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RES GESTAE ROERMOND III 
 
1 1135-1180 

..Folmerus Roremunt.. 
 

K. Hoeniger (ed); Koelner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts; Koeln, 1884-1895, dl. II, p. 
56. 

 
2 midden 12e eeuw 

Obiit Thidericus laic(us) de Ruremunde. 
 

F.W. Oediger; Das aelteste Totenbuch des Stiftes Xanten; Kevelaer, 1958, p. 85. 
 
3 1189 

De voogd van Roermond zegelt (mede) de schenking van een mansus te Linne door Rutger 
van Mereheim aan de abdij Camp. 

 
Publications 112, p. 9. 

 
4 1224 februari 9 

Honorius III, paus, neemt abdis en convent van de Munsterabdij in Roermond met al hun 
bezittingen in bescherming en bevestigt hen in het bezit van de hof Hugten met toebehoren. 

 
Oorkondenboek Gelre en Zutphen, derde afl. 
N.B.: Oorkonde is een falsum verm. laat 15e eeuw. 

 
5 1224 juli 1 (Roermond) 

Engelbert I, aartsbisschop van Keulen, wijdt het klooster van de Cisterciënserinnen te 
Roermond in. 

 
Wilh. de Berchem; De principatu Gelrie 53. 
Knippenbergh; Hist. Eccl. Duc. Gelriae 80. 
Regesten Erzbischoefe Koeln III nr. 439. 

 
6 1225 juni 25 

Conrad, bisschop van Porto en Rufina, pauselijk legaat, staat abdis en convent van Roermond 
toe op een allodium bij Smithuizen 1) en op een ander bij Deventer 2) een klooster van de 
Cistercienserorde te stichten. 

 
Sloet 481. 
1)niet tot stand gekomen. 
2)is het klooster te Horst of Ter Hunnepe. 

 
7 1226  1) 

Otto II, graaf van Gelre, verleent het klooster Hocht vrijstelling van zijn tol te Roermond. 
 

Publications XCII-XCIII p. 135. 
1)In 1226 is Otto geen regerend graaf. Is vermoedelijk reeds  
12e eeuws (zie Res Gestae II). 

 
8 1228 maart 16 (apud Rurmunde) quinta feria ante ramos palmarum. 

Gerardus graaf van Gelre zal de edelheer  Arnulfus de Audenarde jaarlijks 40 "carratas" wijn 
betalen bij zijn stad Arnhem (40 carratas = 6 aam), voor welk bedrag Arnulfus leenman van de 
graaf is geworden. 

 
Gedenkstukken p. 7-8. 

 
 
9 1238 
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Gunterus, Henricus en Lambertus, schepenen in Roermond. 
 

Venner, Schepenen p. 319. 
 
10 1238 

Wilhelmus van Horn (de Hurne), verklaart dat met Herbord, burger (civis) van Roermond, een 
schikking is getroffen inzake een toegezegde gift aan het klooster Camp. Getuigen o.a. Cuno, 
prior en sacerdos dominorum in Roermond, Godefridus,Gunterus, Heinricus en Lambertus, 
schepenen van Roermond. 

 
Sloet 604. 

 
11 1240 na september 1 

Dirk II heer van Valkenburg schenkt aan het convent van de Munsterabdij de voogdij van de hof 
te Herten, die Godfried van Schinnen van hem in leen hield, en met zijn vrouw Juliana en zijn 
kinderen Theodiricus en Winandus aan hem had opgedragen en voor 35 mark keuls had 
verkocht aan de abdij. 
Getuigen: Cuno, prior van Roermond, Thomas en Jacobus, geestelijken, Theodoricus, voogd 
van Roermond, Godefridus van Limburg, Gutterus en Gerkinus, schepenen te Roermond, 
Walterus, voorheen voogd te Herten. 
Zegelaars: oorkonder en de voogd van Roermond. 

 
OGZ derde deel. 

 
12 1242 

Th(eodoricus), schout van Roermond. 
 

Venner, Schepenen p. 332. 
 
13     1243 

actum apud Ruremundae 
De graven van Sayn en Loon bedreigen graaf Diederik van Hochstaden dat zij zich te Keulen 
zullen ophouden totdat hij hun de grondbezittingen afstaat die hij hem schuldig is. 

 
Coenen nr 1289 

 
14 1244 februari 23 

apud Ruremunde 
Diederik graaf van Hochstaden staat de burcht Daelheim af aan Hendrik II hertog van Brabant. 
Borgen o.a. de graven van Loon, Sayn en Gelre. 

 
Coenen nrs. 1303-1305. Zie ook Coenen 1307 

 
15 (1246) 

Otto II graaf van Gelre hecht als leenheer zijn goedkeuring aan de verpanding door Hendrik 
heer van Kuik van diens tiendrecht in de parochie Herten aan de Munsterabdij te Roermond. 

 
OGZ derde deel. 

 
16 1250 juli. 

Abdis en convent van O.L.V. Munster te Roermond oorkonden dat de nonnen Odilia en Sophia, 
gezusters, dochters van wijlen het echtpaar Giselbertus van Niderich en Hildegunde, afstand 
doen van zekere huizen binnen de stad Keulen tbv. de keulse burger Hendrik Windeck en diens 
vrouw Elisabeth. 
Medezegelaars de abt van Camp en de stad Roermond. 
Limburgs Jaarboek XXII p 90-91. 
Orgineel in kerkarchief St. Columba, Stadsarchief Keulen nr 17. 
Maasgouw 1894 p. 52. 
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17 1250 
Megtheldis en Heinricus, echtelieden, dragen over ½ area op het bergje in Keulen (in 
monticulo) met gebouw, hen toegescheiden, aan het convent in Roermond. Heinricus, broer 
van Megtheldis, draagt ¼ over en Symon, zijn broer ook ¼, Wilhelmus, vader, draagt het 
vruchtgebruik over. 

 
Annalen Hist. Verein Niederrhein III p. 149. 

 
18 1253 

Elizabeth genaamd "papissa", weduwe van Hermannus genaamd Clippine draagt over aan het 
(O.L.V.-) convent in Roermond een huis en hof (domum cum area(m)) gelegen bij St. 
Maximinus (in Keulen). 

 
Annalen Hist. Verein Niederrein III p. 149. 

 
19 (1261 januari 4-1263 augustus 31). 

Gerard, kanunnik van Kortessem, pastoor van Nunhem (vm. niet Nuenen), gaat bij het 
domkapittel van Keulen in beroep tegen zijn schorsing en excommunicatie door Reenier, 
scholaster van het kapittel van Tongeren, provisor in geestelijke zaken van Hendrik III bisschop 
van Luik, wegens zijn inbreuk op de rechten in Hugten van abdis en convent van de 
Munsterabdij. 

 
OGZ derde deel. 

 
20 1262 februari 21 

Hendrik (van Gelre), bisschop van Luik, stelt de prior van O.L. Vrouwe Munster te Roermond 
als arbiter in het geschil tussen de proost en het kapittel van Wassenberg over de inkomsten 
van het kapittel. 

 
Heinrichs p. 138. 

 
21 (1273 juni 12-1277 juli 27). 

Gerard van Nassau, aartsdiaken (van Luik), legt ten gunste van Dirk van Stevensweert, 
priester, beslag op de tienden en andere inkomsten te Stevensweert, waarop abdis en convent 
van de Munsterabdij te Roermond eveneens aanspraak maken. 

 
OGZ derde deel. 

 
22 (1273 juni 12-1277 juli 27). 

De pastoors van Maaseik en Wessem leggen Reinier, deken van het kapittel van St. Kunibert in 
Keulen, gedelereerd pauselijk rechter, een klacht voor van abdis en convent van de Munster-
abdij te Roermond inzake de doorkruising van hun proces tegen Dirk van Stevensweert, 
priester, door Gerard van Nassau, aartsdiaken (van Luik). De pastoors zegelen. 

 
OGZ derde deel. 

 
23 1275 november 5. 

Reinald I graaf van Gelre staat het patronaatsrecht (van de parochiekerk van Roermond) af aan 
(de Munster)abdij aldaar. 

 
OGZ derde deel. 

 
 
24 1275 

Grensscheiding tussen Roermond, Asselt, Swalmen en Beesel, ter ener, en Wessem, 
Beegden, Halen, Horn, Buggenum en Neer ter andere zijde, goedgekeurd door Reinald I  graaf 
van Gelre. 

 
Orgineel op perkament met 5 zegels; 
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Schloss Haag nr. 4159. 
Ook in stadsarchief Roermond. 

 
25 1275 

Jacobus de Ruremunde (Jacob ben Alexander), jood, bezit een huis in de jodenwijk van 
Keulen. Enkele jaren later verkoopt hij dat huis aan Nathan en Episcopus (Lifman en 
Gottschalk) eveneens afkomstig uit Roermond 

 
J. Michman e.a. 
Pinkas; Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland; 
Kluwer, 1992, p. 494-496 

 
26 1277 december 1 

Reinald graaf van Gelre verleent de stadsrechten van Zutphen aan die van Groenlo. 
Getuigen o.a. Jan Bock de Mere edelheer, Dirk voogd van Roermond, ridder, en Robijn, 's 
graven notaris 

 
Boxmeer p. 34-35. 

 
27 1279 november. 

Aleydis weduwe Rudolphus genaamd de Swelme, bode van de officiaal, draagt over huis en hof 
in de straat St. Maximinus (te Keulen), genaamd het Huis van Roremunde, aan abdis en 
convent van O.L. Vrouw te Roermond, die het overdragen aan magister Werner, advocaat bij 
het hof van Keulen, en Tule, echtelieden teneinde het te bezitten tot wederroepens toe. 

 
Annalen Hist. Ver. Niederrhein III p. 149-150. 

 
28 1282 augustus 29 

Reinald I graaf van Gelre en hertog van Limburg bevestigt als opperleenheer de belening door 
Jan Boc de Mere van zekere goederen te Vlijmen nabij 's Hertogenbosch aan Symon Moncken 
van Wamele op 22 april 1282. Leenmannen van de graaf: Gerard van Batenburg en Dirk, 
voogd van Roermond, ridders. 

 
Boxmeer p. 36-37 

 
29 1283 october 13 

Reinald I graaf van Gelre en hertog van Limburg geeft Diederik graaf van Kleef toestemming  
de tienden van de wijnen te Honnef af te kopen enz.. 
Reinald verleent zijn getrouwen Jan Boc van Meer, Diederik voogd van Roermond, Diederik 
van Vonder en Arent van Nyle heerlijkheid(?)(smal-heren) en wijst hen 60 mark engels 's jaars 
toe uit de tol te Lobith. 

 
Huis Bergh nr. 102. Lacomblet II 783 
Boxmeer p. 37-38 

 
30 1283. 

Gerardus en Ludgardis schenken 17 marken sterling of brabantse marken aan het hospitaal 
van Roermond. 

 
Kroonenbroeck, Register, nr. 143. 

31 (1285 april 23-1292 januari 5.) 
Abdis en convent van de Munsterabdij te Roermond verzoeken de paus te bekrachtigen dat 
proost, deken en kapittel van St. Servaas te Maastricht goederen en rechten te Echt en 
Stevensweert aan hen in erfpacht hebben gegeven. 
 
OGZ derde deel. 

 
32 1286 november 26. 

Dirk, voogd van Roermond, meier(=schout), schepenen en gehele gemeente van Roermond 
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verklaren leenplicht en hulde gebracht te hebben aan Margaretha van Vlaanderen, vrouw van 
Reinald, graaf van Gelre, wegens verband van toegezegd jaargeld aan Margaretha. 

 
Sloet 1115. 

 
33 1288 mei 23 (te Roermond). 

Na onderhandelingen met de bondgenoten en met hun toestemming staat Reinald I graaf van 
Gelre zijn rechten op het hertogdom af aan de gebroeders graven van Luxemburg (De 
beslissende slag bij Woeringen vond op 5 juni plaats). 

 
Löwenberg p 27. 

 
34 1288 juni 5. 

Slag van Woeringen. 
... ende van Rumonde die voget (dese bleven allen) gevaen... 
 
v. Heelu; De slag van Woeringen II vers 6930-6931.             Sloet nr. 1150. 

 
35 1288 december 11. 

Willem, bisschop van Kamerijk, oorkondt dat Reinald graaf van Gelre voor getuigen (o.a. Dirk, 
voogd van Roermond, ridder) bevestigt de vraag van de graaf van Vlaanderen om beslissing 
door de bisschop in het geschil tussen Brabant en Gelre. Gelre stelt daarvoor als procureurs 
Robbin de Rurmonde en Jehan Calvart. 

 
Nijhoff I nr. 14. 

 
36 1290 juli 31. 

Rudolf, rooms koning, staat de graaf van Gelre toe de munt van Arnhem, die hij van het rijk in 
leen houdt, over te brengen naar Roermond of Harderwijk. 

 
Nijhoff I nr. 25. 

 
37 1295 augustus 15. 

Theodericus, voogd te Roermond, verklaart dat zijn volmolen (deze molen was de derde van 
beneden) op de Roer bij Roermond met toestemming van de graaf van Gelre is gebouwd op 
diens grond en dat de voogd de molen van hem in leen houdt en de graaf de molen met 250 
mark keuls kan inlossen. Getuigen: Henricus, proost van Emmerik en Gerardus de Kerreke, 
bloedverwant van de oorkonder. 

 
Publ. 107-108 p. 84; Doornick-Veen p. 121; Nijhoff I - 46. 

 
38 1297 october 24. 

crastino beati severini. 
Elisabeth (van Swalmen), abdis,  en Hellewigis, priorin van O.L.V. Munster te Roermond 
oorkonden dat de non Aleidis, dochter van het overleden echtpaar Bertram en Gertrudis, 
afstand doet van een huis in de Breitestrasse te Keulen tbv. Hildeger van der Stessen. 
Limb. Jaarb. XXII p. 91. Orgineel nr. 195 Kerkarchief St Columba stadsarchief Keulen. 

 
39 1297 

Godfried van Schaephuysen doet ten gunste van de (Munster)abdij te Roermond afstand van 
zijn recht op de (parochie)kerk van Roermond. 

 
OGZ derde deel. 

 
40 1298 

Onbekenden komen tot een vergelijk inzake de parochiekerk (van Roermond) (alia 
compromissio de eadem parochiali ecclesia; anno 1298)  

 
OGZ derde deel 
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41 1299 

Jan van Schaephuysen, kanunnik van O.L. Vrouw te Maastricht, draagt het patronaatsrecht van 
de (parochie-)kerk van Roermond over aan de abdis van de (Mun-ster-)abdij te Roermond. 

 
OGZ derde deel. 

 
42 eind 13e eeuw 

In Keulen wonen joden die naar hun "achternaam" te oordelen afkomstig zijn uit Erkelenz, Goch 
en Roermond. 

 
Z. Averni; Germania Judaica II von 1238 bis zur mitte der 14. Jahrhunderds; Tübingen 1968, 2 
Bde, blz. 225, 281 en 703. 

 
43 1304 

De officiaal van Luik beslist dat de cantorij van het kapittel van Maria te Aken rechtmatig 
bezitter is van inkomsten te Budel en ontzegt de Munsterabdij te Roermond de gepretendeerde 
rechten. 

 
Reiner Nolden; Bezitzungen und Einkünfte der Aachner Marienstifts...; Aachen 1981 p. 77-78. 

 
44 1306 juni 9 

Lombard van Montefia (in Roermond). 
 

Kroonenbroeck, Register, nrs. 2 en 90. 
 
45 1307 juni 12  

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Gudo Wolframi, schepen van 
Roermond, en Agnes aan Johannes genoemd Cultin en Eva van een bouwterrein tegenover het 
huis van Geltwivis de Craka, tegen 15 solidi penningen 's jaars.  
Oorkonders: Wilhelmus dictus Voes de Parle, schout, en Gozwinus de Roderburg, Henricus de 
Crugthen, Harmannus de Crake, Conradus de Otenrade, Art de Hushoven, Johannes Gunteri, 
Hermanus Domini, Wilhelmus Gunteri, Johannes Conradi, Mathias Lamberti, schepenen van 
Roermond. 

     
       Venner; charters nr. 1 
 
46 1307 november 26 

Notariële akte inzake de (terug-)verwerving van de jaarcijns te Budel door de cantorij van het 
Mariakapittel te Aken van de Munsterabdij van Roermond. De cantor is tevens investitus van 
Budel. Van de tiend ontvangt de cantor 1/3 en het kapittel 2/3. 

 
Reiner Nolden; Bezitzungen und Einkünfte der Aachener Marienstifts...; Aachen, 1981 p 78. 

 
47 1309 

"waes strit te Ruremonde mitten Hollanderen" 
 

Chronijk p. 11 
 
48 1311 juni 11 

Reinald I graaf van Gelre beleent Theodericus van Aldenhoven met een jaarrente van 20 
penningen groten Tournoois, 16 penningen per groot gerekend, uit de inkomsten van de graaf 
uit de tol of geleide op de brug te Vlodrop, uit 3 mark nieuwe Brabantse solidi uit de visserij bij 
het steel van Mersen te Roermond en uit 8 solidi van de visserij  "sagene" en uit 27 Brabantse 
solidi. 

 
OGZ derde deel 

 
49 1314 
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Reinald I graaf van Gelre verlangt van de Habsburgse kandidaat voor het Rooms Koningschap 
van Duitsland dat die zich kronen laat in Wageningen (Insula Dei super Veluam), Zutphen 
(Insula Dei maior) of Roermond (Insula Dei ad Masam) en daar ook de rijksinsignia laat 
bewaren. 

 
Moorman van Kappen e.a.: van hertogdom Gelre tot provincie Gelderland; werken Gelre 39 p. 
13-14 
OGZ derde deel 

 
50 1317 maart 29 

Christiaan Meysken geeft het klooster Dalheim kwijting wegens 48 mark. 
Getuigen: Johan van Asenrade, ridder, Heinric van Muggenbruch, Heinric van Eyraede, 
priesters, Dirk Kille van Halen, Sibert en Godfried, broers van Christiaan. 
Zegelaars: Conrad van Otenrade, Mathias van Arwinckle en Dederic van Mersen, schepenen te 
Roermond. 

 
Dalheim nr. 55 

 
51 1320-1393 

Onder de provincia Alemanniae Inferioris van de Kartuizerorde behoren de navolgende 
kloosters (stichtingsdatum tussen ()): Mainz (1320), Grünau (1328), Coblenz (1331), Trier 
(1331), Keulen (1334), Straatsburg (1335), Geertruidenberg (1336), Monnikshuizen bij Arnhem 
(1343), Freiburg im Breisgau (1346), Würzburg (1348), Tückelhauzen (1356), Erfurt (1372), 
Roermond (1376), Eisenach (1379), Neurenberg (1380), Nordlingen (1384), Amsterdam (1392) 
en Utrecht (1393). 
Omstreeks 1400 wordt Alemanniae Inferioris weer gesplitst en ontstaat de provincia Rheni. 
De Rijnprovincie is later vermeerderd met Bern (1397), Basel (1401), Wesel (1417), Dülmen 
(1476), Rettel (1477) en Jülich (1478). 

 
Publ. LXXXVI - LXXXVII p. 197-198 

 
52 1323 maart 1 

Adelheid, abdis en convent te Dalheim, staan Adelheid, weduwe van Caris, toe het huis, dat 
haar man eerder aan het klooster had vermaakt en dat gelegen is tegenover het 
nonnenklooster (= O.L.V. Munster) te Roermond, te verkopen als haar geldelijke situatie dat 
nodig maakt. 

 
Dalheim nr. 58 

 
53 1324 april 2 

Willem III graaf van Holland vergunt twee burgers van Middelburg wegens hun klacht dat die 
van Roermond hen te Wessem  gearresteerd hebben en lange tijd gevangen gehouden hun 
schade van 3 £ groten op die van Roermond te verhalen, zolang tussen de graaf en zijn lieden  
en die van Roermond geen vrede is gesloten. 

 
Niermeyer; Bronnen voor de economische geschiedenis van het beneden-Maasgebied nr. 242 
(RGP 127). 
Publ. CXII p. 109 

 
54 1328 

Reinald graaf van Gelre oorkondt dat de stad Roermond dezelfde rechten krijgt die aan andere 
steden van Gelre en Zutphen gegeven zullen worden. 

 
Kroonenbroeck, Register, nr. 118 

 
55 1336 augustus 16 

Reinald II graaf van Gelre en de steden Zutphen, Nijmegen, Arnhem, Harderwijk, Tiel, Bommel 
en Venlo, als borgen, zullen de uitspraak van de heren van Beaumont en Voorne uitvoeren  in 
het geschil tussen de stad Roermond en enige Hollandse kooplieden. 
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Publ. 112 p. 109 

 
56 1339 september 27 

De stad Roermond mede garant voor graaf Reinald wegens verkoop van lijfrenten. De graaf 
stelt als onderpand o.a. de tollen te Venlo, beide in de grote tol, genaamd "fermentenyt" en in 
de helft van de tol, die van Willem van Millen was. 

 
Nijhoff I nr. 355 

 
57 1342 juni 30 

Godefridus de Glimpts, huispriester en vriend van Anibaldus, bisschop van Tusculum, priester 
en kanunnik van Xanten, pastoor van Roermond, vraagt via die bisschop aan paus Clemens VI 
om begiftigd te worden met het supplementum seu ferculum van de kerk van Xanten. 

 
Maasgouw 1915 p. 45 

 
58 1343 mei 4 

Des sonnendaghes na des heyligen cruysdach inventio 
(Abdis en convent) van het (Munster)klooster te Roermond dragen de hertog van Gelre op het 
jus patronatus van de (parochie)kerk te Roermond door gemachtigden de proosten van 
Arnhem en Emmerik wegens 10 kwarten wijn. 

 
Maasgouw 1961. A. Johanna Maris; Het patronaatsrecht van de kerk van Roermond in 1343. 

 
59 1343 december 25 

De rector, onderwijzers en scholieren van Roermond komen op kerstdag te Montfort zingen 
toen hertog Reinald zich daar ophield. 

 
Limb. Jaarboek XVIII p 178 

 
 
60 1343 

Ista sunt census qui solventus domino advocato de die post remigii et anno 43 
Metta de Breydenweghen 3 d. 
Theodoricus   6 1/2 d., 2 kapoen, 1 pull. 
Jacobus der Wannenmaker 5 1/2 d., 2 kapoen, 1 pull. 
Reynerus Cocus   6 d. 
Theodricus Domus Boeyte 6 d. 
......    6 d., 2 kapoen, 1 pull. 
Johannes filius Zeger  12 d. 
Godefridus filius Versomen 3 d. 
Theodricus dictus Pistor ? 20 d. 
Mathias Begman   7 d., 1 kapoen, 2 pull. 
Wilhelmus Muldert  3 kapoen, 3 pull. 
Godefridus Lepper  16 d., 4 pull. 
Johannes de Cym....  17½ d., 1 1/2 kapoen, 7 hoenders  
Katerina Kukarts  6 d., 1 1/2 kapoen, 2 hoenders 
Johannes Miseman  2 kapoen, 2 hoenders 
Johannes filius Druden 18 d.  
Arnoldus Underdenwegh  1 d. 
Gerardus Luttellenborgh 11 haller, 2 kapoen, 2 hoenders 
Geyn ....    1 den 
Petrus Noybels   1 hoender 
Egidius super Littore 
quam Kelleney   3 den 
Petrus Kelleney   3 den 
Gertrudis de Krugten   7 den 
Hylla Bawen    15 den 
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Gerardus Scot    17 den 
Moyney     1 den 
Hermannus Raet   1 haller, 2 kapoen, 2 hoenders 
Godefridus dictus Haen 10 den, 2 hoenders 
Margareta Michaelis  11 haller, 2 kapoen, 1 1/2 hoender 
Jacobus de Netten  4 den, 1 1/2 kapoen, 2 hoenders 
Yde Hafcemeykers  6 den 
Henricus filius Symonis 13 haller 
dominia de Breyde  1 hoender 
Johannes Molendinarus  3 den 
Thomas Piscator   1 den 
Textor    3 haller, 1 1/2 kapoen 
Arnoldus de Netten  5 den, 1 1/2 kapoen, 1 obolus 
Goeswinus Micheer  10 den 
Rhe in Stege   12 den, 4 kapoen 
Henricus Lewenbergh  2 1/2 den 
Metta de Zomen   3 den 
Henricus Zeych   2 den 
Alardus de Lobbroech  2 den 
Jacobus Licop minor  28 haller 
The Bagge    2 den 
Henricus de Hamme  6 den 
Johannes Barbconsor  3 1/2 den 
Geldof de domo mole  5 den, 2 hoenders 
Bert filia Engelbertha 
Textrix    2 den  
The(odericus) ... Kaek 3 den 
Gertrudis Tonys   7 den 
Theodericus filius ibidem  2 1/2 den 
Lysa ...eye   3 den 
Gerardus Boyte   6 den 

       Lewenberch    9 den           
Emont van Effelt  3 den  
Neke    22 den 
etc. 
dit ghelt te betalen des sonndaghs na senct Meys en de kapoen op sent Stefphaensdach; dat 
ghelt ontvanghen te genen op Alreheligendaegh wer daer hyndnich ghebrech ver an kaponnen 
of an den gelde als di vur ghespraken verwaerde ... dat zi semelike huer hande van den lande 
doen voer so soelt min heren halden vor sin herve hare half censt was. 
Dit is van den lande dat gelegen is buten Sualmere porten aen den Steynwege van 
Rurem(unde) 

 
Handschriften G.A. Roermond. Copie van cijnsrol Archief Over- 
schie de Neereyssche, in A.R.A. Brussel. 

 
61 1344? 

Reynolt hertog van Gelre zal de stad Roermond schadeloos houden wegens alle penningen die 
de stad van (=voor?) hem opgenomen (??) heeft. 

 
Kroonenbroeck, Register, nr. 104 

 
62 1345-1349 

Johannes de Meghen de Ruremunde vertolt als schipper op de tol van Zaltbommel. 
Naamgenoten van Meghen van Roermond komen later voor in andere Gelderse tolrekeningen. 

 
Publ. CI p. 88 noot 235-238 

 
63 1346/47 

Rekening van Mathias van Kessel, ridder, ontvanger van de hertog van Gelre en graaf van 
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Zutphen van alle goederen en inkomsten in het overkwartier van Gelre. 
o.a. 
Lombarden aanwezig in Roermond en Venlo (in 1343/44 tevens lombaardenhuizen in Geldern 
en Goch) en joden: 
in Erkelenz: Vivus "episcopo judeorum" (verm. rabijn) 13 gouden schilden; Naemguet 9 gouden 
schilden, Salomon 3 gouden schilden, Simon van Rodingen 2 gouden schilden 
in Roermond: Isaak van Luxemburg 2 1/2 gouden schild; 
Vivus van Wessem 2 gouden schilden; Baruch 4 gouden schilden; Isaak 8 gouden schilden, 
Simon 6 gouden schilden, Menke (Menachim) 3 gouden schilden, Aleide zijn moeder 3 
schilden, dochter Isaak 3 schilden, Johan en Valle 3 schilden en 7 gewone groten in Venlo: 
Mozes 2 schilden; Baruch 3 1/2 schild, Pusella 2 1/2 schild, Bendich van Straten 2 schild, Jozef 
van Nieuwstad 5 schild, Saulus 6 schild, in Geldern Nathan 4 schild; Menachim van Gulik en 
Umelman van Borce 4 schild;  Salomon zoon van David van Keulen verblijvende in Goch 4 
schild. 
Samen 97 1/2 gouden schild en 7 groten à 21 groten = 136 
9 solidi en 4 kleine penningen. 

 
Geldrischer Heimatkalender 1989 p. 61-63 

 
64 1349 juni 3 

Lambotho 1) burger van Roermond, zal de beslissing van de raad der stad Keulen in zijn 
geschil met de erfgenamen van de Keulse burger Hendrik van Kusin volgen en goedkeuren. 

 
Maasgouw 1893, p. 88 
1) zegelschrift: S. Lamberti Ottonis 

 
65 c. 1350 

Alt. heerkomen van de stad 
Genoemd worden de ampten van de brouwers, bakkers, vleeshouwers, vissers en 
schoenmakers. Het wolleambacht heeft een afzonderlijk artikel in oud-heerkomen. 

 
Publ. 1974 p. 249 

 
66 1350 maart 14 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Henricus genoemd Knecht en 
Emmel aan Johannes de Craka en Elisabeth de Brede van een grondrente van zes schellingen 
ten laste van een huis in de Steeg, 

 
Venner; charters nr. 2 

 
67 1351 januari 2 

Walram van Valkenburg, heer van Herpen, zal Godfried (van Heinsberg, heer) van Dalenbroek, 
ridder, schadeloos houden wegens borg staan voor 800 gouden schilden bij lombarden te 
Gladbach en Roermond. 

 
Hauptstaatsarchiv Dusseldorf; Heinsberg Urk. 143 

 
68 1352 

Eduard (hertog) van Gelre bevestigt de rechten van Roermond. 
 

Kroonenbroeck, Register, nr. QQ 
 
69 1353 

Eduard van Gelre bevestigt alle privilegiën van de stad Roermond. 
 

Kroonenbroeck, Register, nr. 12 
 
70 na 1356; februari 13 

Overlijdt Nicolaus Scuher van Dordrecht, proost van het kapittel van de H. Geest te Roermond, 
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die legateerde voor zijn jaargetijde 20 guldens en 30 guldens voor de kerkfabriek, ten laste van 
Stephen van Elmpt. 

 
Memorie H. Geest p. 96 

 
71 1357 april 23 

Willem V graaf van Holland oorkondt met zijn neef Eduard van Gelre een overeenkomst 
gesloten te hebben waarbij beider onderdanen vrij in elkaars landen mogen blijven gedurende 
twee jaar na dato. Medezegelaars de Hollandse steden, die, indien een inwoner van Gelre 
overlast ondervindt, dit binnen 6 weken zullen herstellen. 
Renversaal van Eduard en de Gelderse steden. 

 
Dagvaarten nr. 215 

 
72 1358 februari 12 

Joannes Cauwe, pastoor van Wassenberg, ruilt dat pastoraat met Henricus Zechelmus tegen 
het rectoraat van het Begijnhof (Novae Curiae Beginarum) te Roermond. Goedgekeurd door 
paus Innocentius VI. 

 
Maasgouw 1915 p. 47. 

 
73 1358 februari 18 

Johan van Toren en Katharina, dochter van Willem Vere van Longgenheym, echtelieden, 
nemen van Andreas Heinric Symons zoon en diens kinderen een huis in de Hegstraat in 
erfpacht tegen 2 x 3 schelling vlaamse grote tournoois, gelegen naast het huis van Johan 
Koecken, vroeger Edwart Krummels erfdeel van de grootmoeder der kinderen van Gertrudis 
van Cruchten. Oorkonders Johan Avericht, richter, en Johan Springentguet en Johan van 
Mersen, schepenen te Roermond. 

 
Dalheim nr. 83 

 
74 1359 mei 5 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Godard van Vlodrop, ridder, aan 
Gerard Bake van een stuk tuin behorend bij het huis van wijlen Tilman Verken dat Godard had 
laten uitwinnen,  

 
Venner; charters nr. 88 

 
75 1359 ? 

Eduard hertog van Gelre zal de stad Roermond schadeloos houden voor hetgeen zij met zijn 
vader hertog Reinald II gedaan hebben. 

 
Kroonenbroeck, Register, nr. 111 

 
76 c. 1360 maart 12 (of c. 1372?) 

Overeenkomst van onzijdigheid tussen 1) de stad Maastricht en 2) de steden Roermond en 
Venlo en het land van Montfort. Wie zich daaraan niet houdt zal berecht worden als een (land-) 
vredebreker. 
Wie de vrede niet houdt moet stad en land verlaten. 

 
Raadsverdragen Maastricht blz. 20, RGP 218 

 
77 1360 

festo sancti jacobi 
Kwijtschelding van breuken en misdaden en de Gelderse rechten (aan de stad Roermond ?) 

 
Kroonenbroeck, Register, nr. O 

 
78 1360 
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Akte van vrijdom voor het klooster Keyserbosch in het land van Horn van alle stadslasten van 
Roermond. 

 
Kroonenbroeck, Register, annotatie uit Cleyn Legerboeck. 

 
79 1365 december 13 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Carijs, zoon van Carijs Kost van 
Sent Nyclaes aan Ditken genoemd Rag(?)ens van Mersen van een huis in de Sint 
Nicolaasstraat, tussen Niercken de bakker en Gerart Ditken voornoemd. Oorkonders 
Lambr(echt Gade, richter en Gerard)Bake en Godaert van Elmpt, schepenen te Roermond. 

 
Venner; charters nr. 3 

 
80 1370 december 25 

Eduard hertog van Gelre beveelt zijn rentmeester te betalen een tabbaard die hij kocht toen de 
hertog (Albrecht) van (Beieren-) Holland in Roermond was. 

 
Bijdr. en Meded. Gelre XXX p. 199 

 
81 c. 1370 

De heer van Breda arresteert kooplieden van Roermond die naar de markt van Bergen op 
Zoom trekken. Bergen op Zoom legt beslag op huiden en andere goederen van personen uit 
Breda. Breda laat vervolgens de Roermondenaren vrij. 

 
Slootmans p. 20-21 

 
 
82 1371 maart 1-4, 5-6 

Hertog Eduard van Gelre en zijn gevolg in de stad Roermond. Verteert er voor 390 brugse 
schilden. 
Wulfken van Ruremunde levert vis toen Maria van Gelre, hertogin van Gulik, in Roermond was 
59 brugse schilden. 
Verteer op 5/6 maart 109 brugse schilden. 

 
Bijdr. en Mededel. Gelre XXX p 205-206-207 

 
83 1371 mei 3 

Eduard hertog van Gelre beveelt zijn rentmeester te betalen Henric Flenceken van Roermond 
65 1/2 oude schilden wegens levering van 6 ossen.  

 
Bijdr. en Mededel. Gelre XXX p 215 

 
84 1371 september 28-29 

De stad Roermond (en Nijmegen, Zutphen en Arnhem) medezegelaar bij de dotatie van Johan 
van Gelre, bastaardzoon van Reinald III hertog van Gelre. 

 
Kleve-Mark 1368-1394 nrs. 32-33 

 
85 circa 1371 

Willem hertog van Gulik en Maria van Gelre, hertogin van Gulik bevestigen de voorrechten van 
Roermond, de tolvrijdommen, het stapelrecht en schout en raden aan te stellen. 

 
Kroonenbroeck, Register, nr K 

 
86 1372 januari 25 

Wilhelm en Marie, bij de genade Gods, hertog en hertogin van Gulik, oorkonden de stad 
Roermond te houden in de rechten hierna beschreven.  
1. Zij zullen hun zuster, de gravin van Kleef (= Machteld van Gelre, oudste dochter van Reinald 
II van Gelre uit eersten bedde) evenveel bescheid geven als de steden Nijmegen, Roermond, 
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Arnhem en Zutphen en de ridders en knapen en dat handhaven alsmede hun privilegiën 
handhaven.  
2. Burgers en ingezetenen zullen niet met schatting worden belast (anders dan in de normale 
gevallen) in het land van Gelre of van Gulik. 
3. Zij zullen tolvrij zijn te water en te land in geheel Gelre en geheel Gulik. Alle onterechte tollen 
worden afgeschaft. 
4. Alle gevangenen worden vrijgelaten. 
5. Indien die van Roermond buiten dienen dan volgt behandeling als ridders en knapen.  
6. Geen schout te benoemen die geen burger van Roermond is. De stad mag de bode 
benoemen.  
7. De dingbank van Zwartbroek en de dingbank van Oever die Brugge zullen behoren in de 
dingbank van Roermond en daarvoor terecht staan.  
8. Roermond zal vier vrije jaarmarkten hebben, telkens 8 dagen er voor en er na. 
9. Roermond zal stapel hebben van alles wat stroomopwaarts of stroomafwaarts gaat 
gedurende 8 dagen, uitgezonderd voor goederen van burgers en ingezetenen van Gelre en 
Gulik. 
10. De stad zal betaald worden hetgeen ze heeft voorgeschoten aan vorige graven en 
hertogen.  
11. Kwijtschelding zal geschieden van het pensioen van Brabant (= de lijfrente tbv Maria van 
Brabant, weduwe van Reinald III van Gelre,) de betaling aan hertog Albrecht (van Beieren) 
graaf/ruwaard van Holland, idem aan hertog Eduard van Gelre en hertog Reinald (III) van 
Gelre, toen men die huldigde. 
12. Hun drost en schout zullen rekening doen over hun ambtstijd. 
13. De Rijn is toegankelijk voor die van Roermond voorzover de hertog en hertogin daar macht 
hebben. 
14. Heer Wilhelm van Droeten zal gehouden worden het veergeld terug te betalen sinds de 
dood van hertog Reinald.  
15. Niemand zal worden toegestaan een stenen huis te bouwen op minder dan 1/2 mijl (= 3700 
m) rondom Roermond. 
16. Indien hun oudste zoon Wilhelm meerderjarig zal zijn zal hij binnen 6 maanden deze punten 
bezweren. 
17. Oorkonders zullen geen rechten hen verleend door pausen, keizers en koningen of van enig 
ander heer die tegen bovenstaande punten ingaan op Roermond van toepassing laten zijn.  
Volgt bezegeling door oorkonder. 
Copiam istam ne verbo quidem discreparo ac suo vero originale non vitiato verum fatetur Bado 
de Gravia sacra imperiali notarius hoc suae manus scriptura.  

 
Gemeentearchief Venlo nr. 16 
N.B.: Stad Venlo beschouwde dit stuk als een concept lijst van voorwaarden waarop de stad 
Roermond de hertog en hertogin van Gulik wilde huldigen. Dit stuk zou nooit als zodanig 
bezegeld zijn. De bevestiging vond plaats op 25 januari 1372 (Jura et Privilegia I blz 158-159) 
Gedrukt: Nijhoff; Gedenkwaardigheden III nr 5; 
Limb. Jaarb. 1926 blz 27-29 

 
87 na 1372 juni 22 

Willem van Gulik, hertog van Gelre, stelt de stad Roermond en de steden Venlo, Erkelenz, 
Nieuwstad en de ambten Kessel en Montfort, als lijftocht voor zijn moeder Maria van Gelre, 
hertogin van Gulik. De lijftocht Roermond wordt in de zomer 1379 geruild tegen andere 
bezittingen. Na zijn volwassen-verklaring bevestigt Willem van Gulik, hertog van Gelre de 
lijftocht van zijn moeder op 29-11-1377. 
De gehele lijftocht viel terug aan Gelre in 1394 

 
Claudia Rotthoff-Kraus; Die politische Rolle de Landfriedenseinungen zwischen Maas und 
Rhein in der zweiten Haelfte des 14, Jahrhunderts. 3, Beiheft Zeitschrift Aachener Geschichts-
verein; Aachen 1990 p. 292-293. 

 
88 1374 maart 17 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Geraert 's Heyens en Aleyd aan 
Henric van Golkerode en Bele van 1/3 deel van een huis op de hoek van het Munster. 
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Oorkonders: Lambrecht Gade, richter, Johan Sprengentguet en Didderic van den Grynde, 
schepenen. 
 

      Venner; charters nr. 4 
 
89 1375 

De gewandsnijders van Roermond krijgen een plaats aangewezen op de markt van Kampen. 
 

Publ. CI p. 41, noot 8 
 
90 1376 april 10 

Des donresdaechs in den paesge heligendagen. 
Verdrag tussen Geraert Rheure (?) en Feyne Smeytz, echtelieden, en Lambrecht van Cruchten 
de goudsmid en Aleyt Moller, echtelieden, over een huis van eerste partij in de Neerstraat bij 
het huis van Geraert van Tegelen. 
Oorkonders: Johan Averecht en Johan van Wessem, schepenen van Roermond. 

 
Keverberg H 

91 na 1376 
Als weldoeners van de stichting van het kartuizerklooster te Roermond worden genoemd: 
Wilhelmus van Brede, proost van St. Kunibert te Keulen, Willem van Vlodrop, stichter van cel 
O, en de donaat Rumoldus Herck, schenker van cel R. 

 
Publ. LXXXVI-LXXXVII p. 207. 

 
92 1377 juli 19 

Akte waarbij Henken Hagen en Lize voor de schepenbank Roermond verklaren van Gerken 
Pinghen en Mett een morgen en acht roeden akkerland, zoals dat vroeger van het Gasthuis van 
Roermond was, tussen de stadsgracht en Sytzen van Haelen in erfpacht ontvangen te hebben 
tegen 5 1/2 sommer rogge en 2 penningen 'sjaars. Oorkonders: Johan van Wessem, richter, en 
Johan Springentguet en Didderick Man, schepenen. 

 
Venner; charters 5 

 
93 1377 november 30 (Aken) 

Karel IV, rooms Keizer, bericht burgemeesteren, raden en gemene burgers van Roermond, 
Willem, oudste zoon van de hertog van Gulik, te hebben beleend met Gelre en Zutphen en 
gebiedt hem als hun heer te huldigen. 

 
Nijhoff III-37 

 
94 1379 juni 6 

Des sessden dachs in den bramaent 
Johan van Wessem, richter, Didderic van den Grynde en Mathijs van Gangelt, schepenen te 
Roermond, oorkonden dat Peter der Smit en Lucey, echtelieden, verkopen uit hun kamer, naast 
het huis van Silke Pelsers, een jaarrente van 1 mark aan Godard van Slieplaer en Grete, 
echtelieden. De rente is binnen 2 jaar losbaar met 10 mark en 12 Roermondse peters voor de 
kosten van de brief (Zie ook 1425 juni 15) 

 
Venner; charters nr. 12 

 
95 1379 juni 25 

Op andach sente johansbaptiste sijnre geboert. 
Sybrecht, zoon van Steven van Wassenberch, kanunnik van de H. Geest te Roermond, en 
Henken Cuper de schoenmaker en Geertruyd, echtelieden,nemen in erfcijns van Steven 
Johanszoon van Oederade en Hadewige, echtelieden, hun huis met poortweg in de 
Munsterstraat, dat vroeger van heer Lambrecht op 't Oert, priester, was. Oorkonders: Johan 
van Wessem, richter, en Johan Sprengentguet en Johan van Oederade, schepenen van 
Roermond. 
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Keverberg L 

 
96 1381 juni 8 

Frater Tilmannus, gardiaan van de Minderbroeders te Roermond, verleent aan Johan van 
Wylre, pastoor van Kaldenkirchen, verschillende voorrechten. 

 
Venlo nr. 1848 

 
97 op of na 1383 april 5 

Gedachtenis aan Marcellus van Wessem en Helwigis, echtelieden, ter ere van wie het kapittel 
van de H. Geest te Roermond (jaarlijks) ontvangt 1/2 oud schild. 
Memorie H. Geest p. 105 

 
98 1383 juli 4 

Bele Boelkens Osenrade coram scabinis Ruremondensibus fatetur se aedificasse murum op 
de Bruedereerve van St. Augustinusorde van Tricht in de Monsterstraete gelegen. 

 
Publ. CI p. 71 noot 141 

 
99 1385 januari 5  

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Johan Dederix son van der Craken 
en Aleyt aan Zijbrecht Herkenbosch en Lisabet van een grondrente van 40 schellingen, ten 
laste van de vleesbank in het vleeshuis van Pauwel Hagens de vleeshouwer en 8 schelling ten 
laste van het huis te Eyssenrade in de Hegstraat. De renten zijn binnen 3 jaar losbaar met 46 
mark en 8 schellingen en 24 goede Roermondse peters wegens licop en kosten. Oorkonders: 
Johan van Wessem, richter en Mathijs van Gangelt en Johan van Haversla, schepenen. 
            
Venner; charters nr. 6 

 
100 1385 januari 16 

Op sent anthonius avent confessoris 
Peter van den Gryende, richter, Johan Averecht en Gerart van den Bocken, laten te Leeuwen, 
oorkonden dat Johan Dederikzoon van der Kraken en Aleyt, echtelieden, verkopen 3 1/2 mark 
Roermonds payement 's jaars erfrente ten laste van Jacop Kenter en Fye, echtelieden, gaande 
uit twee morgen beemden onder Leeuwen aan Sibrecht Herkenbosch en Elisabeth, echtelie-
den. 
Johan en Aleyt mogen de rente binnen 3 jaar terugkopen voor 49 gelijke munt en 14 goede 
Roermondse peters van lycop en kosten. 

 
RAL Archief Scheres nr. 834 

 
101 1385 october 3 

Willem van Gulik, hertog van Gelre, geeft levenslang vrijgeleide, met 2 maanden opzegtermijn, 
in de steden Roermond, Arnhem en Zutphen, aan Henric van Steenbergen, proost van 
Oudmunster te Utrecht. 

 
Doornick, acten 1376-1392 p. 9 

 
102 1385 

Willem (van Gulik, hertog Gelre) oorkondt tot een vergelijk te zijn gekomen met Johan en 
Abertine van Montefia, gebroeders, hun erven, gezellen, dienaren en gezinnen, inzake de lom-
baardhuizen in Roermond en Arnhem, om die gedurende 20 jaar te gebruiken met nieuw 
octrooi, mede te zegelen door de hertog,  
zijn vrouw, de raden van de hertog, ridders, knechten en en de steden Roermond, Nijmegen, 
Arnhem en Zutphen. Medezegelaars o.a. Johan (van Hoentseler genaamd) van de Velde, 
ridder, Johan van Wessem, schout, en Johan Averecht en Diedric van den Griende, schepenen 
van Roermond. 
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Doornick, acten 1376-1392 p. 106-108 
 
103 1386 februari 12 

Alart van Buren, bewaarder van het land van Gelre, rijdt na ontbijt vanuit Nijmegen met 19 
paarden naar Venlo en Nyclais Liefger met 5 paarden, kwamen tegen de avond aan en 
overnachtten daar. Verteerden te Venlo 6 oude schilden en 17 dordse plakken. Op 13 februari 
na ontwaken samen naar Roermond en kwamen aan met eerste eten en bleven tot de avond 
van 14 februari. Bij hen voegden zich Johan van den Velde en heer Thomas met hun gezellen. 
Verteerden 19 oude schilden 3 groten en 2 brab in totaal. Op 15 februari 's morgens naar 
Caster.  

 
Bijdr. en Meded. Gelre V p 343-344 

 
104 1386 februari 15 

Alart van Buren, bewaarder van het land van Gelre schrijft de heer van den Berg en Bylandt op 
woensdagavond a.s. (1386 februari 21) binnen Nijmegen te komen teneinde zaken van de 
hertog te bespreken. Idem zijn aangeschreven de heer van Batenburg, de heer van Weerden-
berg, de heer van Amersoyen, Willem van Druten, Kadken van Zellar, Arnt van den Gruythuys, 
Johan van den Velde en de steden Roermond, Nijmegen, Zutphen, Arnhem.  

 
Bijdr. en Meded. Gelre V p. 327 

 
105 1386 februari 22 

Alart van Buren, bewaarder van het land van Gelre, schrijft burgemeester, schepenen en raad 
van Roermond dat de hertog en hertogin van Gulik en Gelre de tol van Ravenstein verlegd 
hebben naar Heerewaarden. 
Hetzelfde is bericht aan de steden Geldern, Goch, Nijmegen, Tiel, (Zalt)bommel, Arnhem, 
Zutphen en Doesburg. 
Mededeling insgelijks aan de hertog en hertogin van Gulik en de heer van Born en Sittard.  

 
Bijdr. en Mededel. Gelre V p 330-331 

 
106 1386 maart 12 

Alart van Buren, bewaarder van het land van Gelre, schrijft burgemeester, schepenen en raad 
van Roermond dat het hem leed doet dat de burgers van Roermond zowel te Ravenstein als te 
Heerewaarden tot tolbetaling worden gedwongen.  
Een protestbrief aan de heer van Born en Sittard. 

 
Bijdr. en Mededel. Gelre V p. 339-340 

 
107 1386 mei 27 

Akte, waarbij Johan van Osen voor de schepenbank Roermond verklaart Dederyc Bake, 
Geraert van der Koeken en Goswijn Buser, borgen voor de betaling van een jaarrente van 14 
gulden aan Lambrecht van Kruchten, de goudsmid en Aleyd, schadeloos te zullen houden. 
Oorkonders: Geraert van Tiegelen en Heinric Sprengentguet, schepenen. 

 
Venner; charters nr. 7 

 
108 1386 juni 28 

veirtenacht na sente johansdagen to midsomere. 
De stad Geldern stuurt 6 gewapenden en 6 schutten in het leger van de hertog van Gelre in het 
land van Born. 
Peter aen goen Hout en Jacob oppen Grave verteerden in Roermond 4 schellingen. 
Verteerden later bij Harman Wullefs huis in Roermond. 
Na inname van Heerlen verbleven die van Geldern in Harman Wullefs huis met 9 paarden 
gedurende twee dagen; aan vis, haver en wijn 2 gld 12 gr. 

 
Stadsrekening Geldern 1386/87 p. 12 
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109 z.d. c. 1386 
Willem (van Gulik, hertog van Gelre) staat de jood Johel van Worms met vrouw en gezin 
gedurende 10 jaar in Gelre en Zutphen te verblijven op condities die ook voor andere joden 
gelden. Johel zal hem 's jaars betalen 12 zware gulden. Burgemeesteren, schepenen en raad 
der stad Roermond zullen Johel c.s. als burgers ontvangen. 

 
Doornick, acten 1376-1392 p. 151 

 
110 1387 april 27 

Andries Henric Symonsson en Henrye, zijn zoon, verkopen het huis ut in litera 1358 februari 18 
(regest nr.73) aan Peter Tymmerman en Else, echtlieden. 
Oorkonders: Johan van Wessem, richter en Johan Averecht en Johan Diederic van den 
Grynde, schepenen te Roermond. 

 
Dalheim nr. 96 

 
111 1387 juni 8-9 

De proost van 's Gravenhage laat hertog Albrecht, ruwaard van Holland, weten dat het 
wenselijk is dat de hertog van Gulik en de vier (hoofd-)steden van Gelre op dagvaart te 
Heusden zullen komen, die gehouden wordt tussen de hertogin van Brabant en de hertog van 
Gelre. 

 
Dagvaarten 454 a en b. 

 
112 1387 ? september 29 

Willem (van Gulik, hertog van Gelre) verklaart van Obertine van Montefya en diens gezellen, 
lombaarden van Roermond te hebben ontvangen 200 gelderse guldens als termijn van 3000 
gulden die zij de hertog moeten betalen wegens hun gegeven brieven, privilegiën en vrijheden. 

 
Doornick; akten 1376-1392 p. 60-61 

 
113 1387 

Willem (van Gulik, hertog van Gelre) stelt Obertijn van Montefia en Anthonys Rutherssoen van 
Montefia, zijn neef, tot lombaarden en kooplieden te Roermond. De stad Roermond heeft de 
brief terzake mede bezegeld. De hertog zal de stad daarvoor schadeloos houden. De 
lombaarden zijn justitiabel voor de dingbank van Roermond. 

 
Doornick, acten 1376-1392 p. 64-65 

 
114 1387/88 

De stadsbode van Roermond krijgt te Geldern 1 kwart = 8 den. 
De ambtman Roermond en een schepen van R ten huize van Johan Clueten huis te Geldern 2 
kwart wijn 5 schell 4 den. 
De bode van Geldern brengt brief van de hertog van Gelre naar Roermond naar Johan van den 
Velde, (ridder) 
Op woensdag vóór St Antonius (abt) (16 januari 1388) loopt de bode van Geldern naar R. aan 
de burgemeester en schepenen van R. namens de stad Geldern. 

 
Stadsrekening Geldern p. 25 en 27 

 
115 1388 mei 23 

Johan van Wessem, richter, Johan Averecht en Henrye Springentguet, schepenen te 
Roermond, oorkonden dat Jacop van Gangelt en Lyzabeth, echtelieden, Waltger van Gangelt, 
zijn broer, en Katherine, echtelieden en Dederije Hoverst en Gebele, echtelieden, verkopen 
huis in de Brugstraat, tegenover dat van Arnolt Nangens? zoals Tylman van Gangelt, vader van 
Jacob en Waltger, aan Eeffken van Hoembergen en Mette, echtelieden. Het goed is belast met 
vijf guldens jaarrente t.b.v. Waltger van 
Gangelt. Kopers zullen die betalen (zie ook 1431 october 29). 
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Venner: charters nr. 14 
 
116 1388 september 8 

Des neesten dinsdaechts na sint remaclesdach confessoris. 
Dederyck Bake, richter, en Jacop Licop en Henryck Man, schepenen te Roermond, verklaren, 
dat Dederyck, zoon van Dederyck Goeden, overgedragen heeft aan Wovefken Rechijn de 
visser en Beke een grondrente van elf zomeren rogge ten laste van twee percelen gelegen op 
de Bonenbergh. 

 
Hoofdgerecht Roermond inv. nr. 124 proces nr. 580 

 
117 1388 

Over de afbraak van het begijnhof en de begijnenkerk te Roermond. Het nieuwe begijnhof was 
gereed in 1396. 

 
Publ. CI P. 67, noten 122 en 123 

 
118 1388/89 

Inval van Gelre in Brabant op maandag na St. Pieter ad vincula (1388 augustus 2). Na 
terugkeer verteerde het contingent van Geldern en de ambtenaren van Geldern in Roermond 1 
gld = 20 schell. 8 den. 
Op zondag na O.L.V. Hemelvaart (1388 mei 10) in Geldern geschonken aan de heer van 
Gemen en enkele schepenen van Roermond 2 veerdel wijn.  
Donderdag in de derde week na Pinksteren (1388 18 juni) (een bode) 's nachts naar Roermond 
gestuurd. 

 
Stadsrekeningen Geldern p. 39 en 41 

 
119 1389 april 25 

Gijsbrecht Wrijter, de hoppenbrouwer, verkoopt een erfrente van 3 schellingen, gaande uit de 
Cartushaeve op de Dries, een jaarrente van 7 schellingen op Droechmanshave buiten de Moer-
kenspoort en een jaarrente van 12 penningen op het huis van Henken van den Bosch 
tegen(over) de H. Geest gelegen, aan prior en convent van de Kartuizers te Roermond. 

 
RAL archief Karthuis 426 

 
120 1389 november 8 

des neesten maendaechs na sent leonardusdach. 
Dederyc Bake, richter, Arnolt van Osen en Johan van Haversla, schepenen te Roermond, 
verklaren dat Geraert Karys, schoonzoon van Henrixson uit ingher Oe, met toestemming van 
zijn echtgenote Nese aan Arnolt Noetcken en zijn echtgenote Lisen heeft overgedragen een 
grondrente van twee oude Franse schilden en een Gelderse gulden ten laste van een huis in de 
Nederstraten.   

 
Mariaweide, inv. nr. 662 

 
121 1389 november 28 (mei 30 ?) 

des neesten zondaechs na sent urbaensdach confessoris 
Dederic Bake, richter, Johan van Haversla en Jacop Licop, schepenen te Roermond, 
oorkonden dat Nese, zuster van Tijs Knoyps, verkoopt een jaarrente van 9 schellinen uit het 
huis van Curschen Meelre bij het huis van de Predikheren in de Munsterstraat, haar 
aanbestorven van haar broer Tijs, aan Bernard, zoon van wijlen Heyn Gyncken, en Aleyde, 
echtelieden. 

 
Venner; charters nr. 8 

 
122 1389/90 

Stadsrekening Geldern; bodelonen 
Zaterdag na St. Maarten (1388 november 13) naar Roermond gereden om te vernemen de 
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ordonnantie van de schatting. 
 

Stadsrekening Geldern p. 52 
 
123 1390 oktober 28 

Op sinte simon ende judendach der heiliger twee apostelen. 
Dederyck Bake, richter, en Dederyck van den Griende en Henryck Sprengentguit, schepenen te 
Roermond, verklaren, dat Wovefken Rechijn de visser met toestemming van Beke, zijn 
echtgenote, overgedragen heeft aan Lambrecht van Cruchten en Aleid een grondrente van elf 
zomeren rogge, zoals vermeld in de getransfigeerde akte (8-9-1388 regest nr. 116). 

 
Hoofdgerecht Roermond inv. nr. 124 procesnr. 580 

 
124 1390/92 

Hendrik van Rumonde op 3 na grootste handelaar in specerijen en kruiden in Keulen; betaalde 
107 mark accijns, na hem kwam op plaats 5 Matthias van Rumonde met 102 mark. Matthias 
was ook handelaar in wijn. 

 
Franz Irsigler; Die wirtschaftliche Stellung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert; 
Wiesbaden 1979 p. 287 

 
125 1391 

De hertog van Gelre beleent (............?) met de gruit aldaar. 
 

Kroonenbroeck, Register nr. J 
 
126 1391 

Stadsrekening Geldern 1391/92 
Maandag na St Maarten en brief naar Roermond gezonden (1391 november 13). 

 
Stadsrekening Geldern p. 78. 

 
127 1392 februari 16 

Op vrijdag na Valentini rijdt vanuit Geldern bode Bickelsteen naar Roermond wegens de 
schatting. 

 
Stadsrekening Geldern p. 84 

 
128 1392 

Johan van Brakel (van Roermond) heeft laken in commissie gegeven te Dordmund, dat echter 
achter gehouden wordt. 

 
Publ. 112 p. 107 

 
129 1393/94 

Stadsrekening Geldern. Schenkagiën. 
Woensdag na Hemelvaart (1393 mei 21)  
de heer van Gemen 2 veerdel, Johan van den Velde, 4 hoeken groenvis en wijn, Sander van 
Kedichaven, 1 veerdel, Goessen Spede, drost van Gelre, 14 kwart, Johan Vinck, 8 kwart, de 
schepen van Roermond, 1 veerdel. 

 
Stadsrekening Gelre p. 98 

 
130 1394 maart 1- juli 5 

Tolrekening van de tol te Middelaar; o.a.  
Herman van Neer van Venlo 80 voeder kolen 3 sch., 3 gr. 
Jonge Hein Lom   100 kolen  1 sch. 
Segher Haghen van Remunde 3 vier del kolen 1 sch. 
Guede Beuyen van Remunde 100 kalk  1 1/2 sch. 
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heer Jan van den Velde 250 haver  gratis. 
Aernt Gruus van Remunde 100 kalk  1/2 sch. 
Arnt Tyssoen ,,    ,,  3 vier-del wikke en haver 4 1/2 gr. 
Jakob Selderbach ,,  ,, 5 vier-del kalk 7 1/2 gr. 
Hen Nytter   ,,    ,,  7 vier-del haver 10 gr. 
Tijs van Megen ,,  ,,  150 vier-del kalk 9 gr. 
Arend Tijsoen ,,   ,,  34000 leien 60 voeder kolen 2 1/2 sch. 
Willem Weubensoen ,,   ,, 50 zout  40 malder wikke. 
Peter Palick  ,,   ,,  100 kalk 
Willem van Osen ,,  ,, 14 knij keperhout, 2 knij keperhout. 
Dirc van den Grün ,, ,, 1 1/2 knij vierkanthout, 4 knij keper 
Gwen Moreel   aal 
verder o.a.  
Heynken van Oyl van Remunde 
Jan van Wissèm  ,,   ,, 
Meens           ,,   ,, 
Rutman Wolterssoen ,,  ,, 
Herman Timp van Venlo 

 
Westermann p. 203-211 

 
131 1394 juli 12 

Tolrekening van Mook: o.a. 
Arnt Tiissoen van Ruremunde 
Peter Palic  ,,     ,, 
Heinken van Ool ,,   ,, 
Seger Hagen  ,,     ,, 
Deric Tyryn  ,,     ,, 
Willem Weyndellensoen van Ruremunde 
Tii van Megen         ,,    ,, 
Rutger Wouterssoen    ,,    ,, 
Willem Bouvensoen     ,,    ,, 
Jan Etter             ,,    ,, 
Jan van Meer          ,,    ,, 
Ruytman               ,,    ,, 
Thomaes Visscher van Ruremunde 
Reyner Vullinck   ,,     ,, 
Jan Ytter         ,,     ,, 
Jacob Seldenbach  ,,     ,, 
Hein Rudolf       ,,     ,, 
Arnt Gruysch      ,,     ,, 
Dirc van Wissèm   ,,     ,, 
Tepper            ,,     ,, 
Jan Nyttert       ,,     ,, 
Dryes van Koedinchaven van Ruremunde 
Henrie Golter          ,,     ,, 

 
Westermann p. 212-230 

 
132 1394 

Pieter Palinch van Roermond, schipper, vertolt op de Maastol van Ravensteyn. 
 

Publ. CI p. 89-90 noot 243 
 
133 1395/96 

Stadsrekening Geldern. 
Uitgaven van schenken: dinsdag op St Laurentius (1395 augustus 10) ten huize van Gosen 
Helmich 2 veerdel wijn aan de schepenen van Roermond, Venlo, Arnhem en Zutphen. 
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Stadsrekeningen Geldern p. 98 
 
134 1396 

In die divisionis apostolorum. 
Overlijdt Henricus Gruter, kanunnik van de H. Geest te Roermond, van wiens jaargetijde op 12 
juli het kapittel ontvangt 2 malder rogge en 2 hoenders 's jaars volgens de brief. 

 
Memorie H. Geest p. 117 

 
135 1396 

De stad Roermond telt 1166 huizen en 317 kamers die tiendplichtig zijn met hoenders en of 
penningen aan de voogd van Roermond. Kloosters en huizen van geestelijken zijn daarbij niet 
opgenomen. 

 
Publ. CI p. 44-45 

 
136 1397 

Overlijdt Theodoricus Robinus, priester. Jaargetijde voor hem en zijn broer Henricus, priester, 
in de kerk van de H. Geest te Roermond op 5 september. Theodoricus liet de kerk na 25 
rijnsguldens. 

 
Memorie H. Geest p. 125 

 
137 1397-1398 

In het conflict tussen Brabant en Gelre van 1397-98 stond Luik (zoals Bourgondië) aan de zijde 
van Brabant alhoewel prins-bisschop Jan van Beieren de schoonbroer was van Willem, hertog 
van Gulik en Gelre. Nadat de Geldersen reeds op 29 september 1397 het graafschap Loon 
waren binnengevallen en Beringen hadden geplunderd, hervatten ze na de winter de vijande-
lijkheden met een aanval op het markiezaat Franchimont. Op 18 juni 1398 besloot Luik tot 
tegenactie en overhandigde plechtig de standaard van Sint-Lambertus aan Everard van der 
Marck. De Luikenaars kwamen te laat om te beletten dat de Geldersen nogmaals 
verwoestingen aanrichtten in Haspengouw en het land van Loon, maar ze voegden zich te 
Maastricht bij hun bondgenoten, bereikten op 24 juni Nieuwstad bij Sittard, dat reeds verlaten 
was door de Geldersen, en verwoestten de stad. Daarna sloegen ze het beleg op voor 
Roermond waarbij de Luikse mijnwerkers de stadsmuren over een breedte van 30 voet 
ondermijnden zodat ze de stad gemakkelijk hadden kunnen innemen. Op 15 juli sloot Luik 
echter een afzonderlijke vrede met Gelre terwijl de Brabanders en Bourgondiërs, die de hoop 
op inname van de stad hadden opgegeven, naar het hertogdom Gulik getrokken waren om dit 
te verwoesten. 

 
J. Stinissen; de heren van Peer en Lummen; De Van der Marcken van 1351 tot c. 1500. 
Limburg, 1989, p. 228 

 
138 1398 november 18 

(De raad van Maastricht) bepaalt dat Dieric van Voewynckel, poorter van Roermond, uit 
gevangenschap ontslagen wordt waarin hij gebracht is door Peterken van Biecht en Geren 
Pack, toen hij binnen de grenzen van Brabant kwam. Geldersen mogen niet meer gevangen 
worden binnen de grenzen van Brabant zolang het bestand (tussen Brabant en Gelre) duurt, 
uitgezonderd zij die de stad Maastricht vijandig zijn. Wie zich hieraan niet houdt zal de stad 
schadeloos houden.  
Raadsverdragen Maastricht nr. 887 

 
139 1398 

Anno MCCCXVIII 
Do toigen sy (de Brabanders en Luikenaars) vur Ruremunde und lagen darvoir XXI dage und 
schoeten steine in die stat und deden doch niet viel schadens voir der stat. 

 
Erkelenzer kroniek; werken Gelre nr. 5 blz. 174 
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140 1398 
In 't jair ons heren MCCCXCVIII toighen die Brabanders in 't lant van Gulick. In 't selve jaer lach 
men voir Ruremunde. 

 
P.N. van Doornick; Gelderse kronieken; werken Gelre nr. 5; Arnhem, 1908, p. 110 

 
141 1398/99 

Stadsrekening Geldern. 
Bodelonen: Willem ter Wyden 2 x naar Roermond gelopen op O.L.V. Visitatie (2 juli 1398). 

 
Stadsrekeningen Geldern p. 161 

 
142 1399 juni 12 

Akte van attestatie van de schepenbank Roermond dat Mette, echtgenote van Peter  van 
Lierop gezegd heeft, dat haar man over zijn onroerende goederen onder Roermond en elders 
naar goeddunken kan beschikken. Oorkonders: Johan van Wessem en Heinric van Gangelt, 
schepenen. 
 

      Venner; charters nr. 9 
 
143 1399 juli 29 

Herman van Wiert, prior van de Augustijnen te Maastricht, verhuurt het termijnhuis te 
Roermond aan de Munsterstraat, onder voorwaarde dat de huurder een kamer en zolder ter be-
schikking van de terminarius moet stellen. 

 
Publ. CI p. 71 noot 141 

 
144 1399 october 23 

Op sent severynsdach episcopi. 
Dederyc Bake en Mette, echtelieden, dragen over de helft van het huis in de Neerstraat, naast 
het huis van Gelen Kemen, hem toegevallen na deling met zijn zwager Herman Goltsmet, aan 
Lambrecht Goltsmet en Hughen, diens broer. 
Oorkonders: Henryc Buychel, bode, als een richter, Dederyc van den Grynde en Henryc van 
den Fellenorde, schepenen van Roermond. 

 
Keverberg O 

 
145 1399/1400 

Stadsrekening Geldern. 
Aankoop van hardsteen 130 voet gekocht door Henrich van den Poll en Arnt Wurchem in 
Roermond voor 39 gld en 16 sch.licop. Diende voor stadspoorten van Geldern. 

 
Stadsrekeningen Geldern p. 170 

 
146 1402-1429 

Pijpers van Roermond en van de heer van Heinsberg, ook zangers, treden op in de 
stadsprocessie van Venlo. Ze lopen vóór het H. Sacrament en gaan 's avonds rond de stad 
spelen. 

 
De stad en haar metafoor. Gerard Nijsten in: 
Volkskundig Bulletin 17 afl. 3 

 
147 1404 october 31 

in vigilia omnium sanctorum 
Heynrich Vruynt en Anthonis van Werden, rectores van het altaar van de "Beyscheen" heiligen 
gelegen in de Kerk van Maria Gradus binnen Keulen, oorkonden met toestemming van Tylman 
van Smalenbergh, deken van die kerk, fundator en collator van het altaar van Egidius, het huis 
en hof genaamd Ruremunde met 2 kleine huizen aan de St Maximstraat in Keulen in erfcijns 
genomen te hebben van Margriet van Elmpt, abdis, en gemeen convent van O.L.V. (Munster) 
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te Roermond, zoals wijlen Johan Valkensteyn dat in lijftocht had, tegen een jaarrente van 24 
mark payements. 
De deken en het kapittel zegelen. 

 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 128-129 vervolgt met aantekening dat deze twee huizen ten tijde 
van abdis Marie van Dryell in 1434 zijn vervreemd. 

 
148 1404 december 26 (dus 1403?) 

Op sent stephaensdach. 
Gyele Lamen en Emmele, echtelieden, verkopen aan Herman Emontz en Katheryne, 
echtelieden, een erfrente van 1 rijnsgulden, gaande uit hun huis aan de Neerstraat, gelegen 
tussen die van Lambrecht Goltsmeit en Goeswijn van Holthuysen. 
Oorkonders: Dederic Wylde van Mersen, richter, en Johan van Osen en Dederic Hillen, 
schepenen te Roermond. 

 
Keverberg Aldenghoor 36 

 
149 1404/05-1433 

Gelderse vorstelijke opdrachten voor het vervaardigen van glas (in lood-)ramen: 
Jaar: 1404/05; plaats: kerk in Randenrath; maker: Johan Meelre van Roermond; opdracht: 
hertog Reinald IV 
Jaar: 1411; plaats: koor kerk in Randenrath; maker: glazenier uit Roermond; opdracht: hertog 
Reinald IV 
Jaar: 1433; plaats: moederkerk Roermond; maker: ?; opdracht: hertog Arnold 

 
Gerard Nijsten; Het Hof van Gelre, Kampen, 2e dr, 1993, blz. bijlage XVI 

 
150 1405 mei 25 

op sent urbanusdach pape 
Michyel van Brede, richter, Rut van Nuynheym en Coen Vegebosch, schepenen der dingbank 
van (Maas)Nyell oorkonden dat Rut Kolcken en Lyse, echtelieden, verkopen 4 morgen land 
achter Maasniel gelegen binnen het land van het klooster, zoals die vroeger waren van Mette 
Kalckens, aan de abdij van O.L.V. Munster te Roermond. 
De richter zegelt mede namens de schepenen die geen zegel hebben. 

 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 45 verso - 46 

 
151 1405 

Johan van Effelt, priester, draagt over aan het kapittel van de H. Geest te Roermond een 
jaarrente van 2 oude schilden t.b.v. een mis op vrijdag na St. Remigius. 

 
Bissch. Archief Kapittel H. Geest port 10-1 

152 1406 
Overlijdt Petrus de Gravia, kanunnik kapittel H. Geest, die voor zijn jaargetijde en dat van zijn 
neef Godefridus 20 gelderse guldens hoofdsom naliet voor een jaarrente van 
1 mark. Hij liet tevens 8 gelderse guldens na aan het kapittel. Jaargetijde op 5 juli. 

 
Memorie H. Geest p. 115 

 
153 1406/07 

De schout van Roermond doet rekening (aan de hertog)  
Inkomsten : (o.a.) 
- van de lombaarden te Roermond  100 bescheiden rijnse guldens         als recognitie. 
- wegens compositie wegens een doodslag 9 gulden  
- van een jood "op deme dobbelbrede" 2 kronen 
  Uitgaven: o.a. 
- op bevel van Gerard van Vlodrop naar Wachtendonk gereden. 

 
Schoutsrekening 1406/07 p. 1-3 
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154 1407 maart 2 

Heer Johan van Aiche en zijn vrouw Blijtze Schaluyn, zaakwaarnemers van wijlen Mathyes van 
Rurmunde, zullen wegens diens testament niet door de provisoren van het Hospitaal van de H. 
Geest te Keulen aangesproken worden totdat de bevestiging van Mathyes verzoek aan Rome 
ontvangen is. 

 
Beschlüsse des Rates der Stadt Koeln, dl. I blz. 73 

 
155 1407 

Voor schepenen van Hoembergen koopt Johan van Elmpt Johanszoon een rente van 1 oud 
gouden schild, gaande uit een weiland van 7 morgen te Lerop. In 1411 schenkt Johan deze 
rente aan de Munsterabdij Roermond. 

 
R.A.L. Aanwinsten 1926 

 
156 1407/08 

De schout Dederic Wilde van Mersen van Roermond doet jaarrekening van St. Margriet 1407 
tot Pinksteren 1408; Inkomsten o.a. 
- inbeslagname wederpartij van Wolter van Pardele 
  Uitgaven o.a. 
  44 kwart wijn toen hertog Reinald IV hier was enz. 
- Afgehoord te Middelaar zaterdag Laurentii 10-8-1409 door de          hertog en de raden, o.a. 
Engelbert van Oirsbeke, ridder. 

 
Schoutrekening 1407/08 p. 4-6 

 
157 1408/09 

De schout Dederic (de) Wylde van Mersen doet jaarrekening van Pinksteren 1408 tot 15 
augustus 1409. 
Inkomsten, o.a. 
- van in beslag genomen goed wegens twee doodslagen 
  Uitgaven: 
- kwestie over laken tussen de hertog en de heren van Heins-           berg en Wickrath. De 
schout dreigt in Heinsberg gegijzeld            te worden. Interventie van de drost van Montfort en 
Gerit            van Vlodrop. 
  Verteer (ten herberge van) Johan van Wessem. 

 
Schoutrekening 1408/09 p. 7-9 

 
158 1408 augustus 24 

Op sint bartholomeusdaegh apostolis. 
Dederick Wylde van Mersen, richter, en Lambrecht van der Craken en Hendrick van den 
Gryende, schepenen te Roermond, verklaren, dat broeder Hendrick van Brede der bagarde, 
Jacob, Arnolt, Aleit en Greet van Brede en Jan van Apelten de brouwer als echtgenoot van 
Heilwig van Brede enerzijds en Reynken de smid anderzijds de goederen hebben verdeeld die 
Werner van Brede en Aleit tesamen verworven hadden. Aan de eerstgenoemden is toegevallen 
de helft van een grondrente van zes oude schilden ten laste van het huis van Dederick van 
Budel, een gang bij het huis van Kerstken Barbekens en een half bunder land op gher Heyden. 
Aan laatstgenoemde is toegevallen de andere helft van de grondrente, een kamer tussen 
genoemde gang en het huis van Dederick Budel, en een half bunder land in het Lewenre veld.  

 
Hoofdgerecht Roermond nr. 123 procesnr. 553 

 
159 1409 juni 24 (Utrecht) 

Roermond als Gelderse hoofdstad medezegelaar van het bestand tussen Gelre en Holland tot 
Pasen 1412 inzake Arkel. 
Aanwezig: Johannes de Wijenhorst, ridder, Theodoericus de Wissch, seneschalk van Zutphen, 
Arnoldus Pyeck, ontvanger- generaal van Gelre en Udo de Boese, knape. 
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Dagvaarten 750 e 

 
160 1409/10 

De schout Dederic (de) Wylde van Mersen doet jaarrekening van zaterdag na octaaf Laurentii 
(17-8-1409) tot St.Margriet (13-7-) 1410. 
Inkomsten, o.a. 
vanwege een doodslag door Henne Bake 
Uitgaven o.a.  
kosten van transport per schip van de hertogin van Ool tot Grave, kosten van transport van 's 
hertogen biechtvader van Roermond naar Aken. 
Heeft op eigen kosten de schatting te Roermond helpen beuren. 

 
Schoutrekening 1409/10 p. 10-12 

 
161 1410 

Op sent ypoluntdach et sociorum eius. 
Geraert Schotte en Fye, echtelieden, transporteren 2 brugse schilden erfrente uit het huis van 
Lambert Goltsmeit in de Neerstraat, naast de steeg bij het huis van Steven van 
Oederade aan Lambert Goltsmeit. Oorkonders: Dederic Wilde van Mersen, richter, en Dederic 
Bake en Steven van Oederade, schepenen van Roermond. 

 
Keverberg T 

 
162 1410/11 

Stadsrekening Geldern. Van schenken: dinsdag na Pasen (1410 maart 25) aan 
burgemeesteren en schepenen van Roermond in herberg van Derich te Geldern 9 kwart wijn. 
Bodeloon: zondag Reminiscere 16-2-1410 bode met een brief naar Roermond gezonden en op 
woensdag na Letare 5-3-1410 bode naar Roermond. 

 
Stadsrekeningen Geldern p. 178, 183 

 
163 1411 januari 21 

Op sent agnetendach virginis. 
Dederic Wilde van Mersen, richter, Herman van der Netten en Hubrecht van Hushoven, 
schepenen te Roermond, oorkonden dat Stijne, weduwe van Weltke Heesmans, verkoopt haar 
helft van huis en erf dat zij met Weltke samen bezat, gelegen in de Veldstraat tussen huizen 
van Heyne van Effelt en Geraert 
Deckers, en haar vruchtgebruik, aan Katherine van Kessel. Het goed is belast met 40 
witpenningen jaarrente aan Heinric van Fellenorde en 5 witpenningen jaarrente aan Sybrecht 
Herkenbosch en 2 witpenningen jaarrente aan de kerk In Op en 1/2 gulden jaarrente aan het 
begijnhof. 

 
Venner; charters nr. 10 

 
164 1411/12 

De schout Dederic (de) Wylde van Mersen doet jaarrekening van St. Margriet (juli 13) 1411 tot 
St. Margriet 1412; 
breuken van Kynnegen "o.a. Dederic van den Grinde 2 1/2 m. Dederic van Wessem en Johan 
van den Grinde, ieder 2 1/2 mark, Johannes van Oederade 1/2 m., 3 personen vrede 
geweigerd à 2 1/2 m.  
Op St. Remigius voer de hertog van Roermond naar Grave. Hermen Rueken geexecuteerd; 
huisraad in beslag genomen. 

 
Schoutrekening 1411/12 p. 13-16 

 
165 1411/12 

Stadsrekening Geldern. 
Gekocht van Jelis van Roermond 3 grote veerdel kalk à 36 gld 51 gr. = 29 mark 6 schell 10 
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penn. De kalk werd ingekocht te Venlo. 
 

Stadsrekeningen Geldern p. 189 
 
166 1411/12 

Stadsrekening Geldern. Burgemeester, schepenen en raad van Roermond schrijven de stad 
Geldern om 2 of 3 raden af te zenden naar Roermond teneinde een bijzondere zaak te bespre-
ken. Geldern stuurt Rutger van Bomel, Jannes Worchem en Gerit up Strait. 
Een bode gezonden naar Roermond op St Lambertusdag (17 september 1411). 

 
Stadsrekeningen Geldern p. 194-195 

 
167 1412 mei 20 

Overlijdt Johannes (van) Wessem. Heeft met zijn vrouw Catharina een een jaargetijde in de 
kerk van de H. Geest te Roermond. Het kapittel trekt deswege 1 rijnsgulden ('s jaars). 

 
Memorie H. Geest p. 110-111 

 
168 1412 october 20  

Dederic Wilde van Mersen, richter, Heynric van den Fellenorde en Herman van der Netken, 
schepenen van Roermond, oorkonden, dat Heyn Tollener en zijn kinderen Jutte en Bele, uit zijn 
eerste huwelijk met Jutte van Kaykiken, en Heyn van Stege, de cremer, als man en momboir 
van diens dochter Jutte, met vrouwe Maria van Dryel, abdis "des cloesters van onsser 
Vrouwen" aldaar een ruil aangaan van een erfcijns van 
2 Rijns gulden 's jaars, vermeld in den "principale brieve daer dese brieve mit enen transfix 
doer gestoken is"  tegen een erfcijns van 2 marken, welke haar convent beurt uit het huis op 
den hoek van de "Schomekerstrat", behoorende aan Geraert des Heyden; een erfcijns van 8 
schellingen 's jaars, welke "der susterchore in haren convent geldende hadden aen de 
caemeren" naast het huis van Heyn Tollener, en een erfcijns van 5 schillingen uit het huis van 
Conen Cremers "inder Schomekerstraten", welke drie erfcijnzen de abdis overdraagt aan Heyn 
Tollener en zijn kinderen en deze de erfcijns van 2 Rijns gulden aan de abdis en haar convent 
onder belofte "binnen jair ende daige" haar tegen elke rechtmatige aanspraak te zullen 
vrijwaren. 

 
RAL Aanwinsten 1926 

 
169 1412/13 

Stadsrekening Geldern. 
De stadsbode van Roermond beschonken met 2 kw. wijn. Op St Gertrudisdag (17 maart 1412) 
de stadsbode van Roermond die in Geldern was wegens de rogge die de hertog van Geldern 
geleend had.  
Op bevel van de hertog rijden op maandag na Reminiscere (29 februari 1412) Johannes 
Worchem en Gerit op Straete van Geldern naar Roermond. 
Op vrijdag na Letaere (18 maart 1412) weer twee raden van Geldern naar Roermond om over 
zaken van Geldern te spreken. 
Bodeloon: op St Mathiasdag (25 februari 1412) een bode met brief naar Roermond gezonden. 

 
Stadsrekeningen Geldern p. 204-205 en 199 

 
170 1413/14 

De schout Dederic Wylden van Mersen, overleden, nu diens zoon Johan Wylde van Mersen, 
schout van Roermond, doet jaarrekening: o.a. Dederic van den Gryende en Johan Hortmaleye 
ieder 5 mark boete wegens erftalen en kommer; idem Marie van Hushaven. 
Boete van 3 rijnsgulden voor Claes van Alfen die een jood misdaan had. 
Vijf personen geexecuteerd, in beslag genomen 7 gulden, waren moordenaars en dieven. 

 
Schoutsrekening 1413/14 p. 17-18 

 
171 1414 augustus 11 
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des neesten daechs na sent laurenciusdaghe martiris 
Harman van der Netten en Lambrecht van der Craken, schepenen te Roermond,  oorkonden 
dat Emmel Jacops en Emmel haar dochter schuldig zijn aan Marie van Dryel, abdis van O.L.V. 
(Munster), 50 gulden à 13 oude vlaamsen te betalen op Kerstmis. 

 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 127-127 verso 

 
172 1414 october 27 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Aleit Bake aan Dederic Bake en 
Mette van haar aandeel in de cijnzen die haar uit de nalatenschap van Ghertruyde Bake, 
kloosternon te Roermond, waren toegevallen. Oorkonders: Johan Wilde van Mersen, richter, en 
Dederic Hille en Heinric van Osen, schepenen. 

 
Venner; charters nr. 11 (negatief C 218) 

 
173 1415 december 3 

op sent barberenavont martiris 
Burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Roermond oorkonden aan Marie van Dryel, 
abdis, en gemeen convent van O.L.V. Munster omdat zij de stad vergund heeft te graven en 
aarde te nemen uit de kloosterakker genaamd de Molenbergh voor de dijk tussen de Maas en 
het Ham, wat het klooster van rechtswege niet behoefde toe te laten. De stad zal niet verder 
meer ontgraven.  
Bezegeld met het stadszegel. 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 127 verso 
Boven opschrift: litera de terra effode in Bonenberg sive Molenberg 

 
174 1415/16 

Stadsrekening Geldern. Namens Geldern rijden twee raadsleden naar Roermond op woensdag 
na O.L. Vrouw geboorte (11-9-1415) 

 
Stadsrekeningen Geldern p 250 

 
175 1416 

Johan van Wylre verpacht de tol te Kessel, die hij van Willem van Kessel gekocht had, aan de 
stad Roermond. 

 
J.L. v. Dalen. Archief Gemene Maashandelaars Dordrecht nr. 560 

 
176 1416 

Schout, schepenen, kerkmeesters en gemeente van het Kerspel (Maas) Nyel oorkonden dat de 
abdis van O.L.V. Munster hen geholpen heeft met hout voor de kerktoren hoewel ze dat niet 
verplicht was. 

 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 46 verso 47 

 
177 1417/18 

Stadsrekening Geldern. 
De stadsbode van Roermond bracht brieven de stad Geldern aangaande (vigilia circumcisionis 
domini = 30 december 1417). Op maandag na circumcisionis = 5 januari 1418 rijden twee 
raden van Geldern naar Roermond. Bleven weg 3 dagen en 2 nachten. 

 
Stadsrekeningen Geldern p 277. 282 

 
178 1418 november 14 

Des neesten manendaeghs na sent mertijns dage episcopi. 
Johan Mols en Lyse, dochter van Giele Lamen, dragen over hun helft van het "malthuyse" 
achter hun huis, naast het huis van Huge Goltsmyet, waarvan Johan op 't Zant de andere helft 
bezit, aan Huge Goltsmeyde en Agnes, echtelieden. 
Leonart, broer van Lyse, keurt de transactie goed. Oorkonders: Johan van Wylre, richter, en 
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Dederic van Wessem en Mathijs van Gangelt, schepenen van Roermond. 
 

Keverberg W 
 
179 1418/19 

Maandag na O.L. Vrouw geboorte (12-9-1418) aan Robert en Henric van Apelteren en de 
schepenen van Nijmegen en Roermond (in Geldern) geschonken 5 veerdel wijn. 
Zaterdag na Invocavit (19-2-1418) rijden Jacop van Eyle en Johannes Worchem namens 
Geldern naar Roermond. 
Maandag na quasimodo (4-4-1418) rijden Jacop van Eyle en Derich Worchen namens Geldern 
naar Roermond. 
Woensdag na Jubilate (20-4-1418) rijden Jacop van Eyle en Gerit op Strate namens Geldern 
naar Roermond en kwamen terug met vidimus van de verbondsbrief. 
Zaterdag na O.L.V. Visitatie (9-7-1418) rijden Jacop van Eyle en Derich Worchem namens 
Geldern naar Roermond. 
Op maandag na St. Elisabethsdag (26-11-1418) rijden dezelfden naar Roermond. 
De stad Roermond stuurt haar bode 5 keer naar Geldern. 

 
Stadsrekeningen Geldern p. 289. 295. 297. 

 
180 1419/20 juli 13 

Schoutsrekening van Johan (de) van Wilde (van Mersen) St. Margriet 1419/20. 
Vanwege boeten in strijdzaken o.a. Henric Kannegieter 1 mark. De schepenen ontvangen de 
helft van deze boeten in strijdzaken. 
Vanwege erftale en kommer o.a. Leonart Plucsac, Lem Huynselman, Lambert Neutken ieder 5 
mark klein, daarvan ontvangen de schepenen ook de helft. Boeten vanwege forefeyten komen 
geheel de heer toe. De schout is op reis geweest naar Amersfoort. 

 
Schoutsrekening 1419/20 p. 19-20 

 
181 1419/20 

Stadsrekening Geldern. 
De stad Roermond stuurde dit jaar haar stadsbode 8 keer naar Geldern. 
Zondag na St Margriet (17-7-1419) twee raadslieden van Geldern naar Roermond. 
Zondag na exaltationis crucis (18-9-1419) idem twee raadslieden. 
Woensdag na St Lucia (14-12-1419) idem twee raadslieden naar Roermond. 

 
Stadsrekeningen Geldern p 308, 315-16 

 
182 1420/21 

Stadsrekening Geldern. 
Donderdag na Martini (14-11-1420) twee raadslieden van Geldern naar Roermond. 
De stad Roermond stuurde haar bode 3 keer naar Geldern. 

 
Stadsrekeningen Geldern p. 327. 329 

 
183 1421/22 

Stadsrekening Geldern.  
De stadsbode van Roermond bracht brief naar Geldern. 
Op zondag na Sacramentsdag (25-5-1421) aan de burgemeesteren van Roermond 
geschonken 1 veerdel wijn. 
Op donderdag post Letare (6-3-1421) twee raadsleden van Geldern naar Roermond gereden. 
Idem op woensdag na Judica in de vasten (12-3-1421). 
Op zaterdag na Jubilate (19-4-1421) idem. 
Op woensdag na Martini (12-11-1421) idem. 
Op zaterdag na St Agnes (25-1-1422) idem. 
Maandag na Palmzondag (17-3-1421) de stadsbode van Geldern gezonden naar Roermond. 

 
Stadsrekeningen Geldern p 333-334, 340-341 
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184 1422  (niet 1472!) 

Overeenkomst tussen de stad en de heer van Heinsberg over batten, de tegelerye en het ven 
te Maasniel. 

 
Kroonenbroeck, Register nr. 128 

 
185 1422 

Roermond, Arnhem, Zutphen en Utrecht worden in 1422 opgevoerd als rijksstad in de aanslag 
rijkslasten ter bestrijding van de Hussieten. 

 
Brief 11-5-1974 van Robert Steimel Verlag 5 Köln 51 Badorfer Str. 5. 

 
186 1422/23 

Stadsrekening Geldern. 
Op donderdag post oculi (19-3-1422) aan de burgemeester en de goede mannen van 
Roermond geschonken 3 veerdel wijn. 
Op zondag na Maria Geboorte (13-9-1422) de stadsvrienden van Roermond geschonken 2 
veerdel wijn. 
Op zondag St Laurentiusavond (9-8-1422) rijden twee raadsleden van Geldern naar Roermond. 
De burgemeesters van Geldern zijn in Roermond geweest en wilden doorrijden naar Montfort 
om de hofmeester te spreken over zaken van Geldern. 

 
Stadrekeningen Geldern p 356. 365 

 
187 1423 september 17 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Sibrecht Losschaert aan Peter 
Ywaens en Katherijne van een half huis tegen Kloosterwand,  

 
Venner: charters nr. 446 

 
188 1423 

Overlijdt Matheus Peute van Echt, kanunnik van de H.Geest te Roermond en investitus van de 
parochiekerk, die aan de H. Geestkerk legateerde 60 Gelderse guldens hoofdsom voor zijn 
jaargetijde. Jaargetijde op 15 juli. 

 
Memorie H. Geest p. 118 

 
189 1423/24 

Schoutsrekening van Johan (de) van Wylre. 
Heeft heer Johannes van Nuwenstein in de herberg van Dederic van Wessem de kost 
gegeven. 
Een bode gezonden naar de heer van Egmond in Holland omdat Johan van Hackenbrueck in 
Roermond. gevangen zat. 
De klerk van de hertog, Rutgher van Teyfelen, neemt een opdracht mee om Erkelenz van 
proviand te voorzien. Het materiaal kwam per schip 's nachts aan. Het werd gelost en naar het 
lombaardenhuis gevoerd. Het transport geschiedde 's nachts onder begeleiding van 65 
gewapenden uit de stad Roermond. Voor het transport zelf waren 50 paarden nodig. 
Met vastenavond 1424 reden de schutters van de stad Roermond naar Erkelenz. Ze bleven er 
8 dagen. 

 
Schoutsrekening 1423/24 p. 21-23. 

 
190 1423/24 

Stadsrekening Geldern. 
Op O.L. Vrouwe-avond geboorte (7-9-1423) de burgemeesters van Roermond en Erkelenz (te 
Geldern) geschonken 3 veerdel wijn. 
Op dinsdag na Pinksteren (25-5-1423) rijden twee raadslieden van Geldern naar Roermond. 
Op woensdag na St Petrus en Paulus (30-6-1423) idem. 
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Op maandag na St. Jacob (26-7-1423) idem. 
Toen de hertog van Gelre was overleden stuurde de stad Geldern haastig een bode naar 
Roermond. 
Op donderdag na St Egidius (2-9-1423) idem. 
Op de dag na Maria geboorte (9-9-1423) de bode van Geldern naar Roermond gestuurd. 
Op St Thomasdag (29-12-1423) een bode van Geldern naar Roermond gezonden. 
Op dag na Driekoningen (7 januari 1424) de bode van Geldern naar Roermond. 

 
Stadsrekeningen Geldern p 388, 394-396 

191 1424 mei 3 
Stadsrekening van Wesel 1424: 
verschenckt en de gegulden: 
mei 3 tho Everts hues van den Rijn: vor Dederick Man en de vor 2 ander manne van 
Roermunde 

 
F. Gorissen; Stadtsrechnungen von Wesel, Bonn, 
1963, band III p. 234. 

 
192 1424 mei 6 

op daich joannes ante portam latinam 
De huisarmen van R. verwerven jaarrente van 1 mark geld uit huis van (in 1597) Stimpel (aan 
het bussenhuis). 

 
Huisarmen, titels 1597; Stadsarchief 1673 

 
193 1424/25 

Schoutsrekening van Johan van Wylre 
Strijdzaken o.a. Johan Hillen 5 mark boete. 
Geraert Goede steekt Wolter van Hasselt dood. 
Een dief opgehangen. 
Bode naar Ruelman (van Arendail), hofmeester. 
Getuigenverhoor te boek gesteld van hetgeen op het klooster geschied was; protocol 
verzonden naar de heer van Egmond (betr. Geraert Goede). Geraert zat 12 weken in detentie, 
vervolgens nog 11 weken. 
Een dief en twee moordenaars geëxecuteerd; een van de moordenaars bleef 4 dagen levend 
op het rad liggen; er moest 
's nachts bewaking bij. Ze waren tevoren gemarteld. 
Ruelman (van Arendail), Johan van Wickrath en Schellart (van Obbendorp) in de stad; ook 
Reynaert van Berge; verteerden 27 gulden. Later Ruelman en Johan van Wickrath. Johan 
betaalde zelf zijn verteer omdat hij ambtman van Erkelenz geworden was. De schout betaalt het 
verteer van heer Ruelman in de herberg en op de gaffel 9 gld 25 gr. Verder strijdlijke zaken  
o.a. Dedric van Wessem, Henric van Baexen, Griete Meltz, begijn, de Kartuizers en de 
Minderbroeders, ieder 5 m. klein. 

 
Schoutsrekening 1424/25 p. 25-27 

 
194 1425 april 22 

Arnold, hertog van Gelre, beveelt zijn ambtenaren aan de Kartuizers van Roermond onvertogen 
recht te doen in procedures "want zij niet van staden en zijn ducke dairomme uyter hoeren 
cloester te thien". 

 
Venner; hoofdgerecht p. 60 

 
195 1425 juni 15 

Akte van beschud voor de schepenbank Roermond door Philips Schyffelaert van Oyst van een 
grondrente van een mark ten laste van het huis van de oude Willem Smet, welke grondrente 
Bernt Brijdels eerder had overgedragen aan Willem Smiede de jonge en Kathrijn, met 
retroactum van 1379. Oorkonders: Johan van Wylre, richter, Lambrecht van der Kraecken en 
Johan van Beechoven, schepenen, 
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Venner; charters nr. 12 (negatief C.Z. 22) 
 
196 1425 oktober 25 

op sente crispinusdaghe 
Johan van Wylre, richter, Lambrecht van der Kraecken en Heynrick van Loeven, schepenen te 
Roermond, oorkonden dat Dederick Korffmeecker van Eycke en Johan, echtelieden, verkopen 
de helft van 2 staal land, waarvan Dederick de andere helft in vruchtgebruik heeft, gelegen 
buiten de Nielerpoort op de weg naar Nyel, tussen land van Heyn Geverts, Heyman van Dulken 
de beggaard, van Johan, zoon van Sijbe Moeleners, en Griete diens vrouw. 

 
Venner; charters nr. 13 (negatief C.Z. 21) 

 
197 1425 

Goederen uit Roermond, bestemd voor de koudemarkt van Bergen op Zoom, onder beslag 
gelegd te 's Hertogenbosch en Breda, worden weer vrijgegeven. 

 
Slootmans p. 1559 

 
198 1425 

Schepenen en raad van Venlo komen bijeen "om te ordinieren wie dat men Ons Vrou dragen 
sold" (om de samenstelling van de stadsprocessie). 

 
Gerard Nijsten. De stad en haar metafoor. 
Volkskundig Bulletin 17 afl. 3 p. 240. 

 
199 1425 

De Rijnlandse keurvorsten laten goud- en zilvergeld slaan met het volgende gehalte: 
- 100 gulden met 19 karaat zuiver goud, totaal gewicht 1½ keulse       gewichtsmark. 
- 104 witpenningen met 8 d. zuiver zilver uit 1 keuls gewichtsmark,    dat is uit 1 gewichtsmark 
zuiver zilver 26 mark payaments keuls. 
- 52 moorkes tot 4½ d. zuiver zilver op 1 lood gewicht, dat zijn       uit 1 mark zuiver zilver 30½ 
mark 3 solidi 4 denarii keuls paya      ment. In 1447 worden 112 witpenningen met 7½ d. zuiver 
zilver uit    een gewichtsmark geslagen. 

 
Beschlüsse des Rates des Stadt Köln I p. 214 

 
200 1425/26 

Schoutsrekening van Johan van Wylre van St. Margriet (juli 13) 1425/26 
De schout gijzelt de bode van de bisschop van Luik. Hij zendt een bode naar Holland naar de 
heer van Egmond; heer Schellaert (van Obbendorp) ving die bode op op de heide bij Nijmegen, 
nam de boodschap over. 
Schout stuurt een bode naar Rozendael, gaat er zelf ook heen met brieven van de bisschop. De 
hertog schreef aan stad en kapittel van Luik, de schout laat die met een bode naar Luik dragen, 
verder levendig bodeverkeer tussen Luik en de hertog. (De zaak hangt samen met de doodslag 
van Geraert Goede, kennelijk een priester) Geraert poogt uit te breken; een nieuwe "stock" 
gemaakt met hout en 214 pond ijzerwerk, kosten 38½ gld. 2½ gr. 's Winters bij hoog water 
moest de gevangene 2 maal uit de gevangenis gehaald worden wegens verdrinkingsgevaar. 
De hertog heeft nog recht op boete van de kartuizers, de minderbroeders, Gelis Mans en 
Henrie van Baexen. 

 
Schoutsrekening 1425.26 p. 28-30. 

 
201 1427 februari 28 

opten lesten daich van den spueckell 
Truytgen Gobbels, veroordeeld door schepenen van Roermond tot eeuwige verbanning buiten 
6 mijl uit de stad en het land van Gelre wegens brandstichting in het dak van haar broer 
Henken Stacken, doet oorvede. 
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Oirvedenboek p. 1. 
 
202 1427 mei 20 

Het altaar ter ere van de H.H. Lucas, Laurentius, Stephanus en Eligius in de kerk van de H. 
Geest te Roermond wordt geconsacreerd. 

 
Memorie H. Geest p. 111 

 
203 Na 6 februari 1428, op 4 februari 

(Overlijdt) Theodoricus Pistor, ouders, broers, zusters; de presentiën van het kapittel van de H. 
Geest te Roermond ontvangen deswegen ½ mark uit het huis van Theodoricus van Venlo in de 
Munsterstraat volgens de brief (van 1428 februari 6). 

 
Memorie H. Geest p. 95 

 
204 Na 1428 februari 6; op 4 februari 

Theodoricus Pistor (Dirk Pistor), priester, schenkt de Roermondse kruisheren zijn huis 
tegenover de Munsterpoort en 200 Arnhemse guldens voor de bouw van het klooster. Hij sticht 
daar een jaargetijde. Hij overlijdt op 4 februari van een onbekend jaar. 

 
Publ. XC-XCI p. 66 

 
205 1428 maart 11 

op sent gregoriusavont 
Henken der lattenhouwer van Warback zweert voor schout en magistraat van Roermond 
nimmer meer iets tegen de hertog van Gelre en de stad Roermond te ondernemen. 

 
Oirvedenboek p. 1. 

 
206 1428 april 30 

in profesto philippi et jacobi 
Jan van den Berg zweert voor (schout en magistraat van Roermond) nimmer meer iets te 
ondernemen tegen de hertog van Gelre en de stad Roermond. 

 
Oirvedenboek p. 1. 

 
207 1428 juli 12 

op sent margrietenavent virginis 
Johan van Baexen, Dederick van Wessem, Mathijs van Gangelt en Aernolt van Dorsdale, 
schepenen te Roermond, verklaren dat twist is geweest tussen de abdij van O.L.V. Munster en 
Reynart Smede en Else, echtelieden, en Griet, haar zuster, over een keurmede t.l.v. Andryesch 
Koufert van 7 bunder land, waarvan de abdij 2 bunder bezat. 
Iedere partij draagt voortaan zijn aandeel in de keurmede. Gelegen te Maasniel (?). 

 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 46-46 verso 

 
208 1428/29 

Schoutsrekening van Johan van Wylre van St. Margiet (juli 13) 1428/29. 
Restanten van strijdelijke zaken, o.a. Goswijn, zwager van de voogd. 
Geraert (Goede) nog steeds gevangen, verteert 24 gld. De scherprechter van Jülich gehaald en 
Geraert gevierendeeld. 

 
Schoutsrekening 1428/29 p. 31-32. 

 
209 1429 juni 26 

Overlijdt Theodoricus Puytlync de Eyck, priester, kruisheer te Roermond. 
 

Publ. XC - XCI p. 86 
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210 1429 october 1 
Marie van Dryel, abdis, en gemeen convent van O.L.V. (Munster) te Roermond en 
burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Roermond sluiten een overeenkomst inzake 
de afkoop van het gruitrecht. 

 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 126-127 Vergl. Oud Archief Roermond, regest 339 

 
211 in of na 1430 februari 2 

Overlijdt Henricus de Dulken, kanunnik van de H. Geest te Roermond, begraven naast de 
tweede pilaar rechts van het schip van die kerk. 

 
Memorie H. Geest P. 95. 

 
212 1430 juni 7 

des guedensdaegh na pinxtdage 
Johan van Wylre, richter, Arnolt Hoeft en Heynrick van Loeven, schepenen te Roermond, 
oorkonden dat Eeffken van Hoembergen de kremer, zoon van wijlen Everaert van 
Hoembergen, en Mette, diens laatste vrouw, verkoopt huis c.a. ut in litera * die wordt getrans-
figeerd, aan Emond van Heynsberg de kremer en Kathrine, echtelieden. 

 
Venner; charters nr. 14 (negatief C2 32) 
* N.B.: verm. 1388 mei 23. 

 
213 1431 mei 21 

des neesten daeghz na den heiligen pinxdage 
Johan van Wylre, richter, Heynrick van Loeven en Vullinck van Holtmoelen, schepenen te 
Roermond, oorkonden dat Eeffke van Hoembergen, zoon van de oude Everaert bij diens eerste 
vrouw, beschudt binnen jaar en dag aan Emond van Heynsberg en Kathrine, echtelieden (1430 
juni 7),het huis ut in litera zoals zijn broer Eeffke (sic) had verkocht. Vervolgens draagt Eeffke 
het huis weer over aan Emond c.s. 

 
Venner; charters nr. 14. 

 
214 1431 oktober 29 

des neesten daeghz na sente symon en de judasdage apostolorum 
Johan van Wylre, richter, Heynrick van Loeven en Vullinck van Holtmoelen, schepenen te 
Roermond, oorkonden dat Emont van Hensberge en Kathrine, echtelieden, verkopen huis ut in 
litera aan Johan Mensen van Wessem en Mynte, echtelieden. 

 
Venner; charters 14. 

 
215 1431/32 

Schoutsrekening van Geraert van Oederaede van 6 december 1431 tot St. Margriet (juli 13) 
1432. 
Gedurende de advent 1431 vochten twee partijen in Roermond; aan iedere zijde was er één 
dode. De ene partij had geen goederen te Roermond. Van de andere partij verwierven 
sommigen genade van de hertog, zoals Willem van Braeckelen. Dederick Baecke is voortvluch-
tig. In diens huis wonen zijn broer en zuster doch het huis is zwaar (met erfrenten) belast. 
Wegens doodslag door Heynken van der Myllen 8 gld. Jacob Bobben geëxecuteerd. 

 
Schoutrekening 1431/32 p. 33-34. 

 
216 1432 juni 25 

des iersten daeghs nae sent johansdaeghe baptistae. 
Geraert van Oederaede, richter, en Heynrick van Loeven en Johan van der Kraecken, 
schepenen te Roermond, verklaren, dat Heyn Poken met toestemming van Sanne, zijn 
echtgenote, overgedragen heeft aan Johan van Helden en Tilman van Korttersscherm, 
meesters van de broederschap van Sint Antonius en Quirinus, een grondrente van vijf gulden 
ten laste van zijn vleesbank en erf in het vleeshuis naast de vleesbank van Goeswijn van 
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Hynckelswynkel. 
 

Hoofdgerecht Roermond nr. 116 procesnr. 376. 
 
217 1432/33 juli 13 

Schoutrekening van  Geraert van Oederaede. 
Heynrick mit der Stelden geëxecuteerd door de beul van Arnhem. 

 
Schoutrekening 1432/33 p. 35. 

 
218 1433 juni 8 

De magistraat van Keulen heeft besloten Adolf hertog van Gulik en Berg te hulp te komen 
tegen de Geldersen. Een deel van de magistraat trekt met de soldeniers mee. 

 
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln, dl. I blz. 151-152 

 
219 1433 october 28 

Peter, met toestemming van zijn vrouw Mechtelde, Thonys, Sybrecht en Thijs, kinderen van 
wijlen Thijs van Megen, en hun moeder Kathrijn, thans vrouw van Ghys Laten, verkopen aan 
Herman van Vaesraede t.b.v. diens ouders Steven van Vaesraede en Conne een jaarrente van 
4 overlandse rijnsguldens uit hun huis c.a. op de Steynwege, tussen het huis van Lambrecht 
van der Kraecken en de kamer van Heynric van Ynckevaert, en uit hun huis "oever die 
bruggen" achter het erf van de naburen, met een eind aan de straat, schietende tegen de kapel 
van het H. Kruis, tussen erven van Herman Smeedtz en Hille van den Moesberg en met het 
andere einde met zijn duifhuis en twee kamers schietende op de Roer tegen(over) de Vysscher 
- toerne tussen erven van Rutte Stops en Meuwes de Kooldrager. 

 
RAL Aanwinsten 1927 
Venner; charters nr. 15. 

 
220 1433/34 juli 13 

Schoutrekening van Geraert van Oederaede 
Een gestolen paard verkocht    29 gld. 26 gr. 
Pantser van de dief verkocht    13 gld.  2 gr. 
zijn wapens verkocht      5 gld. 18 gr. 
Mr. Heynric van Zutphen heeft dubbele moord gepleegd; 
schepenen hebben nog geen vonnis geveld 

 
Schoutrekening 1433/34 p. 36. 

 
221 1433-1447 

Elburgis Spee, gen. Calemberg, wordt door Maria van Driel abdis, opgenomen in O.L.V. 
Munsterklooster te Roermond. 
Ze overlijdt 20 maart 1488. 

 
Fahne; Spede, nr. 92. 

222 1434 maart 17 
Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Symon, Joist en Johannes 
Lynewever aan Johan van Oeste en Yde van een perceel land als omschreven in de 
getransfigeerde akte, 

 
Venner; charters nr. 16. 

 
223 1434 april 26 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Arnolt Aelskele en Baetze aan 
Godaert Heesman en Mette van een erf en weg in de Pelserstraat. 
 
Venner; charters nr. 17. 
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224 1434 september 30 
Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Johan Baeden en Stijne aan Willem 
Smeet en Katherine van een grondrente van twee Gelderse gulden als vermeld in de getransfi-
geerde akte. 

 
Venner; charters nr 18. 

 
225 1435 januari 20 

op sent sebastianus 
Ida der Rateler doet (voor schout en magistraat van Roermond) een oude oorvede. 

 
Oirvedenboek p. 1. 

 
226 1435/36 juli 13 

Schoutrekening van Geraert van Oederaede 
- Doodslag door Cornelis de Kaeldrager op de persoon van                      Beecken de 

Kooldragers; 
huisraad
 
 
 4 
gld. 

- In beslag genomen van een vrouw die twee ellen doek had                     gestolen; boete 
 
 
 
 
 
 19 
gld. 

- Drie personen geëxecuteerd door beul van Maastricht 
- Een persoon de ogen uitgestoken 
- Twee personen verbrand 

 
Schoutrekening 1435/36 p. 38. 

 
227 1435 

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Hillen en Mechteld van Loeven, dochter van Henric van 
Loeven en Ermgard van Blitterswijck. Uit dit huwelijk een zoon Jan Hillen (de jonge) die huwt 
met Catharina Pollarts, waaruit Henrick Hillen, later gehuwd met Zara van Bree, (dochter van 
Jan van Bree en Maria Blitterswijck), Reiner, Godert, ridder in de Duitse Orde te Biesen en 2 
dochters in kloosters te Roermond. 

 
Maasgouw 1912 p. 36-37. 

 
228 1436 

(geen nadere datum)  
Johan van der Straten, Roelman van Arendael heer te Well, Huybrecht van Broichusen, ridders, 
Johan heer te Wickraide, Johan van Broichuysen heer te Loe en te Geisteren, erfhofmeester 
(van Gelre en Zutphen), Willem van Vlodorp, erfvoogd te Roermond, Johan van Oest, Dederich 
Schencke van Nydeggen heer te Aefferden, Johan van Buren heer te Arcen, Johan van 
Alphem, Kaerle Spede heer te Meerlair, Dederick van Oest, Thomas van Oest, Sweder van 
Broichusen, Willem van Kessel, Johan van Breempt, Reynaert van Zellair, Arnolt van Zellair, 
Willem van Elmpt, Johan van Kessel, Johan van Drypt, Arnolt van Wachtendonck, Johan 
Spede, Johan van Assel, Johan van Vryemersheym, Peter van Eggenraede, Segher, Matheus, 
Johan van Hertevelt Stevenszonen, Dederick van Hertevelt, Loeff van Hertevelt, Herman van 
Hertevelt, Gaedert en Engelbrecht van Holtmolen, gebroeders, Sander van Eyle, Kerstken 
Vinck, Loeff van der Koeldonck, Rutgher van Ghestele, Geraert van Oploe, Heynrick van 
Abroeck, Ywaen van Berenbroick, Johan van Schemcke, Steven van Kerffenhem, Wolter van 
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Pleese, Rutgher van Rulle en Heynrick van Nuynhem en burgemeesteren schepenen en raden 
van de steden Roermond, Goch, Venlo, Erkelenz en Stralen oorkonden met ridders, knechten 
en steden van de andere drie kwartieren van het land van Gelre de heer (=hertog) van Gelre 
twee brieven overgegeven te hebben houdende de punten die in de landschap gaande zijn, 
welke volgen, en de andere brief zou de hertog bezegelen.  
1. Een ieder zal leenrecht, landrecht, stadsrecht en dijkrecht worden gedaan naar de plaats 
waar hij woont en volgens daar geldend recht en met méér niet door de hertog of diens ambt-
lieden en zonder iets van dat recht aan te tasten of geweld te doen aan onderzaten van het 
landschap Gelre en elkaar bijstand te geven volgens het verbond.  
2. De hertog zal de wegen en straten veilig houden en de straatschenders en rovers te water of 
te land zal de heer via de ambtman doen richten zonder de onderzaten te belasten; de kosten 
te verhalen op de delinquenten. 
3. De hertog dient te zorgen dat geen koopman of iemand die geen vijand vanuit 's hertogen 
staten gevangen of beroofd worden en gevangenen als voren terstond vrijlaten.  
4. De hertog zal geen sloten, steden, renten en inkomsten verpanden, verkopen of weggeven 
zonder instemming van de ridderschappen en hoofdsteden zoals bij inhuldiging door hem zelf 
bezworen is. 
5. De hertog zal aan zijn eed gehouden worden de waarde van de (gouden)munt en het 
zilvergeld te houden in overleg met ridderschap en hoofdsteden.  
6. Het verbond met de hertog van Kleef is door de hertog van Gelre niet goed nageleefd. De 
klachten terzake van Kleef zijn redelijk.  
7. Berechting van onderdanen van Gelre en Zuthpen dient plaats te hebben volgens leen-, land- 
of stadsrecht en niet door middel van moord en brand, zonder rechtsvordering en zelfs 
buitenslands. 
8. Ridders, knechten en steden van Gelre en Zutphen zullen die klachten met verwijzing naar 
eerder verbond bezien en afdoen. 
9. Over de hertog of diens ambtmannen mag men in alle steden klagen. De steden dragen die 
klachten naar hun hoofdstad en die naar de andere hoofdsteden. Bij inbreuken op de 
rechtsorde door de ambtmannen zal men diens goederen aantasten en gepleegde doodslagen 
of zware verwondingen zullen door ridderschap of steden vervolgd worden. 
Bezegelen met hun stadszegel: Roermond, Goch, Venlo en Erkelenz en de stad Stralen met 
schependomszegel. 

 
Gemeentearchief Venlo 51 

 
229 1436 

Burgemeesteren, schepenen en raad van Roermond geven vidimus van de verbondsbrief van 
ridderschap en steden van het kwartier van Roermond. 

 
Gemeentearchief Venlo 51 

 
230 1436-1737 

Aantekeningen inzake de lenen van de erfvoogdij Roermond 
- De laathof van Arnt Schenck heer van Hillenrade was leenroe-         rig aan de erfvoogdij, 
bewijsbaar vanaf 1436. In 1705 door           markgraaf Arnold Schenk van Nydeggen in de 
erfvoogdij verhe-         ven. 
- Idem de water-, koren- en looimolen onder Swalmen in bezit van       markgraaf Arnold in 
1705, verheven als leen van de erf-voogdij. 
- Een halve hof genaamd op 't Hemken in Odiliënberg, leenroerig aan    de erfvoogdij, op 4-12-
1643 belast met 550 rijksdaalders hoofdsom    ten laste van Jacob Haesevoet en Merri Kan 
t.b.v. Peter in den       Winckel, peyburgemeester van Gelderen. Bij vonnis van stadhouder     
en leenmannen 19-6-1649 aan geldschieter overgedragen. Dit           leengoed is gespleten uit 
de hof groot Dasselraedt. In c. 1651       verheven door Anna Mechtildis van der Heyden, 
afkomstig uit de       boedel van haar ouders. 4-8-1682 het leen wordt verkocht door        
Hendrik Willems d' Assche en zijn zuster Maria aan Guilliam          Opsomer en Agnes 
Grueters, echtelieden, voor 120 rijksdaalders. 
- Groot Dasselrade te Odiliënberg, leen van de erfvoogdij; c. 1651     bezitter Arnoldus Pollart. 
- Klein Paerle te Odiliënberg, leenroerig aan de erfvoogdij 7-4-       1683 overdracht van 
hoofdsom 1000 pattacons door Jacques Bierens,    raad en rekenmeester der Gelderse 
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Rekenkamer aan B.A. van Lom,       raadsheer Hof van Gelre, en A.C. Gutschoven, echte-
lieden, staande    op Cleyn Paerle. 
  De rente is gevestigd door Reyner van Hanxeller en Anna van der      Horst, echtelieden, t.b.v. 
Henrick Clomp, burger te Roermond op      15-7-1676. 
  21-6-1683 B.A. van Lom beleend (met de rente?) na cessie door        Jacques Bierens. 
  30-4-1737 Christoffel van Lom beleend na dode B.A. van Lom. 
- Klein Dasselrade of het huis genaamd Vrymersom, aan geschre-         ven 10-10-1692 om als 
leen van de erfvoogdij te komen ver-           heffen. 
- 12 morgen land te Melick; de helft daarvan op 27-7-1692 door         Caspar van Baetten 
getransporteerd op B.A. van Lom. 
- Het Kesselmansgoed onder Melick, groot 21 morgen volgens             denombrement 3-6-1705 
in diverse percelen gespleten, waaron-         der een perceel aan 't weerdje naast de Roer 
tegenover Huis          Vrimersom, verder in Winckelscoul, achter de Groenstraat,            
Schapstegh, in de Ohe, op de Vinckenbergh. 
- Brempter- of Warenberghhof onder Wegberg, leenroerig aan de          erfvoogdij, volgens 
denombrement van c. 1715 86 morgen groot 
  1693 Edmond Francois van Opsinnich genaamd Rhoe, heer te             Middelbeck, vraagt 
octrooi voor verkoop; 1704 Warmer, zoon           van Claes Warmers beleend met 13 na dode 
zijns vaders. 
  c. 1715 Tilman Janssen heeft 1/3 deel. 
  Peter Knooi en Anna Warmers, echtelieden 1/6 deel 
  Nijs Quasten en Catharina Warmers 1/6 deel 
  c. 1715 1/3 deel van Tilman Janssen gaat half naar Claes             Waermers, zoon van Areth, 
en half naar Willem Klever, zoon           van Tilman alias Jans. 
- als stadhouders genoemd: Gerard van Lom, 1643; 1649; Arnoldt         van den Bergh, 1683; 
Petrus Daemen Portmans, 1704. 
- als leenmannen genoemd: Gerard Puytelinck, 1643, 1651, Jan           Janssen Truytwijn, 
1643, 1649, 1651, Francois Pollart, 1649,         Henrick Schoffers, 1683, Henricus Hennerici, 
1683, schepen           Cruys-ancker, 1704, Willem van der Holt, 1704. 
- In 1683 worden archivalia genoemd: "oud register," 
  waarin een aantekening betreffende het leen Klein Parlo in           1515; 
  "register BB" betreffende overdracht van rente op dit goed           in 1683. 

 
A.R.A. Brussel Archief Overschie de Neeryssche 842. 

 
231 1437 mei 7 

Overlijdt Johannes Heyde, kanunnik van de H. Geest te Roermond, die diverse diensten in die 
kerk stichtte . 
Memorie H. Geest p. 108. 

 
232 1437/38 juli 13 

Geraert van Oederaede schoutsrekening. 
- Doodslag door Thonys van Megen op een vreemde knecht uit             Brabant. 
- Thonys van Megen en Rensken Slaedtken opgehangen. 

 
Schoutsrekening 1437/38 p. 40. 

 
233 1437 september 22 

sondach post matei 
Abel Tyelken kooldragerszoon doet (voor schout en magistraat van Roermond) een oude 
oorvede en zal gedurende 3 jaar verder dan 10 mijl uit het land van Gelre blijven. 

 
Oirvedenboek p. 1. 

 
234 1437 

Overlijdt Mathias van der Kraken, kanunnik van de H. Geest te Roermond. Hij liet die kerk na 
25 rijnsguldens hoofdsom voor zijn jaargetijde. 

 
Memorie H. Geest p. 132. 
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235 in of na 1438 februari 8 

Overlijdt Riquinus de Broick, kanunnik van de H. Geest te Roermond, die aan die kerk naliet 5 
rijnsguldens 's jaars, waarvoor 4 voor een dagelijkse mis op het altaar van St. Rumoldus, de 
vijfde voor zijn jaargetijde. 

 
Memorie H. Geest p. 95. 

 
236 1438/39 juli 13 

Schoutsrekening van Geraert van Oedenraede. 
- Diefstal door Claes Salenmeecker; gehele inboedel in beslag          genomen en verkocht. 
- Ywaen van Mersen pleegt doodslag. Hij composeert de misdaad          na overleg met Johan 
Schelart (van Obbendorp), hofmeester,           met 25 arnhemse guldens. 
- Claes Salenmeecker opgehangen; hij wilde niet bekennen,              moest daartoe gedwongen 
worden. 

 
Schoutsrekening 1438/49 p 41-42 

 
237 1438 september 11 

donredaich nae onser lieven vrouwendaich nativitatis 
Jacop Motzell, Jan van Baexstall, Henrich Tyerdich de jonge, Henken her Johans en Henken 
Slaitgen doen (voor schout en magistraat van Roermond) een oorvede. 

 
Oirvedenboek p. 1 

 
238 1438 december 2 

Overlijdt Alardus Rudinck, Kanunnik van de H. Geest te Roermond. Begraven bij zijn zuster 
Margaretha naast de eerste pilaar aan de linkerzijde (van het schip). 

 
Memorie H. Geest p. 139 

 
239 1439 februari 25 

des gonsdaichs post invocavit 
Herman Tijs en Lensken Slaitgen zweren nimmer meer iets tegen de hertog van Gelre en stad 
en burgers van Roermond te ondernemen. 

 
Oirvedenboek p. 2. 

 
240 1439 maart 4 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Sijbrecht Herkenbosch en 
Geertrude aan Gaedert Heesman en Mechteld van een boomgaard over de brug tussen de dijk 
en Cloesters Hamme, met retroactum van 1435. 
N.B.: Dit hoeffken is verbeutt aen mijn eerw. vrouwe opt Munster tegen land in die Rosslaeck 
gelegen. 

 
Venner; charters nr 19 

 
241 1439 mei 7 

Overlijdt Johannes de Kessel, priester, rector van het altaar van St Jan de Doper in de kerk van 
de H. Geest te Roermond, zoon van Johannes van Kessel, ridder, en Catherine van der Beeck. 
De presentiën krijgen deswegen 2 rijnsguldens. Het kapittel van de H. Geest doet driemaal 's 
jaars jaargetijde. 

 
Memorie H. Geest p 109. 95 

 
242 1439 augustus 14 

In Keulen doet 1 rijnsguldens 3 mark en 5 schellingen (solidi), ofwel 41 solidi. 
 

Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I blz. 178 
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243 1439/40 juli 13 

Schoutsrekening van Geraert van Oedenraede. 
- Twee personen opgehangen; de houthakker weigerde zijn beken-          tenis gestand te doen, 
hij zat 14 dagen in detentie. 
- Een kind van Hemelsberg 12 nachten in detentie. 

 
Schoutsrekening 1439/40 p 43-44 

 
244 1439 augustus 30 

Overlijdt Johannes Vos, donaatbroeder van de Kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC-XCI p 94 
 
245 1439 september 7 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Heynrick Ottervenger en Katherine 
aan Gaedert Heesmans en Mechteld, echtelieden, van een half duifhuis en een halve 
boomgaard op de Dijk, 1439 september 7, 1 charter. 
N.B. dorso: van den bongert op ghen Arck. 

 
Venner; charters nr 20 

 
246 1439 september 10 

Overlijdt Henricus de Zelandia, priester, kruisheer te Roermond. 
 

Publ. XC-XCI p 96 
 
247 1439 october 4 

Overlijdt Henricus de Elmpt, sacerdos en primus professus der Kruisheren te Roermond 
 

Publ XC-XCI p 99 
 
248 1439 

Arnold Heufft, schepen van Roermond, sticht een fundatie van 10 broden van 5 pond en 10  
porties bier van elk 5 potten, iedere maandag uit te keren aan de armen in (bij) de abdij van 
O.L.V. Munster. 

 
Limb. Jaarb. XXII p 95 

 
249 1440 februari 21 

Geraert van Oedenraede, richter, Johan van Baexen en Johan van der Kraecken, schepenen te 
Roermond, oorkonden dat broeder Peter Oecter, de minderbroeder, en Johan Hensen, met 
toestemming uxoris, verkopen aan Diderick Pollaert, deken en kanunnik in de H. Geest te 
Roermond, huis c.a. in de "Beckerstrate", tussen de poortweg van Johannes Weels en het erf 
van Coen Platvoet. Verkopers garanderen dat het huis niet zwaarder is belast dan 9 oude 
grosen en 6 boddragers 's jaars. 

 
Pollart p. 108, 80 

 
250 1440 mei 7 

Geraert van Oederaede, richter, Johan van Baexen, en Heynrick van Ynckenvoert, schepenen 
te Roermond, oorkonden dat Johan Hensen en Mette, echtelieden, en broeder Peter Oecter 
hebben verkocht aan Dederick Pollart, kanunnik van de H. Geest te Roermond, een huis in de 
"Beckerstrate, gelegen achter den choer van der Inopper keircken" volgens de akte van 1440 
februari 21 (regest nr. 249). 
Ter vrijwaring van aanspraken van derden stelt Johan Hensen zijn huis c.a. tegenover het 
Munsterkerkhof, naast dat van Peter Neutkens. 

 
Pollart p. 80, 108 
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251 1440 augustus 24 

op sente bartholomeusdaghe apostoli 
Geeraert vann Oederaede, richter, en Heynrick Thijssoen en Johan van den Griende, 
schepenen te Roermond, verklaren, dat Kerskenn Lambots met toestemming van Neesse, zijn 
echtgenote, overgedragen heeft aan Winrick van Dulcken een grondrente van een Arnhemse 
gulden ten laste van zijn huis in de Koolstraat. 

 
Hoofdgerecht Roermond 105 proces nr. 39 

 
252 vm, in of na 1441 (april 22) 

Jaargetijde voor Arnoldus van Dorsdael en Hillegunde, vrouw. 
 

Publ. XC-XCI p 77 
 
253 1441 october 12 

donresdach nae sent dionisiusdaich 
Roloff ther Molen zweert nimmer meer iets te ondernemen tegen de hertog van Gelre en stad 
en burgers van Roermond. Hij zal binnen 8 dagen uittrekken en één jaar op 3 mijl buiten Roer-
mond blijven; daarna zal hij binnen 14 dagen beginnen aan een bedevaart naar Einsiedeln 
(onser vrouwen ten Eysele), daarvan bewijs brengen, daarna binnen 14 dagen naar het H. 
Bloed en met bewijs terugkeren. 

 
Oirvedenboek p. 2 

 
254 1442 september 7 - 1448 juli 13 

Schoutsrekening van Arnold die Wilde van Mersen. 
- Johan van Katert wegens diefstal voortvluchtig; de schout was        niet in de stad omdat de 
stad onmin had met de hertog. Na verzoe     ning met de hertog is het huis van Johan in de 
Brugstraat in         beslag genomen. Het huis is teruggekocht voor 125 rijnsguldens. 
- Toen de schout in 1445 weer in de stad terugkeerde is compositie     gemaakt met heer 
Schelart (van Obbendorp), hofmeester en Heynrick    van Rynten wegens diefstal van een 
paard door Heynrick 10 rijns      guldens. 
- Drie dieven stelen doek op de volmolen; twee ervan zijn opgehan      gen; de derde is 
voortvluchtig; diens gereed goed in beslag          genomen 20 rijnsguldens.De voortvluchtige 
had een volmolen           genaamd Pletmolen in pacht van Gryet op der Volmolen, die die        
molen in erfpacht had met haar man Johan van Tyts. Er is echter      geen overwaarde op de 
pacht. 
- Kaelken van Aken had lood gestolen op de kerk; hij vluchtte;         beslag genomen 6 
rijnsguldens. 
- Een varkensdief Johan die Wale uit Aken. 
- Johan van Hynsberge, de houtsnijder, zou Roermondenaren bedreigd     en gebrandschat 
hebben. Compositie met de hofmeester 10 rijnsgul     dens. 
- In 1446 was de hertog in Roermond op de markt. 
- Ghijsken Koeberch opgehangen in 1444. 
- Gaetken van Rumpel opgehangen in 1444. 
- Heyne van Oeveloge opgehangen in 1445. 
- Twee lakendieven van de volmolen uit het Loonse in 1445 opgehan      gen. 
- In 1446 Heyn Kerstkens en Willem Weers opgehangen. 
- Een paard gekocht van Zweder de waard te Grave t.b.v. Johan,         kamerling, toen de 
hertog van Montfort naar Brabant reed 16          besch. rijnsguldens. 

 
Schoutsrekening 1442/48 p. 45-48. 

 
255 1442 september 20 

Schepenen van Maasniel verklaren dat zij vroeger t.b.v. het kerspel een gracht hebben laten 
graven vanuit het broek tot in de landweer. Zij hebben deze gracht met grote kosten onderhou-
den doch die thans aan de Karthuizers van Roermond afgestaan mits deze die gracht 
onderhouden zodat "nageburen lant niet en verdrencke".  
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RAL Karthuis 429 

 
256 1442 

Arnold hertog van Gelre verklaart de stad Roermond 5500 rijnsguldens schuldig te zijn. 
 

Kroonenbroeck, Register, nr. H. 
 
257 1442 - 1444 

Geschil tussen hertog Arnold en de stad Roermond wegens onaangename bejegeningen aan 
burgers aangedaan door leden uit zijn gevolg. 

 
Limb. Jaarboek XV p. 3-20 

 
258 1443 juli 13 (ter Alderkircken) 

Arnold, hertog van Gelre, verzoekt de stad Venlo hulp aangezien de stad Roermond en enkele 
andere steden zich verzetten tegen roof en gevangenschap tegen die van Helden boven land-
recht, hetgeen de hertog ontkent. Johan van Broichusen, ambtman, zal bemiddelen. 

 
Gemeentearchief Venlo 1201 

 
259 1444 mei 10 

des sondaichs vur sent servaesdaich 
Heyn Flouten zweert binnen 3 dagen uit Roermond te trekken en één jaar op 6 mijl afstand van 
Roermond zal blijven en niets zal ondernemen tegen de hertog van Gelre en stad en burgers of 
ingezetenen van Roermond. 
Borgen: zijn broer German, Heyn Heren, Lenart Roelen en Lodowich Fleuten. 

 
Oirvedenboek p 2 - 3 

 
260 1444 september 25 

dess vrijdaiches nae sente Matheusdage apostoli 
Arnold de Wilde van Mersen, richter, en Johan van den Griendt en Henrich van Ynckenvoert, 
schepenen te Roermond, verklaren, dat Sybrecht Herkenbosch met toestemming van Geertrud, 
zijn echtgenote, overgedragen heeft aan Johan Boeckelman en Johanne een schuur gelegen 
over de brug bij de hameyen. (Zie ook 1450 sept 16, regest nr. 274) 

 
Hoofdgerecht Roermond 107 proces nr. 120. 

 
261 1444 october 28 

Johan Gynck van Roermond verkoopt Henne en Drude myt der Eeren 4 1/2 morgen akkerland 
te Roermond op de Fischlacke, grenzend aan goederen van het klooster Dalheim. 

 
Schaesberg - Tannheim 1003 

 
262 1444 

Dirck van Buschaten, Coen van Ass, Jan bode van Merssen doen (voor schout en magistraat 
van Roermond) een oude oorvede. 

 
Oirvedenboek p. 3 

 
263 1445 - 1660 

Lijst van priorinnen van het Mariagardeklooster te Roermond. 
 

Limb. Jaarb XXIV p 80 
 
264 1446 juli 23 

Henricus van Leuven, gehuwd met Ermgardis van Blitterswijck genaamd Passarts, schepen 
van Roermond, broer van Johannes van Leuven (de Lovanio) wordt door het gepeupel van Luik 
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onthoofd en verbrand. Op die dag heeft hij een jaargetijde bij de Kruisheren van Roermond. 
 

Publ XC - XCI p 89 
 
265 1446 - 1449 

Henneken Drapt genaamd Collener, Vaesken Jan Molenerssoen, Henken Hertincx van Aken, 
Jan Luchtgen genaamd Luchtgen Wecker van Collen, Jan Epe van Duyren, Jan van Oyrssbeck 
genaamd der Wale doen (voor schout en magistraat van Roermond) een oorvede. 

 
Oirvedenboek p. 3 

 
266 1447 

op sint johansdage baptiste nativitatis 
Johan van Loon, heer te Heinsberg etc. oorkondt in tegenwoordigheid van Rutger Vosch van 
Berghe, schout, Geret Breydels en Jacop Zeghers, en de gemene schepenen van Herten 
verkocht te hebben aan Bele van Milendonck, abdis, en convent van O.L.V. Munster te 
Roermond een baand, aanwas en griend aan de Maas te Ool naast de veerstad bij de hof van 
Johan van Breede, schietende op de gemeente van Herten genaamd Smachtbroet, verder 
langs de Maas tot het hoofd van de stad Roermond, alles onder voorbehoud van de hoge 
heerlijkheid. 
De verkoper zegelt; medezegelaars: Willem van Vlodorp, drost van Wassenberg, erfvoogd te 
Roermond, Goedert van Vlodorp, heer te Leut, Johan van Breede, drost van Dalenbroek, Maes 
Bolten, rentmeester van Dalenbroek, en Willem Kellener, burgemeester van Roermond, 
ambtslieden en raadsvrienden. De schout zegelt mede namens de schepenen die geen zegel 
hebben. 

 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 48 - 49 

 
267 1447 juli 13 - 1448 november 19 

Schoutrekening van Arnold die Wylde van Mersen. 
- Tijsken Becker gevangen genomen wegens diefstal van kleding;         zijn vrienden en magen 
composeren 25 rsg. 
- Zijn medeplichtige Goesen Enkeldop was voortvluchtig; maakt          ook compositie 15 rsg. 
- De gevangene Koersten Quadevleych door de hertog op verzoek          van de heer en vrouwe 
van Horn vrijgelaten. 
- Tijsken van Elmpt stierf na 5 jaar detentie; de schout neemt         zijn goed ad 12 1/2 malder 
rogge. 
- Gaert van der Boert opgehangen. 
- Een priester gevangen genomen wegens "ongeburlicheit". De            schout deswege in de 
kerkelijke ban gedaan. De schout reist          naar Luik met brief van de hertog. De ban wordt 
opgeheven. 
- Nieuwe "stock" in de Visserstoren laten maken. 

 
Schoutsrekening 1447/48 p 49-50 

 
268 1447 november 30 

Overlijdt Gerardus van Neer, lekendonaatbroeder van de Kruisheren te Roermond. 
 

Publ. XC - XCI p 107 
 
 
269 1448 januari 25  1) 

op sent poullesdage conversionis 
Arnold die Wilde van Mersen, richter, en Heynrick Thijsson en Heynrick van Ynckervort, 
schepenen te Roermond, verklaren, dat Peter Sporemeckers met toestemming van Hille, zijn 
echtgenote, overgedragen heeft aan Dederick Steynbitser een grondrente van twee Rijnse 
gulden ten laste van zijn huis in de Veldstraat tegenover de put.  
1) Ofschoon in dit afschrift het jaar 1438 wordt genoemd, moet    de originele akte blijkens een 
uittreksel uit 1592, van 1448    dateren. De naam van de richter pleit voor de latere date- 
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       ring. Zie: Regestenlijst Oud archief Roermond nr. 418. 
 

Hoofdgerecht Roermond 225 procesnr 2719 
 
270 1448 juli 1 

op avent visitationis marie 
Agnes van Barick, abdis, verklaart door schout en gerecht van Nederweert verzocht te zijn te 
komen te Leveroy vanwege de brug. Zij heeft gezonden haar kapelaan Libiete en broeder 
Derick en werd van onderhoud van die brug vrijgesteld (Extract uit papieren legerboek).In 1418 
blijkt uit perkamenten lederboek folio 16 een getuigenis te staan over reparatie van die brug in 
1411 met verwijzing naar een akte terzake van 25 juli 1381. 

 
Transsumpt van 6 juni 1565; Hoofdgerecht 366 

 
271 1448 october 10 

Arnolt die Wilde van Mersen, richter, en Johan van Baexen en Johan van Zuchtelen, 
schepenen te Roermond, oorkonden dat Heyn op 't Zant en Agnes, echtelieden, schuldig zijn 
aan meester Johan Pollaert, proost te Arnhem, vanwege de "garde" en het duifhuis op die 
Eemsen bij het begijnenerf, wat Johan en diens broers hen verkocht hebben 2 overlandse 
rijnsguldens (jaarrente). 

 
Pollart p. 82, 105, 110 

 
272 1449 februari 14 

Akte van attestatie  door de schepenbank Roermond dat Geraert Mey verklaard heeft dat de 
helft van een grondrente van vier Gelderse gulden toebehoort aan Ghijse Thierteys en Hill; 
vidimus van een akte van 16 mei 1413, waarin Jacob van Apelteren de brouwer en Heylwigh 
voor de schepenbank Roermond aan Henken Lamoetz en Lyse een grondrente overdragen van 
vier Gelderse gulden ten laste van een huis in de Hegstraat.  

 
Venner; charters nr 21 
 

273 (1449 - 1453) 
Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Johan Geltsteyne en Fije aan Derick 
Schoemeker en Jutte van een huis zoals vermeld in de getransfigeerde akte.  

 
Venner; charters nr 38 
N.B. Onderste gedeelte ontbreekt, datering vastgesteld met behulp van de naam van de 
scholtis. 

 
274 1450 september 16 

op sent lambrechtsavent 
Joost die Wilde van Mersen, richter, en Willem Kellener en Henrich van Ynckenvoert, 
schepenen te Roermond, verklaren, dat Johan Bockelman met toestemming van Jenne, zijn 
echtgenote, overgedragen heeft aan Claies Moeszberchs en Trude een schuur zoals vermeld 
in de getransfigeerde akte. 
(Zie 1444 sept 25, regest nr. 260) 

 
Hoofdgerecht Roermond 107 proces nr 120 

 
275 1450 september 23 

Schepenen in Gemert oorkonden dat Gerard van Gemert verkoopt aan Wouter Spierinck, t.b.v. 
de dochter van Jan van Bruheze, en het klooster van O.L.V. (Munster) te Roermond 5 malder 
rogge Gemertse maat gaande uit onderpand te Gemert. 

 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 158 verso - 159. Erfpacht is verkocht 1491. 

 
276 1450 october 9 

ipso dionisii 
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Heynrich Bonenbecker en Guede, echtelieden, verkopen aan Gadert Meyster Heynrichs en 
Mette, echtelieden, (een huis c.a. in de Koolstraat). 

 
Vermeld in jaargeding d.a. 1539; Hoofdgerecht 18, fol 48. 

 
277 1450 

In een verbondsbrief worden de volgende steden opgenoemd als te behoren tot het derde deel 
of Keulse kwartier van de Hanze (tussen haakjes staan het aantal gewapenden te paard dat de 
steden op vordering van de hoofdlieden van het kwartier moesten stellen): Keulen (20), 
Duisburg (4), Wesel (6), Emmerich (2), Zaltbommel, Nijmegen en Tiel (samen 8), ROERMOND 
(5), Zutphen (4), Arnhem (4), Harderwijk (2), Elburg (1), Doesburg (1), Deventer (8), Zwolle (5), 
Groningen (5), Kampen (6), Münster (8), Dortmund (8), Soest (8), Paderborn (4), Lemgo (3), 
Herford (3), Osnabrück (8) (totaal 123). 

  
P.C. Molhuysen; Uittreksels uit recessen der Hanze-steden ten aanzien der betrekking van de 
Geldersche steden tot het Hanze-verbond. In: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en 
Oudheidkunde, 1837 p. 174-175 

 
278 c. 1450 

Tilman Netten, pastoor van Wassenberg en deken van het dekenaat Wassenberg, stamt uit 
een Roermondse schepenfamilie. 

 
Heinrichs p. 239 

 
279 c. 1450 ? 

Verschoten penningen der vier hoofdsteden (van Gelre en Zutphen) door hertog Arnold, elke 
hoofdstad 3000 goudguldens. 

 
Kroonenbroeck, Register, nr. 37 

 
280 1451 juni 28 

op petri et pauli avent 
De huisarmen van Roermond verwerven een jaarrente van 1 goudgulden uit huis op de 
Swalmerstraat, op de hoek van de Betlehemstraat. 

 
Huisarmen, titels 1597. Stadsarchief nr. 1673 

 
281 1451 november 10 

Geraert van Steghe en Kathrijne (van Hushaven), echtelieden, testeren dat indien een van 
beide overlijdt de overblijvende partner met raad en goedvinden van 2 of 3 van de naasten van 
de overledene afgeloste panden opnieuw moet beleggen t.b.v. hun beide kinderen. Namens 
Kathrijne zegelt haar broer Huybrecht van Hushaven. 
Het betreft de pandschappen: 
- 21 rijnsgulden op de stad Roermond, losbaar met 420; 
- 10 malder rogge t.l.v. Thijs Herkenbosch op diens hof te             Leeuwen, losbaar met 204 
rijnsguldens; 
- 50 malder rogge t.l.v. idem, op hetzelfde onderpand, losbaar         met 1020 rijnsguldens; 
- 16 malder rogge t.l.v. Thijs Herkenbosch's beemden in Leu-           wense Oe onder het 
gericht van Swalmen, losbaar met 102              rijnsguldens en 204 malder rogge; 
- 15 rijnsguldens t.l.v. Thijs Herkenbosch goederen te Willen- 
  weert, losbaar met 100 rijnsguldens en 200 malder rogge; 
- 4 rijnsguldens t.l.v. Arnolt van Steghe uit zijn huis aan de         Neerstraat, waar hij woont, 
losbaar met 80. 
  (Totale hoofdsommen dus 2456 rijnsguldens)(en 608 m. rogge) 

 
Keverberg UA 

 
282 1452 januari 25 

Johannes Harnasmeker verkoopt voor schepenen van Roermond aan Heynrich Slotmeker van 
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Gelenhuysen een huis in de Swalmerstraat. 
 

Meer d'Osen 38 
 
283 1452 februari 24 

Heyne Bubbe van Herkenbosch zal binnen 6 jaar aan Derick van den Baend, priester, een som 
van 35 rijnsguldens betalen. 
Oorkonders: Sybrecht Herkenbosch en Henric van Ynkenvoirt, schepenen te Roermond. 

 
Dalheim nr 125 

 
284 1452 maart 3 

Joost de Wilde van Mersen, richter, en Johan Sughtelen en Gerard van Paerlen, schepenen te 
Roermond, verklaren, dat Gerit Smeet en Elisabeth enerzijds en Johan Winter en Belle en 
Johan Nuden anderzijds een overeenkomst hebben gesloten over het onderhoud van een goot 
tussen hun huizen op de Swalmerstraat.  

 
Hoofdgerecht Roermond 222 proces nr 2629 

 
285 1452 juni 16   

Overlijdt Gerardus de Zanbec, priester, en cellarius van de kruisheren te Roermond, eertijds 
seculier priester. 

 
Publ. XC-XCI p 85 

 
286 na 1452 juli 31 

Overlijdt Johannes Goltsteyn, gehuwd met Sophie. Hij geeft in 1452 aan prior Claes Lentkens 
van de kruisheren te Roermond een erfcijns van 1 bourgondisch filipsschild. 

 
Publ XC - XCI p 90 

 
287 1452 augustus 28 

op sinte johansavondt decollationis 
Sybrecht Jordens, richter, Gheerman van den Weytt en Lombrecht van Kruchten, laten te 
Leeuwen, oorkonden dat Griet Melters verkoopt aan Gaedert Meltersen en Tuelle, echtelieden, 
1 1/2 bunder op de Daalakker, tussen land van heer Gaedert Melters en Herman van der 
Netten. 
Verkoopster mag het land inlossen met 100 oude Franse schilden. 
Richter en laten zegelen. 

 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 138-138 verso 

 
288 1452 september 2 of 3 

Overlijden Alardus van Wachtendonk en Leonardus Bytweg, priesters, kruisheren te 
Roermond. 

 
Publ XC - XCI p 94 

 
289 1452 september 13 

Overlijdt Jacobus Weten van Maaseik, sacrista en priester bij de kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC - XCI p 96 
 
290 1452 september 18 

Overlijdt Petrus de Venlo, priester, kruisheer te Roermond. 
 

Publ XC - XCI p 97 
 
291 1452 october 14 
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sabbath post dionisii 
Sybrecht Joirdens, richter, Lambrecht van Kruchten en Heyn Plaen, laten te Leeuwen, 
oorkonden dat Tuel, weduwe van Gaedert Melters, overdraagt aan Marie van Dryell, abdis, en 
convent van O.L.V. (Munster) te Roermond de 1 1/2 bunder volgens transfix van 1452 
(augustus 28) die wordt getransfigeerd. 

 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 138 verso 

 
292 1452-1459 

Dirk van Rumonde, handelaar in ijzerwaren en leer in Keulen. 1452-1459, importeerde ijzer- en 
staaldraad, ijzeren handschoenen. Tevens importeur van lederwaren in Keulen, vermoedelijk 
uit 's Hertogenbosch. 

 
Franz Irsigler; Die wirtschaftliche Stellung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert; 
Wiesbaden 1979, p 160, 198, 223 

 
293 (1453 juni 16) 

Maesken Kropels zweert (het vonnis van schepenen van Roermond) uit te voeren en zal 
bedevaart doen naar St Jan in Trier en St Michael te Keulen op verbeurte van 5 mark 

 
Oirvedenboek p 3 

 
294 1453 juni 16 

altera die viti 
Gaertgen van Sevenhen, broer van Willem Velden, zweert het oordeel uit te voeren dat over 
hem is gewezen omdat hij de bode Merten afhandig wilde maken. Hij heeft om vergiffenis 
gevraagd. Hij zal binnen 8 dagen na 24 juni (op bedevaart) gaan naar Einsiedeln, Mont St. 
Michel en St. Jacob in Compostella (unser lieven vrouwen then Eysell en de tsent Michell ... 
nae sent Jacop opgen zee) en daarvan bewijs inbrengen. 

 
Oirvedenboek p. 3 

 
295 1453 november 5 - 1455 april 23 

Johan van Osen, richter, en Henrick van Ynckenvoirt en Johan Knoupe, schepenen te 
Roermond, oorkonden dat Alard Tryppemeker, pastoor van Raede, aan Steven Kellener 
verkoopt 1/3 van 1/2 oud frans schild 's jaars, gaande uit het huis van Willem van Kuedichave 
in de Neerstraat langs een ander huis van Willem.  
Bij akte van 19 november wordt het andere 2/3 deel door  
Ghijse Scrijver van Gangelt aan Steven Kellener verkocht en op 23 april 1455 door Steven 
Kellner aan Herman van Venrayde en Cathrijn, echtelieden, de gehele 3/3 rente.  

 
Maasgouw 1890-94 p 30 

 
296 1453 

Merten Kuype van Sevenem doet voor (schout en magistraat van Roermond) een oorvede niets 
te ondernemen tegen de hertog van Gelre en stad en burgers van Roermond omdat hij 
Kerstgen de bode, die hem van gerechtswege zijn mes wilde afnemen, heeft verwond.  
Merten's zoon, Henrich Tijs en Merten en Herman Kuype, zijn broer, beloven geen wraak te 
doen. Borgen: Jacop Borwater, Gijse Schraymantz, Gerijt Henricx en Henrich van Tongerloe, 
Johan Schere, Johannes Kedell, Herman van Horne, Claes Wijnkens, Gerart Tryppemecker, 
Thijs Hennen, Heyn Kraech, Clas Ploechs, Herman van Horn en Frederich van den Heyden. 
Merten zal aan Kerstgen 's jaars betalen 6 rijnsguldens gedurende diens leven en een bedrag 
ineens. 
Als straf wordt zijn hand afgekapt in het openbaar. 

 
Oirvedenboek p 4 

 
297 1453 

Lensken Schomeker doet (voor schout en magistraat van Roermond) een oude oorvede dat hij 
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niets zeggen zal wat (met) hem in de toren is geschied. 
Hij zal binnen 3 weken borgen stellen. 

 
Oirvedenboek p. 3 

 
298 1454 juni 3 

des maendaichs nae den sondach exaudi 
Schepenen van Roermond veroordelen Wylm van Helden tot brandmerken met een ijzeren 
zegel op zijn kinnebak en 10 jaar verbanning uit Roermond en het hertogdom Gelre op 4 mijl 
buiten stad en land wegens twee halve doeken met valse zegels in Deventer verkocht te 
hebben. Wylm doet oorvede jegens de hertog van Gelre en stad en burgers van Roermond.  
Borgen: Oth Kannegieter, Peter Suybken, Jacop Pelss, Heyn Krach, Herman van Horne, Engell 
Schomecker, Jennisken van Heythussen, Symon van der Hagen.  

 
Oirvedenboek p 5 

 
299 1454 december 13 

op sente lucyendaghe 
Geraert van Oederaede en Hille, echtelieden, verkoopt aan Johan van Zuchtelen en Mechteld 
Hillen, echtelieden, een erfrente van 16 schellingen ut in litera 1379 juni 25 ( regest nr. 95), 
gaande uit een huis in de Munsterstraat. 
Oorkonders: Johan van Osen, richter en Johan van Oederaede en Gaedert Hillen schepenen 
van Roermond. 

 
Keverberg I 

 
300 1454 

Henricus de Oill sticht in de H. Geestkerk te Roermond een rente voor de presentiën van 1 
malder rogge en een van 1 malder rogge gaande uit goed te Ool voor de "virgifero" (O.L.V. in 
het ijzerwerk). 
Begraven bij de poort van de toren. Overleden op 7 januari van onbekend jaar. 

 
Memorie H. Geest p 92 

 
301 1455 januari 7 

des neesten daghe naeden heyligen dorteendage 
Wyllem Tryppemeker en Grietken, echtelieden, verkopen aan Geraert van Pardelair en 
Katherijne, echtelieden, een erfrente van 5 guldens gaande uit twee huizen aan de 
Swalmerstraat.  
Oorkonders: Johan van Osen, richter, en Heynrich van Ynckenvoirt en Dederich Hoefft, 
schepenen te Roermond. 

 
Scheres 2374 

 
302 1456 januari 5 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Heynrick van Osen en Kathrine aan 
Peter Lemmen van Raede, priester, en zijn moeder Lysabeth van een grondrente van 2 1/2 
rijnse gulden ten laste van zijn huis op de Markt naast het stadhuis. 

 
Venner; charters 22 
N.B. dorso: littera de 2 1/2 florinis super domo quodam prope senatorium. 

 
303 1456 mei 12 

in profesto servatii 
Cornelis am Zwartenberch doet (voor schout en magistraat van Roermond) een oude oorvede. 
Indien de schout hem indaagt vóór Allerheiligen zal hij binnen 14 dagen in Roermond komen en 
terechtstaan. 

 
Oirvedenboek p. 5 
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304 1456 

Gaert ingenHaem doet een oorvede (voor schout en magistraat van Roermond). 
 

Oirvedenboek p. 5. 
 
305 1456 

(Schepenen van Roermond) verbannen Jutten Bruwers Boell voor 3 jaar uit Roermond. Jutten 
doet een oorvede. 

 
Oirvedenboek p 5 

 
306 1457 februari 12 

des saterdaichs post agate 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Herman Scuyterduvell tot eeuwige verbanning uit het 
land van Gelre op 10 mijl afstand van Roermond. Zijn beide oren worden afgesneden wegens 
diefstallen.  
Hij vroeg gratie en kreeg die wegens jonge leeftijd. Hij doet oorvede. 

 
Oirvedenboek p 5-6 

 
307 nà 1457 (maart 20) 

Anniversarium van Henricus en Agnes op 't Zand, echtelieden (= Heyn op 't Zand). Hij schenkt 
in 1445 een hof te Asenray aan de kruisheren te Roermond, en stichtte in de kruisherenkerk 
een altaar t.e.v. Christus, Jan de Doper, Petrus, Paulus en Laurentius; schonk een zilveren 
wierooksvat; een altaarlamp en pitanties aan het kruisherenconvent. 

 
Publ XC - XCI p 73 

 
308 1457 

Godefridus Hanen, priester, overlijdt. Het kapittel van de H. Geest te Roermond ontvangt voor 
zijn jaargetijde op 23 juli, tevens voor zijn vader Godefridus en Lute, moeder, 11 boddreger uit 
het huis van Henricus Moleners in de Steeg. Begraven in de kerk van de H. Geest bij het altaar 
van St Mathias. 

 
Memorie H. Geest p 118 

 
309 1457 

Cassatie van vervallen eyde (eedsaflegging) ? 
 

Kroonenbroeck, Register, nr L 
 
310 na 1458; februari 8 

Overlijdt Johannes Symon van Weert, investitus der parochiekerk te Horn, begraven voor het 
altaar van St Michael in de H. Geestkerk te Roermond. 

 
Memorie H. Geest p. 95 

 
311 1458 februari 16 

des gudestages na sent valentijnsdage 
Vincentius graaf van Meurs beleent Willem Kelner met "sulcher groisser zienden ind 
kyrchgifften zu Arsen" die voorheen Henrich van Merwich zaliger in leen had.  

 
G.A. Venlo, Archief Kasteel Arcen, doos 25 

 
312 1458 juli 31 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Meuwes Otten en Kathrijne aan 
Gadert Pelser van een grondrente van 1 rijnse gulden ten laste van een huis bij de 
Zwartbroekpoort en ten laste van een tuin, de Wynrixgarden, buiten deze poort. 
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Venner; charters 23 

 
313 1458 eind november - 1459 eind februari 

De heren van Heinsberg en Horn en Willem van Egmond, broer van hertog Arnold van Gelre, 
doen in Roermond bemiddelingspogingen tussen de hertog en diens zoon Adolf van Gelre 
teneinde tot een goed "regiment" voor het land te komen. 

 
Bijdragen en Mededelingen Gelre 1990 p 40 

 
314 1458 ? 

Kwijtschelding door hertog Arnold voor de stad Roermond van alle pensioenen. 
 

Kroonenbroeck, Register, nr 93 
 
315 1459 januari 5 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Johan Doeckvalder en Wendel aan 
Johan Waymaet en Marie van 1/6 deel van een huis tegenover de kloostermuur. 

 
Venner; charters 24. 

 
316 1459 januari 16 

Mette Koenen verkoopt aan Francken Dirix en Ymmele, echtelieden, 5 roeden land buiten de 
Nielerpoort, gelegen tussen land van Deric van Thoir en Jannes van den Berge. 

 
GAR Kleine familiearchieven nr. 122 

 
317 1459 maart 26 

Overlijdt Johannes de Myddelborch, priester, kruisheer te Roermond. 
 

Publ XC - XCI p 74 
 
318 1459 april   

des guedendaghs nae belaaken paschen 
Johan van Osen, richter, en Willem Kellener en Johan van Suchtelen, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Thijsken Hennen (sic) met toestemming van Cathrijn, zijn echtgenote, 
overgedragen heeft aan Aleid, echtgenote van Heyn Bucking, een grondrente van twee Rijnse 
gulden ten laste van zijn huis buiten Inop, gelegen onder de jurisdictie van de voogd, en mede 
tot onderpand heeft gesteld hun vleesbank in het vleeshuis. (Zie ook regest nr      (4-6-1460) 

 
Hoofdgerecht Roermond 225 proces nr. 2720 

 
319 1459 april 4 

des guedensdaghs nae belaecken paschen 
Leonard Kaex, richter, en Goessen Schoemecker en Clee der Schoemecker, laten der voogdij 
te Roermond buiten Inop, verklaren, dat Thijsken Keren (sic) met toestemming van Catharina, 
zijn echtgenote, overgedragen heeft aan Aleyd, echtgenote van Heyn Bucking, een grondrente 
van twee Rijnse gulden ten laste van zijn huis buiten Inop. 
Bezegelaar: Leonard Kaex 
(Zie ook 1460 juni 4 ) 

 
Hoofdgerecht Roermond 225 proces nr. 2720 

 
320 1459 begin augustus 

De procurator van de kartuizers van Roermond bezoekt Adolf van Gelre binnen Venlo en 
verzoekt hem tot verzoening met zijn vader hertog Arnold van Gelre te komen. 

 
Bijdragen en Mededelingen Gelre 1990 p 46 
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321 1459 vóór augustus 24 
In het geschil tussen Arnold hertog van Gelre en diens zoon Adolf kiest de stad Venlo partij 
voor Adolf op aandringen van Nijmegen omdat Venlo grieven tegen Roermond zou hebben. 
Adolf legt zich binnen Venlo  en valt burgers van Goch en Roermond aan, neemt ze gevangen 
en rooft goederen (laken). 
Arnold en de burgers van Roermond trekken op tegen Venlo. 

 
Bijdragen en Mededelingen Gelre 1990 p 40-41 

 
322 1459 augustus 24 

Samenkomst van hertog Arnold van Gelre en zijn opstandige zoon Adolf ten tijde van het beleg 
van Venlo door Arnold: Venlo had Roermondse burgers overvallen. Laken van Roermond en 
Goch dat te Lobith door Adolf in beslag was genomen moest vrij gegeven worden. 

 
Bijdragen en Mededelingen Gelre 1990 p 42-45 

 
323 1459 augustus 24 

Ontmoeting tussen hertog Arnold van Gelre en zijn opstandige zoon Adolf op de weg op de 
heide tussen Venlo en Straelen. 
De ontmoeting vond plaats na bemiddeling van de procurator van de Roermondse Kartuis. 
Daarbij waren aanwezig Frederik van Egmond en Derick van der Horst. 

 
Bijdragen en Mededelingen Gelre 1990 p 42-45 

 
324 1460 mei 16 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Fye Pollarts aan Franck Pollarts en 
Gulende, echtelieden, van het vruchtgebruik van al haar onroerende goederen onder 
Roermond. 

 
Venner; charters 25 

 
325 1460 juni 4 

op sent bonifaciusavent 
Leonard Kaex, richter, en Heyn Bruecker en Clee der Schomecker, laten der voogdij te 
Roermond buiten Inop, verklaren, dat Aleyt, echtgenote van Heyn Bucking, overgedragen heeft 
aan Johannes Kedel ten behoeve van de H. Sacramentsbroederschap een grondrente als 
vermeld in de getransfigeerde akte. 
(4-4-1459 regest nr 318) 
Bezegelaar: Leonard Kaex. 

 
Hoofdgerecht Roermond 225 procesnr 2720 

 
326 1460 juni 4 

op sent bonifaciusavent 
Johan Hillen, waarnemend richter, en Willem Kellener en Gerard van Stegen, schepenen te 
Roermond, verklaren, dat Aleyt, echtgenote van Hein Bucking, overgedragen heeft aan 
Joannes Kedel ten behoeve van de H. Sacramentsbroederschap een grondrente van twee 
Rijnse gulden als vermeld in de getransfigeerde akte. (Zie 1459 april 4, regest nr 319) 

 
Hoofdgerecht Roermond 225 proces nr. 2720 

 
327 1460 juli 4 

Willem van Jabeck, schoenmaker te Keulen, was verdacht met vijanden van de stad te 
verkeren. Hij werd in de stadstoren van Keulen opgesloten. Toen er niets nadeligs tegen hem 
viel te bewijzen hebben Johan graaf van Nassau, heer van Breda, en Vincent graaf van Meurs 
de stad laten weten dat Willem hun onderdanen beroofd zou hebben. 
Ze boden aan bewijzen over te leggen en verlangden zijn bestraffing. Daarna werd Willem aan 
de (stads-) graaf en schepenen overgeleverd en ofschoon niemand de beschuldiging had 
bevestigd, is hij veroordeeld en terechtgesteld.  
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Besschlüsse des Rates der Stadt Köln I p 299 

 
328 1460 juli 5 

des saterdaichs nae unser vrouwendaich visitationis 
Schepenen van Roermond veroordelen Reynen, die Seger van der Hoirst met een gespannen 
kruisboog zocht op de straat en in het huis van Cone van Swalmen en Seger in dat huis met de 
kruisboog bedreigde, tot afhakken van de hand waarmee de kruisboog was gespannen en tot 
eeuwige verbanning uit Roermond op tenminste 8 mijlen. Reyner doet oorvede. 
Borgen: Jan Vere, Jan Lijnken, Geeffken over die brugge, Lenart Tyrian, Lemken der 
Vurspreeck, Tob Buyten Nop, Arnt van der Moest, Gaye van der Moest, Jan Tewen, Wilhelm 
Baten en Johan Bonten. 

 
Oirvedenboek p 6 

 
329 1460 augustus 9 

sent laurentzavent 
De huisarmen van R verwerven een jaarrente van 8 goudgulden op land buiten Nieler poort en 
buiten de Zwartbroekpoort. 
 
Huisarmen, titels 1597. Stadsarchief 1673. 
N.B.: Vóór 1597 is door Jan Heufft namens zijn broers afgelost 4 goudgld en door Puytlingh 2 
goudgld. Het land buiten Nielerpoort is daardoor bevrijd; de resterende 2 goudgld gaan uit land 
buiten Zwartbroek in gebruik bij jonker Horion en de vrouw in Marienborch. 

 
330 1460 november 23 

Akte van attestatie van de schepenbank Roermond dat Henne Tylmans beloofd heeft aan 
Gheerman Vossel de pacht van de nieuwe hof te Osen te betalen, zoals hij die voorheen aan 
Johan van Osen heeft betaald. 

 
Venner; charters 26 

 
331 c. 1460. ten Rosendael 

des manendaechs nae sent marien magdalenendach 
Arnold, hertog van Gelre, schrijft de abdis (van O.L.V. Munster) te Roermond dat de paus 
toegestaan heeft dat collatores van geestelijke ambten in vier maanden, te weten maart, juni, 
september en december de collatie zelf mogen doen en verzoekt de eerstkomende vacature in 
die maanden te vergeven aan Johan Roede van Caster, schrijver van de hertog.  
Cartularium 2 Munsterabdij fol 78 verso 79 

 
332 1461 januari 5 

op den heyllighen drutzienavondt 
Vincentius graaf te Meurs etc oorkondt dat abdis en convent van O.L.V. (Munster) te Roermond 
3 jaar geleden zijn onderste klooster molen op de Roer heeft laten liggen die zij tegen 6 malder 
rogge en 6 malder gerst in erfpacht hadden aangezien de dijken en arken wegens het 
doorbreken van het Kartuizer Steel verwoest waren. 
Oorkonder geeft de onderste kloostermolen opnieuw in pacht aan abdis en convent tegen 5 
malder rogge en 5 malder gerst 's jaars en scheldt de achterstallige pachten kwijt. 

 
Cartularium 2 Munsterabdij fol 120 verso - 121 

 
333 1461 juni 15 

Overlijdt Theodoricus de Kaldenkercken, priester bij de kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC - XCI p 84 
 
334 1461 juli 13 - 1462 juli 13 

Schoutsrekening van Johan Hillen: 
- De boeverij van Thijs Herkenbosch en Alart Goltsmit; ze werden       beide voortvluchtig. Het 
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goed van Alart Goltsmid wordt voor 44       rijnsgulden verborgd. De borg werd niet gehouden. 
De schout ver      kocht Alart's huis en goed voor 42 rijnsgld 27 groten. 
- Twee andere huizen van Alard; in de Oliestraat, belast met 4 rsg     's jaars, waarmee een huis 
op de Swalmerstraat mede als onderpand    staat. Idem een huis op de Veldstraat dat niemand 
wil huren. 
- Willem Kellner zou van Alart Goltsmit 200 rijnsguldens geleend       hebben. Willem zweert 
van niet. Later blijkt dat Willem die som      van een ander geleend heeft.  
- Thijs Herkenbosch heeft een huis op de Swalmerstraat waarin hij      placht te wonen dat 
verbonden is met andere goederen voor 15         malder rogge en 6 rijnsguldens; vanwege de 
vele schulden niet in     beslag genomen (zie ook 1451 november 10 regest nr . 281). 
- De hertog was op de heiligdomsvaart te Roermond. Aan Heynrick        Kellener voor 's 
hertogen verteer betaald 32 rijnsgeld 47 gs 6       den = 72 gld 47 gs. 6 den. 
- Fyle gevangen en opgehangen. 
- Na schepenvonnis (van Roermond) moet de schout de schulden van       Alart Goltsmeet 
betalen aan een man uit Zwolle, Engelbrecht          Schoelepper, Tylman Plavoit, Clais 
Moesberg, Coen van Zwalmen,       Dueff den Kremer, Heyn van Dulken, Herman Stijnen. 
Jannes van        Haverslae, Meuwes Kymmel, Gheerman Dossel, Derick Kymp, Coen in      den 
Maen, Gaitken Koeken, Johan van Vernich en de cijns van          Alart's huis.  

 
Schoutsrekening 1461/62 p. 51-53 

 
335 1462 juli 13 - 1463 juli 13 

Schoutsrekening van Johan Hillen. 
- De hertog heeft de schout aangeschreven het geboefte rondom          Montfort aan te tasten; 
de schout heeft 15 boeven en 3 vrouwen       gevangen; ze doen oorvede. 
- Herman Molener gevangen wegens te Elmpt gepleegde diefstal door      een ander persoon. 
Toen die laatste te Elmpt gepijnigd werd ver      klaarde die dat Herman hem geholpen had. 
Herman is vervolgens in     Roermond gepijnigd, doch bekende niet. De schout reed naar 
Willem    (heer) van Elmpt en vroeg de dief uit Elmpt naar R. te brengen om    te confronteren. 
Bij pijniging 's nachts 3 dagen lang bleken         beiden dief te zijn. De Elmpter dief 
teruggegeven aan Willem van     Elmpt. 
- Herman de Molener opgehangen. 
- Drie netboeven met vastenavond gevangen; zaten 28 dagen in           detentie; idem een man 
verdacht van doodslag. 

 
Schoutsrekening 1462/63 p 54 

 
336 1463 februari 7 

des neesten daichs post circumsicionus 
Wylm van der Kirckhoff doet een oorvede (voor schout en magistraat van Roermond) en zal 
niet meer buiten Roermond tappen zoals hij te Maasniel heeft gedaan. Hij wordt uit de stad 
gebannen en kan nimmer meer burger of ingezetene worden. 

 
Oirvedenboek p 6 

 
337 1463 juli 13 - 1464 juli 13 

Schoutsrekening van Johan van Hillen: 
- Een kaarsenmaker "die eyne vrouwe getranseniert had" en haar  's     nachts 3 stuivers had 
afgeperst. De schout wil hem gevangen nemen     doch de verdachte werd gewaarschuwd en 
ontkwam. De schout neemt      diens goed in beslag   9 gld 45 gr. 
- Aan Derick Kaic op bevel van de hertog betaald 10 rsg = 22 gld 30    gr. 
- Aan de hertog op kerstmis 6 postulaatsgulden gezonden en aan de      kamerling 1 arnhemse 
gulden. 

 
Schoutsrekening 1463/64 p. 55 

 
338 1463 

(Schepenen van Roermond) veroordelen Henken Buijen-Koell tot verbanning op 1 mijl afstand 
van Roermond gedurende één jaar wegens een vergrijp wegens het waken. Hij doet oorvede. 
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Oirvedenboek p. 6 

 
339 1463 

Drie burgers en 19 lansknechten uit Meurs doen een oorvede (voor schout en magistraat van 
Roermond). 

 
Oirvedenboek p. 7. 

 
340 1464 juli 18 

guedendaighs nae sent Margratendach virginis 
Johan Hillen, richter, en Henrick van Ynkenvort en Gaedert Hillen, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Dierick Steinbitser overgedragen heeft aan Johan Kedel, meester van de H. 
Sacramentsbroederschap, een grondrente van twee Rijnse gulden als vermeld in de 
getransfigeerde akte. (25-1-1448 regest nr .269). 

 
Hoofdgerecht Roermond 225 proces nr 2719 

 
341 1464 augustus 16 

donresdaichs nae unser liever vrouwendach assumptionis 
Henne van Bezell de bakker wordt door schepenen van Roermond voor één jaar uit Roermond 
gebannen op 1/2 mijl afstand wegens kwade taveerne door 's nachts open te houden tegen 
verordening van de stad. Zijn vrouw en dochter mogen gedurende één jaar niet tappen.  
Na het vonnis verklaarde Hen dat hem geen recht was gedaan. Hij moest toen twee borgen 
stellen en schepenen vonnisten dat hij komende woensdag bloodshoofds "sonder houck" met 2 
brandende waskaarsen van een pond voor schepenen verschijnen, zijn woorden herhalen en 
zeggen dat het vonnis rechtvaardig was en richter en schepenen om vergeving bidden. 
Vervolgens draagt hij de kaarsen in de kerk voor het H. Sacrament. Vervolgens wordt hij voor 8 
jaren op afstand van 3 mijl uit de stad verbannen. Henne doet oorvede. 

 
Oirvedenboek p 7 

 
342 1465 maart 28 

des donredaichs nae halffasten 
Lemken van Montfort wordt gedurende 2 jaren op 1 mijl afstand uit Roermond verbannen 
wegens te laat openhouden van de herberg. Hij doet oorvede. 

 
Oirvedenboek p. 7 

 
343 1465 juli 4 

donresdach post pauli 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Ernken Scerers voor twee jaren op 2 mijlen afstand 
uit Roermond verbannen wegens kwade woorden tegen Jan van den Berg, de poorthoeder. Hij 
doet een oorvede. 

 
Oirvedenboek p. 8 

 
344 1465 september 8 

in die nativitatis marie 
Overlijdt magister Johannes Pollart, doctor in de beide rechten, proost van de H. Geest te 
Roermond, St. Walburgis te Arnhem. Voor wiens zieleheil en voor zijn verwant Theodericus 
Pollart, deken van de H. Geest, deken van (St Servaas te Maastricht) en kanunnik van O.L.V. 
te Aken, en voor Theodericus (Pollart) genaamd Kraen, zijn vrouw en kinderen. De kerk van de 
H. Geest ontvangt deswegen 4 malder rogge 's jaars uit goederen te (Maas)eik. 

 
Memorie H. Geest p 125 - 126 

 
345 1465 october 5 

De magistraat van Keulen bepaalt dat de inwoners van Gelre met lijf en goed op de Rijn tussen 
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de Bayen- en Kunibertspoort gearresteerd en in de stad vastgehouden worden totdat de 
schade die aan Keulse burgers in Gelre is aangericht voldaan zal zijn. De Gelderse schepen 
mogen met geweld genomen worden.  
 
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p. 326 

 
346 1465 october 12 

De stad Keulen laat aan 47 vorsten en steden langs de Rijn schrijven en waarschuwen geen 
handel met de Geldersen te drijven. 

 
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p. 327 

 
347 1465 

Leonart van Remunde, Herman van Buyten en Tijs van Remunde, Kerstiaen van Montfoirt van 
Remunde kopen op de jaarmarkt van Bergen op Zoom kaas, leer, specerijen, konijnevellen, 
pelzen en 3 balen mede. 

 
Slootmans p 726-727 

 
348 1466 maart 13 

donresdach post georgii 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Johan Spee om morgen bij zonsopgang uit de stad te 
gaan en tot 10 jaar verbanning op 10 mijl afstand. Voordat hij wil terugkeren dient hij drie bede-
vaarten te doen: een naar Rome, een naar Einsiedeln en een naar Trier, alle echter afzonderlijk 
en bewijs daarvan inbrengen. Hij heeft zijn schoonzoon Sander Shasen beschuldigd met 
Johan's zegel valselijk de huwelijksbrief met Johan's dochter gezegeld te hebben, hetgeen 
onjuist is aangezien Johan die huwelijksbrief zelf met twee schepenen van Roermond had 
bezegeld zoals de schepenbrief uitwees. 

 
Oirvedenboek p. 8 

 
349 1466 october 3 

op sent franciscusavent 
Vestiging van een jaarrente van 5 rijns guldens uit 8 morgen land te Leeuwen. 
Bij transfix 1471 (4 september) verwerven de Huisarmen deze rente, die in 1597 blijkt te 
worden geheven uit goed van Huge van der Kraken. 

 
Huisarmen, titels 1597; Stadsarchief nr. 1673 

 
350 1466 november 6 

ipso dei leonardi 
Overlijdt Thomas Fabri, Kanunnik van de H. Geest, pastoor van Elmpt, die voor zijn jaargetijde 
schonk 20 rijnsguldens hoofdsom. Idem aan het altaar van St Rumoldus 7 malder rogge te 
Elmpt uit de hof genaamd Ridderhooff. Zijn zuster Jutte is naast hem begraven naast de 
tweede pilaar in de linkerzijde van het schip van de H. Geestkerk. 

 
Memorie H. Geest p 136 

 
351 1466 

Kerstiaan van Montfoirt van Roermond laat per wagen konijnevellen, pelzen, en 1 baal mede, 
later nogmaals 2 balen mede, van Bergen op Zoom naar Roermond vervoeren. 

 
Slootmans p 432, 512 
Zie ook regest nr. 347 

 
352 1466 

(Schepenen van Roermond) veroordelen Lem Bodenkoell tot 12 jaar verbanning op 12 mijl 
afstand uit Roermond. Hij doet een oorvede.  
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Oirvedenboek p 8 
 
353 1467 januari 13 

Overlijdt Johannes Cracht van Arnhem, diaken bij de kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC - XCI p 64 
 
354 1467 maart 14 

op vrijdag nae halffasten 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Jennisken van Buell Gerkenssoen tot 6 jaar 
verbanning op 6 mijl buiten de stad wegens herbergbezoek na sluitingstijd; de vrouwe uit het 
huis gejaagd en op de deur geslagen en gestoken. Eerder had hij Erken van Triecht van 
achteren onverhoeds gestoken zonder woordenwisseling. Jennisken doet oorvede. Hij is in de 
stad teruggekeerd en heeft zijn belofte niet gehouden.  

 
Oirvedenboek p 9 

 
355 1467 november 13 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Derick Hoifft en Hillegonde en Peter 
van Schoeneggen aan Frank Pollart en Guelende, echtelieden, van het recht dat de 
erfgenamen van Heynrick Gobbelijn na overlijden van Fye Gobbelijn toevalt op een huis 
tegenover de Inopper kerkhof. 

 
Venner; charters 27 

 
356 1467 

Henrick ter Sijppen doet oorvede en zal de "broitsusteren" van Roermond niet benadelen. Zijn 
vrouw Catrijn zweert idem en wordt wegens belediging van die zusters voor 3 jaar verbannen 
op 3 mijl uit de stad.  
Borgen: Henrich Slaitmecker en Peter Smyt an den Bethleem. 

 
Oirvedenboek p 9 

 
357 tot 1468 

Lambertus de Kraiken, magister, studeerde aan de universiteit van Heidelberg en wordt daar in 
1409 genoemd Lambertus de Craken de Ruremunde. Hij is kanunnik van Wassenberg en ruilt 
die prebende met ? 

 
Heinrichs p 77 

 
358 1468 februari 18 

donresdaich post valentini 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Trude van Romer wegens meineed over haar 
huwelijkse staat tot het dragen van de schandsteen door de Swalmerstraat, de Hegstraat, langs 
het Munster, door de Neerstraat en vandaar op de Markt, en daarna verbanning gedurende 3 
jaar op 3 mijlen uit de stad.  

 
Oirvedeboek p. 13 

 
359 1468 maart 24 

op onser vrouwen avont annunciationis 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Pytz wegens ruzie op de wacht op de markt met Jan 
Welterman en het trekken van een mes op de toren op de markt tot 2 jaar verbanning op 4 mijl 
afstand. Uit gratie is hem vergund in Erkelenz bij zijn vader te wonen.  

 
Oirvedenboek p. 9-10 

 
360 1468 oktober 2 

des neesten daighs nae sent Remeysdach 
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Johan Hillen, richter, en Johan Pollart en Heynrick Kellener, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Heynrick Mey met toestemming van Mette, zijn echtgenote, overgedragen heeft 
aan Ghielke Krans en Gryet een huis gelegen op de Veldstraat. 
(Zie ook regest 376)      

 
Hoofdgerecht Roermond 122 proces nr.  545 

 
361 1468 december 30  (1469 Kerststijl) 

altera thome 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Aley de Seger, vrouw van de kardrijver, die zonder 
voorweten van Belsken had laten grazen op diens wei en koren en raapzaad van hem had 
gesneden, tot 3 rijnsguldens boete aan de kerk en 2 jaar verbanning op 2 mijl uit de stad.  

 
Oirvedenboek p. 10 

 
362 1468 

Gelre en Zutphen vallen Arnold hertog van Gelre af en huldigen diens zoon Adolf, "sonder 
alleyn die edele staet van Ruremonde die en wolde den jongen (hertog) nyet hulden, noch also 
meyneydich werden, sij en were vorerst quyt gescholden van den alden hertoch. Inde hyroem 
so leyden die van Ruremonde alte voel noetz er sy te vrede quam". 

 
Chronijk p. 26 

 
363 1469 februari 18 

des saterdaghs nae sent Valentijnsdaegh 
Johan Hillen, richter, en Johan van Suchtelen en Rabet van Dorsdale, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Wyllem en Johennisken Buyers, gebroeders, overgedragen hebben aan Johan 
van Roderborch en Griet het stenen huis in de Neerstraat gelegen naast het huis "in den Aer". 
(Zie ook regest 364)       

 
Hoofdgerecht Roermond 224 proces nr. 2693 

 
364 1469 februari 24 

op sent Matthiasdagh apostoli 
Johan Hillen, richter, en Dederik Hoeff en Rabet van Dorsdale, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Derich van Honthusen binnen de termijn van zes weken en drie dagen het in de 
getransfigeerde akte genoemde huis beschud heeft en het vervolgens met toestemming van 
Lysabet, zijn echtgenote, overgedragen heeft aan Derick van Wessem en Lysabet. 
(Zie ook regest 363)    

 
Hoofdgerecht Roermond 224 proces nr 2693 

 
365 1469 juni 30 

des vrijdaghs nae sent Peters ende Pauwelsdagh apostolorum 
Johan Hillen, richter, en Heinrick Kellener en Rabet van Dorssdale, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Derich van Honthusen met toestemming van Lysabet, zijn echtgenote, over-
gedragen heeft aan Derich van Wessem en Lysabet de helft van twee verschillende huizen in 
de Neerstraat. Derich van Honthusen had deze twee halve huizen geërfd van Immel Buysers. 

 
Hoofdgerecht Roermond 224 proces nr. 2693 

 
366 1469 juli 27 

op donresdaichs post jacobi 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Grietgen Wijnkens tot 2 jaar verbanning op 2 mijl 
omdat ze het verbod om buiten Roermond te blijven, zo lang het vonnis van het Hof te Luik niet 
ontvangen was in de kwestie van haar huwelijk met Jacop den Scroder, had overtreden.  

 
Oirvedenboek p 10 
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367 1469 augustus 25 
Jan Diric, richter van de Wercken (Werkendam) in het land van Altena, en heemraden in dat 
gericht oorkonden dat Jan van Zwijndrecht, priester, kanunnik te Heusden, heeft overgedragen 
aan Johan Pollart Kraen Pollartzoon 10 morgen land. Johan Pollart draagt het goed in erfpacht 
over aan Jan van Zwijndrecht voor 16 gouden overlandse rijnsguldens 's jaars te betalen in het 
klooster Mariakroon te Heusden op St. Andries. Van de 16 guldens ontvangt Jan van 
Nyemegen, kanunnik (van de H. Geest) te Roermond 8 guldens als lijfrente. De andere 8 
guldens ontvangt Aert Pollaert Kraen Pollartzoon als lijfrente. De rente is losbaar met 266 
gelijke munt en 1 postulaatsgulden.  

 
Pollaert p 92-93, 115, 119-120 

 
368 1469 september 18 

De hertog van Kleef schrijft de stad Keulen dat meester Johan van Erpel, doctor in de beide 
rechten, Keulen verlaten heeft en kanselier van de hertog van Gelre zou zijn geworden.  

 
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p 372 

 
369 1469 oktober 2 

des manendaeghs nae sent remeysdach 
Johan Hillen, richter, en Dederich Hoifft en Heynrich Kellener, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Heylich van Honthusen, Johan van Honthusen, met toestemming van Gertruid, 
zijn echtgenote, en Derich, Heylich en Griet, kinderen van genoemde Heylich van Honthusen, 
overgedragen hebben aan Derich van Wessem en Lysabet de helft van twee huizen in de 
Neerstraat. 

 
Hoofdgerecht Roermond 224 proces nr 2693 

 
370 verm. 1469 

Hertog Adolf van Gelre bevestigt (de stad Roermond) in haar tolrechten te Mook. 
 

Kroonenbroeck, Register, nr. ZZ 
 
371 1470 maart 3 (omstreeks) 

De hertog van Gelre en de aartsbisschop van Keulen hebben in de stad Neuss een steekspel 
uitgeschreven. De stad Keulen versterkt de stadswacht. 

 
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p 388 

 
372 1470 maart 29 

donresdaichs post oculi 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Met van Berge tot 2 jaar verbanning op 2 mijl uit de 
stad wegens het kappen van wilgen van de stad. Tevens omdat ze een kwade faam heeft.  

 
Oirvedenboek p 10 

 
373 1470 juni 21 

Overlijdt Nycolaus Lentken, eerste prior en stichter van het kruisherenklooster te Roermond. Hij 
was definitor 1431-1464, visitator in Duitsland 1432 en 1438. 

 
Publ XC - XCI p 85 

 
374 1470 juli 26 

donresdaichs post jacobi 
Schepenen van Roermond veroordelen Peter Rager tot brandmerken met een ijzeren zegel op 
zijn wang en 10 jaar verbanning uit Roermond en Gelre op 4 mijl afstand van de stad wegens 
het hangen van een ongemunt waszegel aan een doek. Doet oorvede.  

 
Oirvedenboek p. 11 
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375 1470 augustus 28 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Leonart Papen en Aleyd aan Johan 
Wambeeckx en Marie van een grondrente van twee Rijnse gulden ten laste van een huis 
tegenover de kloostermuur, naast Gaedert Heesmans, met retroacta van 1446 en 1447. 

 
Venner; charters 28 

 
376 1470 september 30 

op sent jheronimusdach 
Johan Hillen, richter, en Gerairt van Parle en Thijs van den Grynde, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Ghielke Krans met toestemming van Gryet, zijn echtgenote, overgedragen heeft 
aan Jacop Stockx en Aleyd een huis als genoemd in de getransfigeerde akte.  
(Zie ook 1468 oct 2 regest nr 360) 

 
Hoofdgerecht Roermond 122 proces nr. 545 

 
377 1471 januari 31 

Burgemeesteren, schepenen en raad der stad Roermond oorkonden dat Johan Pollairt 
verklaart dat Johan van Zwijndrecht, kanunnik te Heusden, hem heeft overgedragen 14 morgen 
land te Werkendam in het land van Altena, en hem die weer in erfpacht heeft opgedragen voor 
16 rijnsguldens 's jaars, waarvan Johan van Nyemegen, kanunnik te Roermond, en Arnolt 
Pollaert, broer van wijlen Johan Pollaert, stichter van een altaar in de parochiekerk, ieder 8 
rijnsguldens lijfrente ontvangen. Johan draagt de brieven en rechten over aan zijn vader Derick 
Pollaert, genaamd Kraen. Bezegeld met stads secreet zegel.  

 
Pollaert p. 93, 115-116, 120 

 
378 1471 februari 16 

Karel, hertog van Bourgondië, schrijft aan de stad Roermond, gevende kennis van het onrecht 
door Adolf van Gelre aan zijn vader hertog Arnold aangedaan, van de stand der onderhandelin-
gen en de heimelijke vlucht van Adolf uit Arras. 

 
Nijhoff IV-503 

 
379 in of na 1471, februari 17 

Overlijdt magister Godefridus Melters, deken van het kapittel van de H. Geest, waarvan de 
presentiën hebben 24 rijnsguldens die met 6 andere rijnsguldens zijn belegd voor 1 oud schild 
('s jaars) in Maasniel in goederen van Marcelius van Wessem. 
Begraven bij de Karthuizers. 

 
Memorie H. Geest p 97 

 
380 1471 juni 7 

Overlijdt Johannes Heyden van Venlo, priester, kruisheer te Roermond. 
 

Publ XC - XCI p 83 
 
381 1471 juni 9 

Overlijdt Henricus Kremer, priester, sacrista van de kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC - XCI p 84 
 
382 1471 augustus 18 

Overlijdt Joannes Banghen, donaat bij de kruisheren te Roermond, kok, jubilaris. 
 

Publ XC - XCI p 92 
 
383 1471 october 17 
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Jan van Numegen, kanunnik in de H. Geest te Roermond verklaart dat Diderich Pollaert 
genaamd Kraen, zijn oom, heeft gekocht zijn lijfrente van 8 rijnsguldens uit de rente van 16 
gaande uit 14 morgen land te Werkendam (zie akte 1469 augustus 25, regest nr. 367).       

 
Pollart p 93-94, 116, 121 

 
384 1471 october 25 

De stad Keulen zendt gezanten naar de voogd van Belle inzake de vijandelijkheden tussen de 
stad en die van Gelre. 

 
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p 465 

 
385 1471 october 25 

Roloff Heynrichson, richter, en heemraden te Werkendam in het land van Altena, oorkonden 
dat Dederick Pollart genaamd Kraen, gemachtigde van Jan van Nyemagen, kanunnik te 
Roermond, en Johan Pollart, zijn zoon, volgens uitwijzing der brieven, heeft uitgegeven aan 
Johan Keye Everaetszoon en Wouter Jan Grienkenszoon 14 morgen land aldaar in erfcijns 
tegen 16 gouden overlandse rijnsguldens t.b.v. een student ter uitvoering van het testament van 
wijlen meester Johan Pollart, te betalen op St Andries in de kerk van Weert (Overweirt). Uit de 
erfcijns heft Arnt Pollart een lijfrente van 8 rijnsguldens. De erfcijns is losbaar met 266 gelijke 
munt en 1 postulaatsgulden.  

 
Pollart p. 94-95, 121-122 

 
386 1471 november 15 

Schepenen van Heusden oorkonden dat Melys Derixzoon belooft op de 14 morgen land te 
Werkendam, belast met 16 rijnsguldens 's jaars volgens brief (1469 augustus 25, regest nr. 
367) en (1471 october 25, regest nr. 385) en ook op 11 morgen land in de parochie Almkerk die 
Claes die Borggreve, priester, deken te Heusden, nu toebehoren, niet verder te belasten.  

 
Pollart p. 95, 123 

 
387 na 1471, op een jaar op 10 februari 

Overlijdt Henricus Groot, procurator, predicator en novicenmeester van de kruisheren te 
Roermond; in 1471 jubilarius. 

 
Publ. XC - XCI p 68 

 
388 1472 januari 28 

Overlijdt Mathias van Reppel, priester en rector van het altaar van H.H. Maria en Cornelius. De 
presentiën van de H. Geest te Roermond krijgen van hem 1 rijnsgulden 's jaars uit een huis bij 
het Zwartbroek. 

 
Memorie H. Geest p. 94 

 
389 1472 februari 6 

donresdaichs post agate 
Schepenen, raad en zesmannen van Roermond veroordelen Katrijn Kabbas tot eeuwige 
verbanning wegens kwade feiten en "ophaldongen wille van dienstboeden". 

 
Oirvedenboek p 11 

390 1472 maart 12 
donresdaich post letare 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Lemme Daniels op klacht van de burgemeester en 
raad dat hij gezegd had dat de raad wel 1000 rijnsguldens uit de accijns van het hallergeld 
weggenomen had, dat hij dat ten overstaan van de raad herroept en om vergiffenis vraagt. 
Vervolgens moet hij blootshoofds en -voets en ongegord 2 waskaarsen van elk een pond van 
het (stad-)huis naar het sacrament (in de parochiekerk) dragen. Op de eerste werkdag na 
Pasen dient hij de stad te verlaten voor een bedevaart naar Einsiedeln, na terugkeer binnen 
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één maand weer een bedevaart naar Rome en na terugkeer daarvan weer binnen één maand 
een bedevaart naar het H. Bloed. 

 
Oirvedenboek p 12 

 
391 1472 juni 29 

des manendagh nae sinte johansdach decollationis 
Arnolt, hertog van Gelre, stelt Dirich van Kruchten tot zijn schout in Roermond, onderhorig aan 
de drost te Montfort, met recht de keuren en breuken tot 5 mark zelf te behouden evenwel die 
daarboven en inzake lijf en goed t.b.v. de hertog, e.e.a. in verrekening van de kosten. Dirich zal 
niet uit het ambt worden ontzet dan na terugbetaling van 800 oude franse schilden en 23 
rijnsguldens die hij daarop heeft geschoten in aflossing van de pandsom aan Johan Hyllen. 
Aanwezig de raadsheren Willem van Bockhorst, ridder, hofmeester, Dirk van Oist, 
keukenmeester, en Frederik Schellart de Obbe(n)dorp, knape. 

 
Handschriften G.A. Roermond nr. 57 

 
392 1472 juni 29 

Het schoutambt van Roermond wordt verpand aan van Cruchten. 
De landrentmeester van Gelre betaalt in 1614 aan Johan van Beugel wegens diensvrouw 
Mechteld van Cruchten 3454 gulden ter lossing van die pandschap. 

 
K. Abels u.a.; Epitaph für Gregor Hövelmann; Geldern, 1987, p. 213 

 
393 1472 

(Schepenen van Roermond) veroordelen Henrich Wesselinck tot eeuwige verbanning.  
 

Oirvedenboek p 12 
 
394 1472 - 1702 

Stadhouders van Gelre, later Overkwartier van Gelre: 
Vincent graaf van Meurs 1472 
Willem IV van Egmond 1473-1476 
Filips van Croy graaf van Chimay, 1476-77 
Catharina van Egmond (1439-1496), 1477-1481 
Adolf III graaf van Nassau-Wiesbaden 1481-1504 
Jan graaf van Nassau-Dillenburg 1504-1505 
Filips bastaard van Bourgondië, bisschop van Utrecht 1505-1510 
Floris van Egmond heer van Ysselstein graaf v Buren, 1510- 
René van Nassau-Chalons, prins van Oranje, 1543-1544 
Filips van Lalaing graaf van Hoogstraten 1544-1555 
Filips van Montmorency graaf van Horn, 1555-1560 
Karel van Brimeu graaf van Megen 1560-1572 
Gilles van Barlaymont baron van Hierges 1572-1578 
Karel van Ligne vorst van Arenberg 1583-84 
Claude de Barlaymont baron van Haultepenne 1585-89 
Marc de Bye markies de Varambon 1589-92 
Karel van Ligne vorst van Arenberg 1592-93 
Herman graaf van den Berg 1593-1611 
Frederik graaf van den Berg 1611-1618 
Hendrik graaf van den Berg 1618-1634 
Guillaume Bette markies van Lede, 1637-1646 
Jean-Conrad d'Aubremont baron de Ribaucourt 1646-52 
Philippe-Baltasar de Grand de Vilain, graaf v Isinghien, 1652- 
Johan Frans vorst van Nassau-Siegen, 1681-1699 
Filip Emmanuel de Lalaing, prins van Horn 1700-1702 

 
Geldrischer Heimatkalender 1993 p 113 
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395 1473 
Rurimundenses vero cum duce Burgundiae, in Mosae-Trajecto residente, mediante tractatu ad 
concordiam venerunt. 
Et ita factum est quod totus Gelrensis ducatus duci Carolo praetacto facile ad votum cessit. 

 
Chronicon Loz p 70 

 
396 1473 october 5 

Dirk van Cruchten, door commissarissen van de hertog van Bourgondië tot schout van 
Roermond aangesteld, belooft die bediening getrouw waar te nemen. 
Borgen: Adam ingen Hulss en Goessen van den Griende. 

 
Nijhoff V - 25 

 
397 1473 october 16 

Thijs Block, handelende namens de stad Roermond, verheft het leen van de gruit aldaar, 
hetgeen getuigd wordt door Jan Stoep, stadhouder der Gelderse lenen. 
Idem van het leen van een rente uit het gewandhuis. 

 
Nijhoff IV - 27, 28. 

 
398 1474 januari 21 

vridach post agnete 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Adriaen van Boeckstall en Johan Lambotz tot 2 jaar 
verbanning op 2 mijl uit de stad omdat ze "hoen koeren" niet hebben betaald. Tevens moeten 
ze 2 uren in de halsband staan. 

 
Oirvedenboek p. 12 

 
399 1474 maart 3 

donresdaich post invocavit 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Met van Asselt gedurende 3 jaar op 3 mijl uit de stad 
wegens diefstal door haar dochter van diens vader en verzwijging daarvan? 

 
Oirvedenboek p 13 

 
400 1474 mei 6 

De hertog van Gulik en Berg en jonghertog Willem beloven de stad Keulen bij te staan tegen de 
hertog van Bourgondië die zich verbonden heeft met de aartsbisschop van Keulen.  

 
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p 518-519 

 
401 1474 september en later 

De stad Keulen stelt uitvoerverbod voor bepaalde producten, koopt ruiterijpaarden in, stelt 
maximum prijzen vast, neemt geld op, neemt krijgsvolk aan, verhoogt tijdelijk de accijnsen. 

 
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln dl I 

 
402 1474 

Wilm van Waembeck doet oorvede wegens gevangenschap vanwege een "houcke" 
(=kledingstuk -  broek) die hij in het ambt Brüggen op de weg genomen had en de jongen van 
wie het was kwam voor het gerecht getuigen dat Willem het geleend had en terug zou geven 
mèt een penning. Schepenen van Roermond veroordelen Wilm. 

 
Oirvedenboek p 13 

 
403 1474 

Aleydis Drabben sticht in de kruisherenkerk te Roermond 2 lampen op het dormatorium en 
schenkt 3 rijnsguldens en 2 1/2 rijnsguldens voor 4 pitancies.  
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Publ. XC - XCI p. 74 

 
404 1475 februari 18 

Overlijdt Ingelmannus de Doesborch, priester van de kruisheren te Roermond, meer dan 50 
jaar ordelid. 

 
Publ. XC - XCI p 69 

 
405 1475 november 29 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door de meesters van de Sint 
Remboltsbroederschap in de moederkerk aan Franck Pollart van een grondrente van een 
postulaatsgulden ten laste van een huis op het Over  met retroacta van 1446 en 1474. 
 
Venner; charters 29 

 
406 1475  

(Schepenen van Roermond) veroordelen Katrijn die Pluyme tot 2 jaar verbanning op 2 mijl uit 
de stad wegens belediging van de vicaris in de (parochie)kerk nadat de vicaris in het gerecht 
over haar kwade herberg had gesproken. Katrijn moet de vicaris om vergiffenis vragen.  

 
Oirvedenboek p. 14 

 
407 1475 - 1476 

De schepenmeesters Hubrecht van Hushaven en Johan Hillen (spraken in) 1475 11 vonnissen 
uit waarvan de drost (van Montfort) recht had op 42 slechte stuivers en 6 grippen. Iedere 
schepen had recht op 24 1/2 slechte stuivers. 
In 1476 waren schepenmeesters Johan van Zuchtelen en Heynrick Gelden. Er waren 24 
vonnissen. Het aandeel van de drost beliep 4 rijnsgulden 16 stuivers 1 vlaams. 
Deze sommen zijn aan Wilhem van Sombreff gegeven.  

 
Hoofdgerecht 4 

 
408 1475 - 1569 

Schepenmeesters van Roermond: 
1475 Hubrecht van Hushoven en Johan Hillen 
1476 Johan van Zuchtelen en Hendrik Geldofs (of Gelden?) 
1477 Gerard van Parle en Johan der Haen 
1478 Hubrecht van Hushoven en Steven van Venray 
1480 Hendrik Kellener en Gerard van Rey 
1482 Thijs van den Griende en Peter Dryvener 
1484 Hendrik Geldofs en Robijn van Swalmen 
c. 1486 Johan Hillen en Johan Tyertey 
1569 Gerard Kremer en Dederik Koich 
De schepenmeesters beheerden de gezamenlijke en de consignatiekas. 

 
Venner; hoofdgerecht p 38 

 
409 1476 januari 6 

Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, en Daem inghen Hülss beloven Johan 
Clompemeker, burger te Roermond, schadeloos te houden wegens borg staan bij Reyner van 
der Locht, medeburger, voor 40 rijnsguldens. 

 
Hatzfeldt nr 508 

 
410 1476 januari 21 

Elbert van Eyll, ridder, en Margaretha, echtelieden worden door de Kartuizers van Roermond 
verklaard deelachtig te zijn in de goede werken van de (Kartuizer-)orde. 
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Schloss Haag nr. 3843 
 
411 1476 mei 4 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Symon Wellens en Dille aan Claes 
Geven en Stijne van tien staal akkerland buiten de Nielderpoort die aan Dille na overlijden van 
Arnt in die Mycke zijn toegevallen. 

 
Venner; charters 30 

 
412 1476 september 29 

op sint michielsdaech 
Dederick van Kruchten, richter, en Hubrecht van Hushaven en Gerairt van Parle, schepenen te 
Roermond, verklaren, dat Johan Voete met toestemming van Luyte, zijn echtgenote, 
overgedragen heeft aan Heyn Heysters en Marie een grondrente van drie Rijnse gulden ten 
laste van diens huis, gang en kamer op de Steenweg, welke achter aan elkaar raken, maar 
waartussen aan de straat het huis van wijlen Kerstken van Honthusen ligt. 

 
Authentiek afschrift op papier. 
Proces: Dirk van Heerlen contra Peter Cuypers, 1621-1623. 
Hoofdgerecht Roermond nr. 123 proces nr. 553 

 
413 1476 

Mathias Joannes Thyssensoen is secretaris van Roermond. (ook wel genaamd Mathias 
Scriver). 

 
Hoofdgerecht 311; aantekening vóórin. 

 
414 1476 - 1555 

Beneficielijst Roermond 
ecclesia  
1476 rector d. Hermannus van den Damme, pro absentia 5 s.g. 
placet d. Johannis van der Hart, presb. sec. 1 scutum 
1485 placet d. Ludovici Sasse 
1487 placet d. Arnoldi Coel 
1523 rector magister Theodoricus de Puteo, absens placet d. Johannis de Monte, presb. sec. 
vicaria 
1523 placet d. Symonis Hondertschellingen presb. sec 1 scutum 
1523 pro juribus litt. procl. et adm. concessarum 
Johanni de Geldria, clerico leod. dioc., ad vicariam perpetuam in hac eccl. vacantem per 
simplicem resignatiom ven. viri mag. Gerardi de Well, ultimi rectoris, per ven. virum mag. 
Theodoricum de Puteo, rectorem eccl. sanci christofori Ruraemundensis, presentato; datum 
quoad presentationem vicesima prima decembris, quoad admissionem octava januarii 5 gld. 10 
st. 
altare s. marie 
1476 rector d. Henricus Stouten, pro abs. et placet 4 gr. 
1553 pro juribus litt. procl. et adm. d. Theodorico de Monte ad hoc alt. vacans per mortem d. 
Philippi Melard, ultimi rectoris, per. d. Theodoricum Haen investitum dicte ecclesie presentato; 
datum 28 januarii 1553, 18 g. pro octava parte fructuum 12 st. 
altare s. eligii et leonardi 
1510 pro juribus, sigillo et admissione factis et concessi d. Petro Pollart, presb. ad altare hoc 
vacans per mortem d. Cornelii de Husden, ultimi rectoris, per hon. d. virum Johannem 
Benedicti, investitum huius eccl. presentato, ac pro rata fructuum 9 rsg 18 st 
1523 pro juribus litt. procl. et adm. Theodorico Horen, clerico leod. dioc., ad hoc altare vacans 
per mortem d. Petri Pollart alias Dekens, ultimi rectoris, per ven. virum d. Theodoricum de 
Puteo rectorem huius, presentato; datum quoad presentationem 23 oct quoad admissionem 
septima nov 4 flor. 
1536 pro juribus litt. procl. et adm. d. Renero de Oeteren, presb. leod. dioc., ad hoc. alt. vacans 
per simplicem resignationem mag. Theodorici Schaven, ult. rectoris, per ven. virum 
Theodoricum de Puteo presentato; datum undecima decembris 3 flor 12 st 
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altare s. christofori 1523 capella s. Ch. 
capella beghinarum 1510 s. barbare et Katerine 
altare s. nicholai 
altare s. Erasmi et XI m virginum 
1523 monasterium 
- altare s. anne 1523 ibidem 
1555 pro juribus litt. procl. discreto juveni 
Johanni Gromen de Venraid, clerico leod. dioc. ad alt. b. Anne in hoc monast. vacans per 
liberam resignationem d. Liberti Pictoris per rev. dominam Agnetem de Bracht (=Barick), abba-
tissam presentato, datum 14 e junii 
- altare s. spiritus et catherine - 1510 in collegiata - alt. Katherine ibidem (in monasterio) 
1523 pro juribus litt. procl. et adm. concessarum Sandero Dessoye, clerico coloniensis diocesi, 
ad alt. s. Kath. prime fundationis situm in eccl. beati Marie monasterii sanctimonialium 
Ruremundensium vacans per simplicem resignationem d. Georgii de Beeck, ultimi rectoris, per 
dominam Jacobam de Erp, abbatissam et totum conventum presentato; datum quoad presen-
tationem quinta decembris, quoad admissionem 16 januarii 3 flor 
hospitale 
capella boggardorum 
matricularia 
1485-1487 rector Joannes de Arssen, studens coloniensis in theologia, unde dociut, ideo habet 
absentiam gratis 
1510 pro juribus, sigillo et admissione factis et concessis d. Theodorico Vogel, presb. ad. matr. 
eccl. par. s. Christ, vacantem per mortem Henrici Vogelter, ult. rectoris per. hon. dom. 
Johannem Benedicti presentato 3 rsg 12 st 
1510 altare s. hieronymi - 1523 alt. Marie, Agnetis Jheronimi et omnium sanctorum 
1523 rector mag. Hugo Pollart, pro absentia et placet 8 gr. 
1536-1537 rector Johannes Pollart, item. 
1554 pro juribus litt. procl. d. Lamberto Pollart, clerico leod., ad alt. sancti Hieronymi situm on 
eccl. s. Christofori vacans per mortem d. Johannis Pollart, ult. rectoris, per nobilem virum 
Andream Pollart, armigerum, de jure patronatus laicalis uti asseruit presentato; datum 7 dec. 
1554; 6 gr.; pro juribus institutionis 22 dec. 12 gr; pro octava parte fructuum valoris mod. silig. et 
12 flor. ren. 4 flor. 13 st.; pro vino vicarii 35 1/2 st. 
1523 altare crucis 
1536 rector d. Franciscus de Dalen pro absentia et placet; 8 gr. 
1523 altare sancte barbare 
1523 katherine 
1523 joannis baptiste 
1523 altare crispini et crispiani 
1523 marie magdalene 
1523 rector d. Henricus Middelman, pro absentia et placet 6 gr. 
1523 altare venerabilis sacramenti 
1523 altare job novum 
1523 altare crucis 
 
Publ. LXI p. 59-61 

 
415 1477 januari 23-27 

Afgevaardigden van Arnhem en Nijmegen beraadslagen met de magistraat van Zutphen aldaar 
over gezamenlijke stappen. Op 27 januari vertrekken afgevaardigden van de drie hoofdsteden 
naar Roermond om die stad te bewegen aan de gezamenlijke actie tot herstel van de Gelderse 
zelfstandigheid deel te nemen.  

 
Bezetting p 79 

 
416 1477 januari 27 

feria secunda post pauli conversionis 
Protocol van door betaling van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen 
- Jannes Clompenmeker op Heynken Jacops van Vlodorp 25 rijnsgulden     à 20 st 
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- Nelis Olisleger op Jenken in die Wolffkele 5 kwart wijn 
- Sybe Ruytsen op Gaick Olisleger te goeder rekenschap 5 kwart wijn 
- Joist van Meersen zich kwijt van de kommer wegens Bele van Mersen 
- Herman Plonis van Düren zich kwijt van de kommer wegens Baer     .... 

 
Hoofdgerecht 20 fol 1 

 
417 1477 februari 3 

feria secunda post purifications 
Protocol van door betaling van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen.  
- Peter Kedel als momber van Scrijvers op Willem Gruyter 4 ton         haring die hij voor zijn 
deur heeft liggen.  
- Herman Clee als meester van St. Sebastianusbroederschap In Op op     Herman van Azenray 
een ten onrechte pandkommer van de 18 rijns       gulden volgens schepenbrief.  
- Johan Hudemeker als meester van St. Jacobsbroederschap In Op op      Gaitke Nelen 2 
postulaatsguldens of het goed wederom zoals hij       dat ontvangen heeft.  
- Johan der Wijntepper momber van het huis van heer Johan van          Nijmegen op Gaitke 
Tuyt 3 kwart wijn. 
- Heyne van Oel tegen de meesters van St. Jacob over de brug 2         malder rogge. 
- Willemken inder Doelmolen van Heinsberg op jonker Schillinge 12      1/2 rijnsgulden à 20 
stuivers. 
- Johan van Gheystingen van Heinsberg op jonker Schillinge 13          rijnsgulden. 
- Gerart Vissch als momber van Kartuizerconvent op Jenneken Byns 4     postulaatsgulden. 
- Mathias Steynen op Johan Kouff 60 mark (Willemken, Johan en          Mathias verklaren door 
jonker Schillinge betaald te zijn). 

 
Hoofdgerecht 20 fol 1 

 
418 1477 februari 5 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Franck Pollart ten laste van Willem van Vlodrop, 
erfvoogd, van 257 rijnse gulden. 

 
Venner; charters 140 

 
419 1477 februari 17 

feria secunda post esto michi 
Protocol van door betaling van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen. 
- Huge Hortmaley op Welter van Gruboss 20 rijnsgld. 
- Rolland ? op Willem in de Port 37 1/2 vlaams van de bieraccijns.  
- Thijs Teuten op Willem Gruyter 1 ton zoete haring. 
- Everairt Byn op Ghijsken aenghenen Cruyts van Elmpt 50 rijnsgul-     dens van de bede. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 1 vo 

 
420 1477 maart 1 

prima martii 
Protocol van door betaling van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen. 
- De wijnaccijnsheffer op Herman Plonis van Düren aangezien die 26     1/2 aam wijn ingevoerd 
heeft. 
- Johan van Aldenhoeven op Mertyn Gremmes dat hij hem zal leveren 1    ton haring die men in 
het koopmanshuis levert.  
- Peter Koppart op Sybe Maes 2 1/2 mark van cijns. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 1 vo 

 
421 1477 maart 3 
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feria secunda post reminiscere 
Protocol van door betaling van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen. 
- Otto Kolcken veroorkond dat Arnt van Stege, Claes Ploich en          Derick Kaix als 
scheidsrechter tussen Johan Kolcken en Otto          Kolcken inzake een schuldbrief van 300 
rijnsguldens en erfdeling     enz. 
- Kathryne Tuyten zich kwijt op Johan Brouwer aan de H. Geest. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 1 vo 

 
422 1477 maart 17 

feria secunda post gregorii 
Protocol van door betaling van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen. 
- Heynrick Kellener op Johan van Kessel Zegerszoon 100 rijnsgul        dens.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 2 

 
423 1477 april 7 

feria secunda post (pascha ?) domini 
Protocol van door betalingen van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen. 
- Claes Moesbergen op Engelbrecht van Holtmoelen 9 arnhemse guldens    à 25 boddragers en 
de gerechtskosten. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 2 

424 1477 mei 19 
feria secunda post assensionem domini 
Protocol van door betalingen van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen. 
- De meesters van de St. Jacobsbroederschap op Nailen braspenningen    6 grypen. 
- De meesters van St. Anna broederschap op de dienstmaagd van de       joffer van Kessel 1 
rijnsgulden of 3 postulaatsguldens, waarmee      Ranss de joffer (voor) de broederschap "besat 
hedde". 

 
Hoofdgerecht 20 fol 2 

 
425 1477 juni 9 

feria secunda post sacramenti 
Protocol van door betalingen van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen. 
- De meesters van de smeden op Jennesken Ketelbueters vanwege          verwerven van het 
halve ambacht zijnde 3 kwart wijn en 3 pond        was. 
- Michiel de Scipmeker op Willem Gruyter 15 st. 
- De meesters van de pelsers op Kerstken van Montfort 2 oude           schilden en 4 kwart wijn 
en 4 pond was vanwege twee maal ambacht     verwerven. 
- De meesters van de scroiders op Johan van Haven 2 pond was. 
- Gaidert Becker heeft zich "quyt georkondt" na dagen door Herman      van Zuchtelen. 
- De meesters van St. Leonardus en St. Hubertus op Peter van Aken 5    grypen 1 oort op 
Thonis Schopt 26 boddreger. 
- Theys Moirt zich "quyt" tegen de meesters van de Bethleemschutten    wegens tegen hem 
ingebrachte dading.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 2 

 
426 1477 augustus 23 

Burgemeesteren, schepenen, raad, gemene burgers en ingezetenen van Roermond verkopen 
een jaarrente van 9 bescheiden overlandse rijnsguldens aan Aleyda Peters dochter van 
Dryvenairs. 
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Meer d'Osen 42 

 
427 1477 september 1 

egidii 
Protocol van door betalingen van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen. 
- Heer Johan Decker, rector, op Derick Kempe een ten onrechte          pandstelling wegens 2 
rijnsguldens rente 's jaars op zijn huis in    de Koolstraat. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 2 

 
428 1477 september 8 

feria secunda post remacli 
Protocol van door betalingen van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen. 
- Johan van den Baendt als momber Heynric van den Bongart op Rutte     vanghen Eynde 250 
rijnsguldens hoofdsom en 50 rijnsguldens inkom     sten als een derde man, ten laste van 
Seger van Kessel. 
- Wilhem, medeheer te Elmpt, op Johan van Kessel zal zich met 30       rijnsguldens van de 100 
tevreden stellen. 
- Herman de Wijntepper op Thijs Block 7 stuiver. 
- Herman de Wijntepper op Jannes Joirden 9 kwart à 7 1/2 groot. 
- Leonart in die Catt op Jannes Joirdens 3 1/2 gulden die hij eens     met jaargeding uitwon. 
- Heynrich van den Straten op Kempen's vrouw 22 rijnsguldens; pand     gekeerd. 
- Ghorys Lynnewever als momber van Deric van Kessel op Johan           Olisleger 17 
rijnsgulden; pand gekeerd.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 2-2 vo 

 
429 1477 october 10 

altera sancti dionisii 
Protocol van door betalingen van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen. 
- De meesters van de sacramentsbroederschap op Willem Becker; een      ten onrechte 
pandstelling van de rijnsgulden en postulaatsgulden     jaarrente op het huis achter die Leuven. 
- Broeder Derick van Eyck van de minderbroeders op Arnt in den         Engel 4 rijnsgulden. 
Arnt's zoon bleef borg. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 2 verso 

 
430 1477 october 13 

feria secunda post dionisii 
Protocol van door betalingen van gerechtskosten veroorkondende rechtshandelingen en 
verklaringen. 
- Derick van den Bosch op Johan Olysleger dat hij hem het postulaat    ? (pt) leveren zal, wel 
trekkende zo hij het getuigde, of hij zal    hem de postulaat teruggeven onder restitutie van de 
geleende         halve gulden. 
- Alart Hellen zich "quyt" tegen Herman Gruyter wegens een onecht      kommer aangezien hij 
woont te (Ven)ray in het land van Kessel. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 2 verso 

 
431 1477 october 17 

altera post galli 
Protocol van betaling van gerechtskosten in rechtshandelingen en verklaringen. 
- Meester Elbert Bairtschere op Jennesken Lynewever 3 rijnsgld 2       kwarten wijn à 8 1/2 
groten per kwart.  
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Hoofdgerecht 20 fol 2 verso 
 
432 1477 october 27 

in profesto symonis et jude apostolorum 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Meester Heynrick apotheker als rentmeester van het kapittel en       vanwege de presentiën op 
meester Gerairt Platvoet en Jannes van      den Berge dat zij in de presentiën 1 rijnsgulden 's 
jaars dienen     te betalen.  
- Johan Villen op Willem Gruter een onterechte pandkering. 
- Meester Heynrick, apotheker, als rentmeester van het kapittel        (van de H. Geest) op Johan 
Kouff 14 peerdekens. 
- Heyne die Roze op Geertruid Kampen als momber van Marie een          onterechte 
pandkering wegens 14 rijnsguldens 1 oort en kosten en     schade. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 2 verso 

 
433 1477 november 5 

in profesto leonardii 
Protocol van betaalde gerechtskosten.  
- Jhorys van Ercklentz op Willem Becker in die Wyntmolen 4 rijnsgul    den 1 1/2 stuiver en nog 
4 rijnsguldens minus 1 oort en 1 rijns      gulden wegens een kommer Henric à 20 stuivers. 
- "die vrouwe in die Gelde op Eenken en de Engel der mester aff ind    20 brabants..." 
- Heer Knaep Johan op dezelfde Eenken 90 pond en 10 pond gereed        "den meister aff" 

 
Hoofdgerecht 20 fol 3 

 
434 1477 november 7 

feria sexta post leonardi 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Pouwels van Stockhem op Thonyss Jennen Krieckelsman wegens een       onterechte 
kommer van lijfrente op de stad Nijmegen, aangezien       hij die kommer in een andere plaats 
had moeten doen. - Herman        Stijnen op Pouwels van Stockhem 9 rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 3 

 
435 1477 november 12 

feria tertia post martini 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Willem, medeheer te Elmpt, op Johan van Kessel omdat hij ontkent     de kwitantie van 40 
gulden van zijn vader bezegeld te hebben. 
- Johan van Kessel op Willem van Elmpt dat hij hem voortaan als        principaal volgens inhoud 
der brief zal houden. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 3 

 
436 1477 november 30 

Herman van Zuchtelen doet voor schepenen van Roermond afstand van de goederen die Bella 
van der Kraicken, zuster van zijn vrouw Heylweg, heeft ingebracht in het huwelijk met Johan 
Dryvenair. 

 
Meer d'Osen 43 

 
437 1477 

Overlijdt Johannes Alst alias Roeder, rector van het altaar van St Lucas evangelist. Liet de 
presentiën 20 rijnsguldens hoofdsom na, belegd in Linne uit de hof van Johannes Hillen. 
Roeder schonk kerkelijke vaten. Begraven bij zijn altaar (in de kerk van de H. Geest). 

 
Memorie H. Geest p 140-141 
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438 1478 februari 15 
feria prima reminiscere 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Willem op den Poell op Jan Koninx 10 stuivers van de kremer          accijns (op jonge 
Kapytken 2 mark). 
- Merten Gremmus op Goessen in den Engel 1 mark. 
- Merten Gremmus op Jan van Beegde 1 mark. 
- Daem Kaix oorkondt zich "quyt" van de wijnaccijns voor Jannes        Clompenmeker. 
- Rutt Jans op Jannes Joirdens 1 malder rogge of 1 rijnsgulden         daarvoor. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 3 

 
439 1478 februari 25 

altera post mathie 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Heynrick apotheker als rentmeester van de H. Geest op Jannes van     den Berge om een 
"erffguedinge" te doen t.b.v. de presentiën van     de H. Geest op de boomgaard buiten de 
Nielerpoort 1 rijnsgulden      jaarrente of 25 rijnsgulden hoofdsom + 1 rijnsgulden ineens. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 3 

 
440 1478 februari 28 

sabbato post mathie 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Willem van Bruynsraide op Dryes van Kuedichaven 3 grijpen. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 3 verso 

 
441 1478 maart 5 

Burgemeester, schepenen en raad van Roermond schrijven de magistraat van Venlo dat de 
burgemeester van R naar Middelaar is gereden en verder naar Kleef naar de gedeputeerden 
van de drie andere kwartieren (van Gelre en Zutphen) om over Kleefse zaken te spreken, zoals 
besloten op de laatste dagvaart te Roermond, en is gisteren teruggekeerd. De hertog van Kleef 
zal binnen 10 à 12 dagen t.b.v. de jonker en jonkvrouwen van Gelre schrijven aan (Maximiliaan) 
aartshertog van Oostenrijk en diens antwoord naar Nijmegen zenden. Totdan zullen de ingeze-
tenen van de landen Gelre en Kleef vrij handel mogen drijven zonder gewelddaden.  

 
Gemeentearchief Venlo 1214 

 
442 1478 maart 6 

feria sexta post letare jerusalem 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- De meesters van de broederschap van H. Sacrament op Sybken,          bastaard, en Gaidert 
Schomeker als erfgenamen van Fye Jeuckes 1/2    gelderse gulden ('s jaars) op een 
"hoevestat" op de Nuwerstrate      in Halenrecampe volgens de brief. 
- Emont Vyssch als momber van de Kartuizers op Ernken Henssen 17       1/2 boddreger. 
- Johan Wayge op Jenken van Karick 4 1/2 rijnsgld. te goeder           rekenschap dat Jenken 
borg gebleven was. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 3 vo 

 
443 1478 maart 11 

Protocol van betaalde gerechtskosten. 
Arnt Mencken op Johan van Stege dat die bekent dat hij Arnt had toegestaan in te lossen 11 
rijnsguldens ('s jaars) gaande uit land te (Maas)nyell waarvoor Arnt hem 35 of 36 rijnsguldens 
zou geven. Indien inlossing geschiedt met rogge iedere malder voor de prijs die zij vooraf zijn 
overeengekomen. Johan verklaart 35 1/2 rijnsgulden ontvangen te hebben.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 3 verso 
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444 1478 april 1 

feria quarta post octavas pasce 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
Derick Daems op Peter Kedel dat Peter als momber van de erfgenamen van Heyn op ('t) Zant 
geen recht van kommer heeft op Neese, weduwe van Heyn op ('t) Zant, doch wel op versterf 
van de moeder van Heyn op ('t) Zant. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 3 verso 

 
445 1478 april 20 

feria secunda post cantate 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Heynrick Gelden, meester van de armen, contra Jacob van Dijck en     Peter Kedel als 
mombers van de erfgenamen van Heynrick op Zant       dat Heynrick op Zant over zijn varende 
erftale wel testamentair      mocht beschikken. 
- Jannes Clompenmeker op Willem van Scaephusen die bekent de kommer    op de hoeve 
tghen Hoeve te Swalmen gedaan te hebben niet op een      burger van Roermond doch op een 
vreemdeling. 
- Gerairt Vyssch als momber der Kartuizers op Heynken Bruecker 5       grippen, 5 boddreger. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 4 

 
446 1478 mei 18-19 

feria secunda tertia post octavam penthecoste 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Goessen Noyen als meester van "touwers" op Heyn Veerken 1 sester     rogge of 7 st. 
daarvoor. 
- Elze Zevereyns op Zeverijn van Dalen de jonge 29 rijnsgld. 
- De meesters van St. Jacob op Willem Kaix 3 rijnsgld en 1 oort.  
- De meesters van de scroiders op Philips Scroider 2 pond was. 
- Herman Wynter op Jan van Hengen 13 malder haver. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 4 

 
447 1478 mei 25 

feria secunda urbanii 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Marie van Nissen op Jenne van Hamme een ten onrechte aanspraak       die Jenne op Marie 
gedaan heeft wegens schuld van 50 lichte gul      dens. Jenne erkent dat Dirck van Nissen haar 
het bedrag langer       dan 30 jaar schuldig is geweest. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 4 

 
448 1478 mei 26 

altera post urbanii / feria sexta post urbanii 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Sybrecht Knoup op Derick van Houchuysen een onterechte kommer.       Derick zal hem taling 
doen volgens brief van het huis in de Neer     straat in oude groten.  
- Heylick Lanen op Heynken Beuckens 4 el wit doek en 1/4 a 8           boddreger per el. 
- Dapper op Heynen den Brouwer dat hij geen goed in het huis van       Dapper heeft 
achtergelaten wat van Brouwer is.  
- Herman Plonys op Claes van Breempt 1 enkele rijnsgulden 4 sto        ters. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 4 

 
449 1478 juni 10 

des guedensdaighs nae sent medardendach episcopi et confessoris 
  Derick Koix, de bode, nu als richter, en Thijs van den Grynde en Johan Hillen de jonge, 
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schepenen te Roermond, verklaren, dat Kathrine, weduwe van Ghiel Schomekers, 
overgedragen heeft aan Heyn van Helmont, Gaidert van Huerne en Johan van Vorst, meesters 
van de Crispinus en Crispinianusbroederschap, een grondrente van vier pond was ten laste van 
een huis in de Schoenmakersstraat. 

 
Hoofdgerecht Roermond, inv. nr. 124, procesnr. 593 

 
450 1478 augustus 31 

feria secunda in profesto egidii 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Gerairt van Parle op Coen Mentsen 2 grippen. 
- Jan Hillen de oude op Heyne Veerken 12 albus. 
- Rombolt Fleuten op Naele Beesden 14 stuivers. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 4 verso 

 
451 1478 september 2 

op gregoriusavent 
Bij transfix van heden verwerven de huisarmen te R 2 bunder land ut in litera 1452 palmavent 
(1 april) gelegen te Leeuwen. 

 
Huisarmen, titels 1597; stadsarchief nr. 1673 

 
452 1478 september 7-8 

in profesto conceptionis marie/conceptionis marie 
Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Meester Heynrick apotheker, de jonge, als momber van zijn vader,     op Johannes Wornich 9 
rijnsgld. 
- De gardiaan van de Minderbroeders op Katherine Bones een onte-       rechte pandkommer 
wegens 70 rijnsguldens hoofdsom of 3 1/2           rijnsgl 's jaars ut in litera bij de gardiaan. 
- Lodewich Fleuten op Jacob van Huerne een onterechte pandkommer       van 3 rijnsgl 1/2 oort 
op het huis in de Steeg.  
- Mr. Heynrick Apotheker als momber voor de rentmeester op Geer-       truyt Kympen als 
momber van haar man een onterecht pandkommer van    cijns op zijn huis in de Koolstraat 2 
rijnsgld over 2 jaren = 4      rsgl. 8 kwart wijn van gerechtskosten die betaald zijn met 1         
voeder kolen.  
- Willem Tonnen en de heer dat zij borgen stellen voor Alart Alartz    goed voor 13 rijnsgl 1 oort 
tegen 40 boddregers per gulden. 
- Heynken Apotheker en de heer die zijn schuld ook op Alart borgen     zal 11 rijnsgl 4 st. 
- Heyne idem idem 14 grippen. 
- Heynrick in die Lylie op Heylwige Kelremans een onterechte           pandkommer van 1 1/2 
oud schild op haar huis.  
- Heyn die Roze op Geertruyt Kempen als momber een onecht pandkom-     mer. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 4 verso 

 
453 1478 november - 1479 medio juli 

Verbond tussen aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en Jan hertog van Kleef. Kleef zal 
helpen bij onderwerping van Gelre. Het Overkwartier valt in hun handen. Begin juni 1479 
belegeren de Kleefsen Roermond. De stad geeft zich over half juli 1479. 

 
Slichtenhorst p 280, 282 

 
454 1478 

Relaas over de stichting van de vrouwen-orde van het H. Graf vanuit het klooster van de 
Faliezusters der Augustinessen of (Brood)bongart te Roermond. 

 
Chronijk p 168 en verder, 210 
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455 1478 
Het kartuizerconvent te Roermond zendt 6 monniken, 2 of 3 conversen en enige donaten of 
knechten ter bevolking van de nieuwe kartuizerstichting te Vogelsang bij Jülich, begunstigd 
door een aanzienlijke schenking door Willem IV van Gulik en diens vrouw Elisabeth van 
Nassau. Als eerste rector treedt op Gerrit van Haarlem, monnik der Roermondse Kartuis. In 
1479 treedt in zijn plaats Jan van Dinslaken, tot dusver prior te Roermond.  
Publ. LXXXVI - LXXXVII p 205-206 

 
456 1479 januari 27 

Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Lemme van Vuickhoeven op Gerairt van Wassenberg 20 stuivers. 
- Derick Marlant op Meutken een onterechte pandkommer wegens een       schuldbrief die 
Derick van zijn vader had ontvangen.  
- Ghijse Ryemensleger op Willem Tonnen zich losgepleit van de          pandkommer die Willem 
op hem gelegd had namens Erweders. 
- Thonys Wolsax op Meuwes Kellener een onterechte pandkommer.  
- Else Zeverijns op Zeverijn van Dalen 20 rijnsgld pandkering. 
- Jan van Aken gerekend op Zeveryn van Dalen een onterechte pand-      kommer. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 5 

 
457 1479 januari 29 

Protocol van betaalde gerechtskosten. 
- Derick van Ruyssen op Heynen Belen 17 rijnsgld. 
- Huge van der Kraicken op Heynrick Wever dat hij hem koop van het     land gestand doet tot 
80 rijnsguldens.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 5 

 
458 1479 februari 3 - maart 8 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Jan van Aken, Johan Kuyle van Dalen, Zeveryn van Dalen, Jacop Hack, Heynrick Apotheker, 
Reynken Trippemeker, Sybe Maes, Thijs van den Grynde, Willem Tonnen, Ghyse 
Ryemensleger, Alart Alartz, Willem Gruter.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 5 

 
459 1479 mei 24 - juli 8 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Johan van den Gaendt als meester van het goudsmedenambacht, Bernt Goltsmitt (1 oud 
schild, 2 pond was en 1 1/2 kwart wijn) (kennelijk inkomgeld), Steven Slotmeker als meester 
van de smeden, Meys Ketelbueter, Heyne Molener als molenmeester (of meester van de 
molenaars), Henrick op die Ryntmolen ( 1/2 malder rogge, 2 pond was en 2 kwart wijn). 
De meesters van de kremers, Johan Triss, meesters van St. Nicolaasbroederschap, Mendtken, 
Peter Bruyns als meester van de timmerlieden, Derick Kupenbinder Sibe Trippemeker en 
Gadert Solemeker als meesters van hun ambacht tegen Meus Hameker wegens een 
leerjongen 1/2 oud schild 2 pond was en 2 kwart wijn.  
Else Zeveryns, Heyne die Roze, Heynrick Apotheker, Jan van Zwalenberg, Leonart G., Ernke 
Schere, Heynke Zwoyen, Ytkensson op den Grave, Jan van Leute. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 5 verso 

 
460 1479 juni 18 - juli 8 

Ytkenszoon op den Grave procedeert voor schadevergoeding wegens uitslaan van twee tanden 
tegen Jan van Leute. Jan wordt veroordeeld tot 60 pond, 30 voor de completen en 30 voor de 
bouw van het nieuwe koor (van de kerk). 

 
Hoofdgerecht 20 fol 5 verso 
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461 1479 juli 8 
Procedure Mathias Scrijver contra Ernke Schere. 
Ernke komt over 14 dagen voor schepenen en herhaalt de woorden die zij over Mathias 
gesproken heeft en verklaart dat die onwaar zijn en vraagt vergiffenis. Zal na St Jacob 
vertrekken voor een bedevaart naar O.L.V. ten Eysschen en brengt daarvan attest. Na terug-
keer 14 dagen later bedevaart naar H. Driekoningen te Keulen en brengt daarvan attest. Of 
betaalt een pond (was ?) voor iedere mijl die hij niet aflegt.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 6 

 
462 1479 juli 8 

Uitspraak tegen Thonys Schopts wegens Zielke van Wessem die Thonys tweemaal geslagen 
heeft. Thonys betaalt 25 pond (was), waarvan zijn zoon 15 pond, half voor de completen en half 
voor het nieuwe koor van de kerk. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 6 

 
463 1479 juli 18 - september 10 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Thonys van Munss, Zeveryn van Dalen, Jan Decker als rector van de eerste mis in de H. 
Geest, Derick K..., Heynrick Kellener, Aleyt Poekens. 
Jannes Harnasmeker, Jannes Joirdens, Jannes van den Berge, Derick Vercken, Geertruyt van 
Lobbrouck, Heyn Zeveryns. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 6 

 
464 1479 september 18 - october 13 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Thonyss van Munss, Zeveryn van Dalen de jonge, Jannes Koltens, Johan Olisleger, Jacob 
Pelser, Tiele Moesberg, Geertruyt Kympen, Jacop Thys, Jacop Pelser, Johan Hillen de oude, 
Volquin Ruttenzoon van ghen Eynde, Gelis de Custer in het Munster als momber van de 
kosterij, Willem Becker in de Steeg, Johannes Knyeblock, Neese Francken, Jan Glazemeker 
van Luik, Leonart Joseph. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 6 verso 

 
465 1479 october 13 

Geschil voor schepenen van Roermond tussen Leonart Joseph en Jan Glazemeker van Luik. 
Leonart zegt 6 dagen werkloos gestaan te hebben. Leonart moet dat onder ede bevestigen en 
hem zal de kost worden vergoed van de termijn langer dan 3 dagen volgens tarief uit te 
spreken door de schippers binnen Roermond. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 6 verso 

 
466 1479 october 16 

sabbato post dionisii 
Schepenen van Roermond veroordelen Katrijn Kabbes tot het afhakken van twee vingers van 
haar rechterhand waarmee zij de eed had gezworen niet in Roermond terug te keren, welke 
eed zij gebroken had. Verder wordt zij voor eeuwig verbannen uit de stad op 5 mijl afstand. 

 
Oirvedenboek p 15 

 
467 1479 october 25 - november 26 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Johan Rodermont, priester, Arnt Wels, Daem van Holtwylre, Gerairt van Moudick, De dolle 
Truyde, Jacop Hack, Leonart Joseph, Jan Glazemeker, Tilman Moesberg, Herman Schulen, 
Peter Kedel, Jannes Tyertey, Jacop Tessers, Zewit Dalen, Heynrick Zevereyns van Dalen. 
Hoofdgerecht 20 fol 7 
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468 1479 december 6 
Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Heynrich Staell, Heyne Winckels en 
Geertrude aan Heyn Engelbrachtz van 3/4 huis in de Hegstraat 
N.B. dorso: 2 1/2 st.tijns ain Neyskens van Oell sacramentz broderschap". 

 
Venner; charters 31 

 
469 1479 december 14 - 1480 januari 28 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Willem Scroder, Claes Schomeker, de Beggaarden, Thonys Leenkens, Lijsken dienstmaagd 
van Deric van Stege, Arnt Neutken, Herman Stijnen, Claes Moesberg, Jannes Portkens op 
Weerdtsmolen, Heyncke Stricken, Michiel Buest van Grubbenvorst, Johan Coolls, Jan van 
Bergen, Schoerman, Clais van Buel, Thijs Leonartz, gardiaan van de Minderbroeders, Jooste, 
dochter van Dries Touwe, Rombolt Fleuten, Goessen van Dulcken, Heynrick Kellener, Heynrick 
Gruyte, Jannes Tyertey de burgemeester, Teuwes van Huerne, Henne opghen Broicke, 
Freelsken Veren, Johan Knoups. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 7 verso 

 
470 1479 

Jan van Elmpt, de "scroer" heeft in Roermond gevangen gezeten wegens het invoeren (in 
roulatie brengen) van slechte pasmunt ("blancken"). Hij vraagt om genade en niet om recht. Hij 
doet oorvede en wordt veroordeeld tot het brandmerken bij de put van zijn kin met een penning, 
getooid met een krans van penningen op zijn hoofd, en vervolgens 10 jaar verbanning uit stad 
en land.  

 
Oirvedenboek p 14 

 
471 1480 februari 5 - april 23 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Lens van Bracht wegens broodaccijns, Johan van Hengen, Reyner Verver, Ernke Hynssen, 
Clays Molener, Thonys Wollesax, Herman van Zuchtelen, Huge van den Kraicken, meester Jan 
Schoelmeister, Jan van Haren, Jan van Hengen, Dryes van Kuedichaven, Jenken van Helden, 
Johan Byllien, Heynrick Gruter, Gairt van Opherten, Thonys Gulcker, Peter van Leeuwen de 
molenaar, Kathrijne de vrouw van Willem Gruts, Coen Zegers als rentmeester van het kapittel 
van de H. Geest, Goessen in den Engel, Heynrick Gruyter, Henneken op den Wyntmolen, 
Willem van Vrymershem, Heynrick Geldoff, tienden te Buggenum, Heynrick van Inckevoort. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 8 

 
472 1480 april 26 - mei 4 

Namen in protokol gerechtskosten. 
Willem Vleysschotels, Jutte in den Kempe, Deric Willen, Hille Pustere, Zeveryn Molener, Johan 
van Heythuysen, Duymken van Ludick, Jannes Mereel, Merten Grammers, meesters van de 
Sacramentsbroederschap, Jan van Bracht, de meesters van de Betleem scutten, Goesse 
Bogemeker, Kogelbroeder. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 8 verso 

 
473 1480 juni 11 - september 8 

Namen in protokol gerechtskosten. 
Heynken van Hoedis, Gaitken Molener, Peter mit den Schellen, Johannes Hoeffnagels, 
jonkvrouwe van Rijsswick, kloosternon te Roermond, Peter Kannegieter, Betleem scutten, 
meesters van de schippers, Johan Wolff, Derick Lepper, de meesters van de molenaars, 
Heynken Puts, broeder Johan de Beggaard, Mertijn Kistmeker, Geraert Vissch, Claes Ploech, 
Johan van Baixen, Johan Martens, Deric van Kaerick, Hadewich Wickers, Kortt Jan, Heynken 
Scomeker, Thonys Leenkens, Sye Kymmels, Heynrick Gruyter, Derick van Stege, Claes 
Kistemeker, pater van de Regulieren. 
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Hoofdgerecht 20 fol 9 
 
474 1480 juni 29 

De schepenen (Hendrik) Kellener en (Gerard) van Rey worden op St Petrus en Paulus gekozen 
tot schepenmeesters.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 8 verso 

 
475 1480 juli 15 

in die divisionis apostolorum 
Werd geconsacreerd het altaar van de H.H. Silvester, Severinus, Martinus en St Jan de Doper 
in de kerk van het Kapittel van de H. Geest te Roermond. De dedicatio wordt gevierd op zondag 
daarna.  

 
Memorie H. Geest p 118 

 
476 1480 september 11 - 1481 januari 24 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Jhelis Kremer, Derick van Karinck, de meesters van de handboogschutters, Gaitken Tuyt, de 
meesters van Sebastianusbroederschap bij de Minderbroeders, Brant van Brede, Johan Hillen 
de oude, Mathias Scrijver, Jan van Gangelt, mr. Gerairt Platvoet, Thijs van den Grynt, Neese in 
de Kaelstrate, Derick in den Kympe, Peter van den Holt, Sijbe Maes, Jenne Krieckelmans, 
Reyner Krieckelmans, Leonart Pijlmans, Jan Krieckelmans, Willem Tonnen, Gobbel Korneme-
ter, de meesters van de St. Romboltz broederschap "op dapp", Gerairt Vissch, convent der 
Kartuizers, Leinken Molener, Gaitken Molener, heer Jan Dryvener, Willem in de Portt, Hubrecht 
van Hushaven, Griete Visschers. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 9 verso 

 
477 1480 

Joannes Murmellius in Roermond geboren. 
 

Limb. Jaarboek XVIII p 177 
 
478 1480 - 1493 

Herman Gruyter, kanunnik van de H. Geest te Roermond, pastoor van Wassenberg, deken van 
het dekenaat Wassenberg, stamt uit een Roermondse schepenfamilie.  

 
Heinrichs p. 239 

 
479 1481 januari 24 - maart 28 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Heyne in de Lyly als meester van de St. Romboltz broederschap, Metten Trippemecker, 
Leonart Lyndemans, Heynrick Gruter, Goessen in den Engel, Ernke Hynssen, Hubrecht van 
Hushaven, Baitse Keex, Derick Alartz, Willem den Weedman uit het land van Gulik, Goessen 
Willems, Jannes van Eyck, Lijse van Echt, Emont Byn, Joist Coels, Jutte in den Kympe, Derick 
in den Kimpe, Johan Byllien, Heyn Plaen, Lins van Bracht, Jennes Koltkens, Willem in die Port, 
Herman van Zonne, Heyn in de Lyly, Willem Tonnen. 
Hoofdgerecht 20 fol 10 

 
480 1481 mei 4 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond krachtens beschudrecht aan Herman 
Moren en Hille van 2 1/2 staal land buiten de Nielderpoort, met retroacta van 1411 en 1481. 
 

      
Venner; charters 32 

 
481 1481 juni 4 

"Vrauenbroedere" zijn of nachtwakers of Kartuizers. 
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Beschlüsse des Rates der Stadt Koeln I p 645 

 
482 1481 juni 19 - october 23 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Reyner Verwer, Johan Pessch, Berbken Gijsen Ketelbueter, Bele Wynters, Jan Doener van 
Heerlo, Leonart van Hukelhoeven, Rombolt Portkens, Heynrick Gruyter, Hille 's Gragens, Maria 
Specken, Claes Genen, Truytken van Vernich, Pouwels Krickelmans, Jenne Krickelmans, huis 
Roidesack in de Neerstraat, Herman Wever als meester van St Sebastianusbroederschap, 
Brant van Brede. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 10 verso 

 
483 1481 october 23 - november 19 

Namen in protocol gerechtskosten.  
Heer Heynrick van Zusteren, Heynrick Custer, de kellenerse van OLV Munster, Heynken 
Kellener, Johan Meuse, Henne Philips, Vleeshuis, Willem Vleischouwer, Jutte in den Kymp, 
Derick Willen, Gerairt Byn, Joist Coels, Sye Kymmel, Joist Welx, Bele van Nesen, Geerman 
Heesman, Tilman van Gulich, Heynrick Geldoff als meester van de armen, Jacop Boeyt, Heyne 
van Haenssen, Constant van Ludich, Jhelis van Ludich, Jenne Krieckelman. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 11 

 
484 1481 november 8 

Voor schepenen van Roermond verkoopt Aleyda Dryvener Petersdochter, gehuwd met Hugo 
van der Kraiken, de erfrente van 23 augustus 1477 ten laste van de stad Roermond (regest 
nr.426) aan haar broer Peter Dryvener.  

 
Meer d'Osen 42 

 
485 1481 november 19 

Schepenen van Roermond wijzen vonnis tussen Constant en Jhelis van Ludich contra Jenne 
Krieckelman en haar man wegens het ijzer dat Jenne in Linne in beslag had gelegd en naar 
Roermond had laten brengen. Constant moet eed afleggen en zal het ijzer behouden. Jenne 
moet er afstand van doen.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 11 verso 

 
486 1481 november 19-25 

Namen in protocol gerechtskosten.  
Constant en Jhelis van Ludich, Jenne Krieckelmans, landschout Drabbe, Jacob Thys, 
Engelbrecht priester, Jan van Nijmegen priester, deken van de H. Geest, Nele Lynwever, 
Sybrecht Knoup, Derick Schere, Engelbert Spayart, priester, Heynken Kellener.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 11 verso - 12 

487 1481 december 12 - 14 
Namen in protocol gerechtskosten. 
Thijs Vogels, Jacob Haek, Ernke van den Welsenroeder, Sterre de Schipper te Utrecht, Peter 
Koelen, Pouwel van Havert, Meys Ketelbueter, Johan Olisleger, Claes Moesberg, Jan van 
Arssen, Rutt Wackers, Geerken van Besel, Zeverijn Molener, Cornelis Vleisschouwer, Hille 
Strange, Heynrick Genen, Tilman Naemiddage, de meesters van het smedenambacht, Emont 
van den Bellen, smedengaffel. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 12 verso 

 
488 1482 januari 3 - 29 

Namen in protokol gerechtskosten. 
Derick Vercken de jonge, Johan Kaele, Derick van Halre van Herkenbosch, Rombolt Fleuten, 
Jhelis Scipmeker, Derick in den Kympe, Johan Smitt van Helden, Johan van Gangelt, Heynrick 
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in die Apoteke, Heyman Loiders, Johan van den Baent, Nijs Glasemeker, Thomas van 
Aldenhoeven, Johan Brouwer aan de H. Geest, huis de Zwaen, Arnt van Gheilenkirchen, Arnt in 
den Engel, Peter Spoerenmeker van Erkelenz, Peter Keel, Peter Kannengieter, Mertijn Gradius, 
Heynrick Claesson van Bommel, Rombolt Fleuten.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 13 

 
489 1482 januari 29 - februari 25 

Namen in protocol gerechtskosten.  
Thonys Jacopsson, Engelbert Spayarts priester, Heynken Kellener, Johan Gaent, Joist 
Zartzewever, Gaidert Erweder als meester van de zartzewevers, Meert Zartzewever (over 1 oud 
schild, 1/2 rijnsgulden, 4 pond was en 4 kwarten wijn, verm. inkomgeld), Arnt Neutken, priester 
?, pastoor van Blerick, Driesken van Kuyck, Peuse Wayen wegens 8 cluden wol à 38 st per 
clude, Reyner Verwer, Tilman Moesberg, Gerairt van den Coeyt, Thonys Jacopson, Reynkens 
Coeyen van Sambeek, Peter van den Bosch, Jenne Misermans, Jan Nagel, Gerairt Roffart van 
Venlo, burgemeester Pijll, Daniel Kaex, Derick van Wessem, Peter Molener, Johan van Stralen 
priester, Thomas van Aldenhoeven, Thonis Wollesax, Tilman Naemiddaege. 

 
       Hoofdgerecht 20 fol 13 verso 
 
490 1482 februari 25 - maart 6 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Herman Wever, Claisken Kalen, Coen in den Budel de brouwer, Derick van Wessem, Jaick 
Symelen, Gryet Sijben, Peter van Stockem, Willem in de Portt, Johan Martel namens het 
brouwersambacht, Johan van Hengen, Willem Byns, Jenken Strodecker, Rutt mit den Karren, 
Heyne van Dulken, Coen Zeyle als rentmeester kapittel H. Geest, Geertruyt Kympe, Thijs van 
Kessel, Johan Trip, Jacop Zalemaker, Jenneke Trippemeker, loohuis Buiten Op, Willem 
Tonnen, Peter Kenss ?, Ermgart in den Engel, Heynke H., Herman Wever, Jenne Beckers, 
Joist Zartzewever, Peter Kannegieter, Peter Keuffer, Katherine Gheerman. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 14 

 
491 1482 maart 6 - april 15 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Kortt Jan, Heynricske Bogemeker, Baldewijn man v. Kathrijne Konincx, Heynken Pelsser, 
Johan Vere, Janne Vlybroec, Jutt inden Kymp, Johan van Beegde, Heyn Plaen, Geerken 
Pelsser, Peeterken van der Horst, Jenneken Byns, Derick Pollart priester, Derick Gaitsen, 
Jacop Tymmerman, Goessen Tymmerman, Teuwes van Hasselt, Jongen Hack, Johan van 
Thoern, Willem Buggenem de bakker, Gryet van Wassenberg, Michiel Schoerwech, Kathrijne 
Kroenen, Kathrijne Vogels, Gorys Lynewever, Thijs van Aken, Seger van Rure, Willem van 
Gelre, Derick van Stege, Clays Molener, Kathrijn van den Molen, Jannes Ghenen, Peter 
Dryvenair, Hille Hoifftz, Jennesken Glasemeker van Venlo, Henryc van Weset, Herman Stijnen 
de jonge, Claes Lenssen van Huerne, Peter van Hoemberch, Arnt Neutken, schout, Willem mit 
den Bande.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 14 verso 

 
492 1482 april 14 

De provinciaal der Dominicanen in de provincie Duitsland draagt de prior van het convent der 
Dominicanen te Aken op met het toezicht over de Dominicanessen te Roermond. 

 
Annales de la Societé Historique et Archeologique à Maestricht, 1854-1855 p 180 
 

 
493 1482 april 23 - september 18 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Johan Hillen de jonge, Reyner Muetsel, Engelbrecht Goltsteyn, priester, Heynrick Gruyter, 
altaar in de Munsterkerk waarop de St Jacobsmis gelezen wordt, Hildegond Hoifft, Jannes 
Glazemeker van Venlo, Peter van Bruynsraide, Dirick Alartz, Rutger van Gulich, Lietken van 
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Oidrade, dienstmaagd van Geraert van Oidrade, Willem van Muggenbroick, Johan Mariel, 
brouwersambacht, Heyn Planen, Lemken Molener, molenaarsambacht, Thijs Bescheits, 
Goessen van Kenswylre, Block, Johan Lernkens van Hynssen, Sijbe Maes, Arent van Bonne, 
Jennesken Noyen, Jacop Brantz, Jannes Tyertey, Johan Gaent, Gaitken Nelen, Rombolt 
Fleuten, Heynken Koenen, Herman Wever, Jannes Noiden, Huge Leenkens, Jan Martel, 
Scaipken, Willem van Gelre. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 15 

 
494 1482 augustus 31 

saterdaichs in profesto egidii 
De schout van Roermond voert de dochter van Neest Jenkens van Asselt uit de gevangenis in 
de toren voor het gerecht en beschuldigt haar van diefstal van 2 "houcken" (broeken ?), 
hetgeen zij bekende. Zij bidt om genade voor recht. Zij doet een oude oorvede en wordt daarna 
veroordeeld op door de scherprechter aan het gericht bij O.L. Vrouw (in het Zand) gegeseld te 
worden en afsnijden van beide oren en eeuwige verbanning uit het land van Gelre op 2 mijl 
afstand.  

 
Oirvedenboek p. 15 

 
495 1482 september 18 - october 18 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Thomas Wollesac, de vrouwe in 't Hoefijzer, Vullinck Tryppemeker, Heyne Vercken, Katherine 
Toritee, Heyne Koeken, Jan Blancken, Jan van Vlodorp, Mertijn Gradius, Meeuwes Tryppeme-
ker, Herman Fleuten, Lenss van Buel, Marike in den Budel, Weert, Johan van Nijmegen 
priester, deken van de H. Geest, Heynken Brueker de scroider, Derick Hollant, Derick Roffart, 
Heynrick Kellener, Truytken Schorren, Rombolt Fleuten (2x), Johan Kouffve, Kersten van den 
Bellen, Johan van Aldenhaven, Jennesken Noyen, Syben Mans, Johan Hogenmoet, Meuweske 
Slottmeker, Ernke Hynssen, Leonart in die Catt, Goessen Eyckeldop, Heynken Hens, Nijs 
Glazemeker, Coen Platvoet, Thonys Olivier priester, Lambrecht van der Kraiken, Derick 
Leeyenick priester, Derick Pollart priester, Huge van der Kraiken, Gerairt van Broickhusen. 
Hoofdgerecht 20 fol 15 verso 

 
496 1482 october 18 - november 4 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Geraert Vissch, Lijsken Pelsers, Gorys Lynewever, Willemken Denken, Heynrick Vlicke, Engel 
Scroider, Willemken Scroider, Heynken van Helmont, Lucas op den Gaffel, Leonart in die Catt, 
Gerairt Platvoet, Sleyken, Jan Thijs de volder, Jaicske Valck, Jan van Ray, Jaicske Muyre, Jan 
ynt Althuys, Geerken Teuwers, Thonys Wollesac, Ghielke Meyss, Sye Kymmels, Severijn 
Molener, Thijs Kailsac, ambacht linnewevers, Willemken Verwer, Heynrick Buggenum, Jan 
Nesken, Lemke Molener, Johan van Oell (2x), Jennesken Rademeker, Dryesken Neynoys, 
Heynric Leyendecker, Thonys Wollesac, Leonart op den Gue (?), Welter Leyendecker, Sijbe 
Maes, Johan Hillen de jonge, Truytken Kueffen, Derick Kaic, Reyner Muetsel, Heyne van 
Tongeren, Truyde van den Grynde, Willem Shanen, Bertram van Kruchten. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 16 

 
497 1482 november 4 - december 20 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Herman van Zuchtelen, Derick in den Symp, Jan van Baixen, Joist Metsmeker, Heyn Pullen, 
Claiske Custer, Byn Teuwer, Sye Kymmels, Meuwes Vosken, Henken Hynssen, Sijbrecht 
Knoup, Gerairt van Parle, Sybrecht van Dryvener, Kleine Exterencamp, Jan van Meerhem, 
Leonartken Gerairtz, Gerairt van Oidraide, N. Weerdtz, Philips van Zwalmen, Heynrick Bourset 
van Luik, Jacop den Veer, Engel den Veer, Kathrijne Jongen, Jan van Corthessem, Heyl in den 
Maen, Derick van Nyell, Aelman van Oell.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 16 verso 

 
498 1483 maart 11 
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Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Claeske Puster aan Heynrick 
Kellener en Lysabet van een stal achter de Leuve geheten die Lyly. 

 
Venner; charters 33 

 
499 1483 mei 24 

Heynrich Slotmeker van Gelenhuysen verkoopt een huis aan de Swalmerstraat te Roermond 
voor schepenen van Roermond aan Johan Dryvenair en echtgenote. Hij verwierf het op 25-1-
1452 (regest nr. 282). 

 
Meer d'Osen 38 

 
500 1483 juni 27 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Johan Beuffkens en Kathrijne aan 
Heynrick Bonenbecker en Baetse van het vruchtgebruik en het recht dat hem na overlijden van 
Gebel Wynters zal toevallen op 1 1/2 staal land buiten de Zwartbroekpoort. 
 

 
Venner; charters 34 

 
501 1483 augustus 2 (te Dordrecht) 

De gecommitteerden van Financiën en Domeinen van de aartshertog van Oostenrijk gelasten 
de tollenaar te Lith, gelet op het rekest van Lenaert van der Schuren en burgers en inwoners 
van Roermond en Venlo, terstond voor hen te verschijnen met bewijs (tot tolheffing van die van 
Roermond en Venlo).  

 
Gemeentearchief Venlo 2174 

502 1483 
Molens op de Roer te Roermond buiten de Ezelspoort, belast met cijns of rente aan de graaf 
van Meurs als pandschap 1). 
- Johan Hillen moelen: 6 den. 2 hoen. 
- de Cathuser moelen in 't goet to Zwartbroeck: 6 den. 2 hoen. 
- Hendrik Mans moelen wilnere nu Gerrits van Steege: 4 goede s.s. 
- die moelen der Cathuyser wilner van Meersen: 6 den. 2 hoen. 
- Henrick Springenguets moelen tot Zwartbrouck die nu woest legt: 8    malder rogge. 
- der cloosters moelen: 5 malder rogge 5 malder gerst. 
- Johan Averts moelen die wylne sijne moeder was die nu is Johans      van Breyde plach onsen 
heere te gelden: 8 mld rogge, gilt nu 1       mark. 
- Johan Losschaens moelen nu die Catuysers: 5 mld rogge 5 mld          gerst. 

 
Publ. 107-108 p. 97-98 
1) Vergelijking met de rekening van het graafschap Gelre uit 1294/95 leert dat de 4 s.s. van de 
molen van Steghen identiek is met "apud Suartbruch de molendino 4 solidi" en 26 malder rogge 
en 10 malder gerst indentiek met "apud Suartbruch siliginis de molendinis 26 maldra (en) ordei 
de molendinis 10 maldra", zodat er in 1294/95 tenminste 5 molens aldaar op de Roer lagen.  

 
503 1483 - 1484 februari 4 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Lens van Bracht, Cone in den Budel, Jannes Koltkens, Willem in die Portt, Arnt Neutken, Lijse 
Koenen, Thonis Gulicker, Rombolt Fleuten, Peter Budel, Heynrick Kellener, Johan Hoen, 
Thijsken Aelman, Jan Metten van Venlo, Johan Smit van Heinsberg, Peter Kertssen, Heynrick 
in die Lyly, Johan der Brouwer, O.L. Vrouwe oort, Derick in den Kympe, Johan Sticker, Peter 
Kannegieter, Peter van Venray, Gheerlinck Boeshem, Derick Alartz, Derick Kelremans, Con 
Becker, Wilmken van Tudderen, Gaitken Erweder, koster van OLV-Munster, Gaitken Molener, 
Scaipken Molener, Peter Tesser, Teuwes van Hasselt, Johan Gaent, Peter Kesselman, 
Heynrick Kapyter, Mette in den Zwaen. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 17 
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504 1484 januari 5 
Overlijdt Gerardus Byns, burger van Roermond, gehuwd met Berte. De presentiën van de H. 
Geest te Roermond ontvingen 20 rijnsguldens hoofdsom, belegd in goederen van Johannes 
Hillen te Linne.  

 
Memorie H. Geest p 91 

 
505 1484 januari 12 

Overlijdt Albertus van Amsterdam, tweede professus presbyter van de kruisheren te Roermond.  
 

Publ. XC-XCI p 64 
 
506 1484 februari 15 - april 7 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Johan Hameker, Reynken den Scipman, Peter van Hynsberg, Thijs Henne, Aleit Bijtweggen, 
Leonart Verwer van Heynsberg, Coen Zegers, rentmeester kapittel H. Geest, Geertruyt Kyppen, 
Jannes Byns, Katherine Gruyter, Heynrick Gruyter, Johan van den Hartt, Clais Heysen van 
Roer, Thonis Wolsac, Deric Gaitsen, Barbara Platvoit, Heynken van Helmont, Zeverijn de Mole-
ner, Willem van Helden, Peter mit den Schellen, Heynrick van Leyverloe de smid, Claiske van 
Nisman ?, Rombolt Fleuten, Lemke Zeverijns, Arnt Neutken, Herman Smitt, Willem in de 
Wyntmolen. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 17 verso 

 
507 1484 april 7 - december 6 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Johannes Kedel, Jan Kemerlinck, Arnt Neutken, Herman van Loite, Truytken in die Mont, Else 
Zeverijns, de vrouw van Obbendorp, Liede van Ghoir, Scaipke de Molener, Heyne Vossel, 
broeder Willem van Arnhem (2x), convent van St Agnes te Arnhem, Gheerman Fleuten, Nese 
Francken, Leonart Ruelen, Reyner Verwer, Heynrick Poickart van Luik. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 18 

 
508 1484 mei 27 

De magistraat van Roermond schrijft de magistraat van Venlo om de zaak van Hille Hoifft, 
burgeres van R., niet voor de hertog op de (andere) 3 hoofdsteden van Gelre te brengen maar 
voor bannerheer, ridderschap en steden van kwartier Roermond wegens de kleinheid van de 
zaak.  

 
Gemeentearchief Venlo 1214 

 
509 1484 october 4 

Overlijdt Petrus de Zittart, sacrista en priester bij de kruisheren te Roermond.  
 

Publ XC-XCI p 99 
 
510 1484 october 27 

Johan Hillen overlijdt. Hij is gehuwd met Mechtildis de Lovanio (dochter van Hendrik, schepen 
van Roermond, onthoofd te Luik 23 juli 1446, en van Irmgard van Blitterswijck genaamd 
Passart). Uit dit huwelijk: 
- Ludgardis Hillen, sacristijnse in O.L.V. Munster 
- Irmgard Hillen 
- Dirk Hillen, gehuwd met Elisabeth Streithagen? 

 
Maasgouw 1899 p. 88 

 
511 1485 januari 22 - maart 7 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Reyner Verwer, Sijbe Mais, Willem op den Poell, Jenne van Vierssen, Thijs Hennen, Derick 
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Gaidertszoon in den Engel, Kathrijn Gadertsdochter in den Engel, Eva Gaidertsdochter in den 
Engel, Ymmele Gaidertsdochter in den Engel, Truyde Kompvoet, Kerstke van Leuwen, Gerairt 
Vyssch, Willemke Bailske Beckersson, Heylick van Muggenbroick, Jaick Symelen, Claes 
Wijnroder, Neese Francken, Leonart Ruelen van Karick, Ghorys Lynewever, Tiele Moesberg, 
Johan Kuebe, Jannes Gaide Oidraide, Kathrina in den Engel, Lenss van den Eynde, Derick van 
Monffort de schoenmaker, Montenaken, Kathrijne van den Molen, Brant van Brede, Reynken 
Huedemeker, Derick van Stege, Scaipken, Jaick Nelen, Arnt Neutken, Sijbe Maes. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 18 verso 

 
512 1485 januari 24 

op sinte pouwelsavont conversionis 
Arnolt Neutkens, richter, en Heynrick Geldoffz en Robijn van Zwalmen, schepenen te 
Roermond, verklaren, dat Franck Roleffzson van Alum met toestemming van Mechteld Kluytz, 
zijn echtgenote, overgedragen heeft aan Johan Dryvener en Bele van der Kracken een half huis 
op de Swalmerstraat. Dit halve huis, waarvan Johannes Harnasmecker het vruchtgebruik had, 
was Mechteld Kluytz toegevallen uit de nalatenschap van Margryt Kluyts. 

 
Hoofdgerecht Roermond 116, procesnr. 383 

 
513 1485 maart 7 

Heynrick Geldoff als burgemeester van Roermond stelt voor schepenen van Roermond een 
vordering tegen Johan Hoen van den Broeck groot 600-1 rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 19 

 
514 1485 maart 7 - maart 18 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Heynrick Geldoff als burgemeester van Roermond, Johan Hoen van den Broeck, Grietken van 
Gelre, Hille Pusten, Derick Kamenscirp, Gaitke Damen de molenaar, Gertrude vrouw van Arnt 
Thonys, Gryete Zwentkens, Derick van Nyell, Thijs Aelmans, jonge Barick, Jan Huedemeker, 
Aleit Huben, Jan Leyendecker van Venlo, Peter Kennen, Heyne Kennen, Eetze Dapper, Derick 
in den Engel, Jan Krompvoit van Buggenum, Heynrick Roiden, Clais Kistemeker. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 19 

 
515 1485 april 11 

Heynrick Kellener georkont op Mathias onzen secretaris (van de stad) dat der brieff van 18 
rinsgulden jairlix op den halven hoff tghenen Tryest (te Vlodrop) op Johan Hoen (van den Broe-
ck) sprekende den Mathias onder sich hadde ind Mathias in der banck lacht want Heynrick den 
onder huem bekommen hadde Heynrick Kellener volgen sall.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 19 verso 

 
516 1485 april 11 - 15 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Heynrick Kellener, Mathias secretaris, Jenken Hameker, vrouw van Abelke, Zeverijn Bairtscere, 
Goessen Fynnemans, Thijs Fleuten, de oude Zeverijn, Heynken Kapyter, Mette in de Zwaen, 
Thijs Brasden, Johan Brasden, Gaidert van Baixen, Marie Nelen, Johan Knoupe, Heynrick van 
Stege, Jan Pollart, Sijbe Ruytsen, Jenneske Byns, Lijske Mertijns, Peter Budel, Jacop Hacken-
berg, Peter Koppe, Heynrick van Osen Stevenszoon, Gaitken Sijben, Heynrick Molener, Peter 
mit den Schellen, de scholaster (van de H. Geest). 

 
Hoofdgerecht 20 fol 19 verso 

 
517 1485 april 15 - mei 14 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Johan van den Baent, Thijs van Kessel Zegerszoon, Thijs Fleuten, Heynrick van Kruchten, 
Willem Tonnen, Philips Scroder, Jennesken van Wyesel, Ernke Lynewever, Johan Blanckert, 
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Claisken Meersman, Margriet Stickers, Johannes van Osen, Arnt Thijs, Peter Scrijver, broeder 
Willem van Arnhem, convent van St. Agnes te (Arnhem), Heyn Vossel, Nelle Fleuten, Johan 
Breywech, Kathrijn van den Molen, Jutt in den Kympe, meesters van St. Sebastianus 
broederschap In Op, Johan Nesken, de meesters van de droogscheerders ca. Heynrick 
Manackes wegens het halve ambacht, Jaick Lynewever, Ghielken Krans, Jan in die Wolffkele 
als meester van de brouwers, Arnt Neuten, Willem van Brede.  

 
Hoofdgerecht 20 fol 20 

518 1485 mei 10 
Ffranck van Kauwenbergh van Leende en Tielenmen van Peer, die wegens in omloop brengen 
van slechte munten en valse munten in Roermond gevangen gezeten hebben, doen een oude 
oorvede. Ffranck wordt veroordeeld tot drijven door de Gasthuispoel en 10 jaar verbanning uit 
stad en land. Tielen wordt veroordeeld tot getooid met een krans penningen aan de put te 
leiden en brandmerken met een penning op zijn kin en 10 jaar verbanning uit stad en land.  

 
Oirvedenboek p 16-17 

 
519 1485 mei 31 - juni 18 

Namen in protocol gerechtskosten.  
De meesters van het brouwersambacht, Lemme Planenzoon, Tilman Slotmeker als meester 
van Sint Eloybroederschap, Claesken Kupenbynder, de meesters van St Sebastianus 
broederschap, Jennesken Noyen, Kathrijne van Oell, Johan Hameker als meester van de 
trappenmakers (ambacht), Johan Tripmekerson, De meesters van het scroders (ambacht), 
Engel Scroder (8 boddreger 1 pond was), Eyla Maron, Jan Rodermont (priester), Lambrecht 
Rodermont, Heynrick van Hushaven, Geraert van Stege, Mathias Scrijver, Heynrick van Stege, 
Peter Strevels, Jacop Scaipkens, Johan Janss van den Bossch, Derick Hoipens. 

 
Hoofdgerecht 20 folio 20 verso 

 
520 1485 juni - sept 12 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Joist Kremer, Kathrijn van Wessem achter kloosterwand, Mett Touten, Jan Dunen, Arnt 
Neutkens, Heyncken Kapyter, Arnt ynt Hoeffyser, Derick Marlant, Elbert Bairtschere, Gaitke van 
Thoer, Heyne Becker Willemsson, Mathias Scrijver, Jannes Keel, Heyne Plane, Heyne 
Scroider, Arnt Neutken, Jacob van Thoern, Jacop Rijcken, Johan Hameker, Peter Buydel, 
Jacop Hackenberg, Gairt Zadelmeker, Mathias stadssecretaris, Heynrick Stevens, Adam 
Tefelen, priester, rector O.L. Vrouwe altaar In Op, Ernke Schere, Peter Jacob Schrijversson, 
Arnt Thijs, Lijsabeth Jacob Schrijversdochter. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 21 

 
521 1485 september 24 

des saterdaechs nae sint mattheusdach apostoli et evangelista 
Arnoldt Neutkens, richter, en Hubrecht van Husshaven en Thijs van den Grynde, schepenen te 
Roermond, verklaren, dat Derick van Wessem, zoon van Geertruid, met toestemming van 
Marie van Honthusen, zijn echtgenote, overgedragen heeft aan Jacob in den Vogel en Aleid 
een huis op de Steenweg geheten "in den Buidel" en een gang naast het huis van Steven van 
Venray. Dit huis was Marie uit de nalatenschap van haar vader toegevallen.  
 
Hoofdgerecht Roermond 123, procesnr. 553 

 
522 1485 september 19 - october 13 

Namen in protocol gerechtskosten.  
Marie Stantvast, Claes Kalen, Arnt Neutken, Claye Molener, Neese van Kuycke, Gaitschalck 
van Houthum, Rener van Wessem, Kortt Jan, Grietken van Gelre, Hille Puster, Jannes Tyertye, 
Heynrick van Stege, Gerairt Schenck, Johan die Groet van Venlo, Arnt Hoifft, Dinge Zeverijns, 
Goessen Pollart als kerkmeester, Heynrick Gruyter, Aleit Poickens, Hadewich van Kuedicha-
ven, Willem Plucsac, Seetze van Brede, Brant van Brede, Neese Francken, Derick van Karrick.  

 



 
 83 

Hoofdgerecht 20 fol 21 verso 
523 1485 september 20 

feria tertia post lamberti 
Hille Moesberg, weduwe van Thijs Pusters, Tuele Moesberg van Venray als momber van 
Kathrijne Moesberg, diens vrouw, en Weinant Pijll van Herkenbosch consensu Trine Moesberg 
ux, verkopen huisje c.a. in de Brugstraat, tussen de huizen van Henric Kremers en Mathias 
Zalzkanne van Gangelt, wat van Johan van Rodenborch te zijn placht, aanbestorven van Clare 
van Moesberg, aan Herman Kremer en Aleyde van Vyerssen, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 1 

 
524 1485 september 20 

feria tertia post lamberti 
Feyne zoon van Matheus van Bomel, Willem en Johanna van Hengen, kinderen van wijlen 
Johan van Hengen en Truyde Moesberg, bevestigen de verkoop 1485 september 20 (regest nr. 
523).  

 
Hoofdgerecht 310 fol 1 verso 

 
525 1485 october 13 - october 25 

Namen in protocol gerechtskosten.  
Kathrijne Gijbels van Heinsberg, Arnt Kuypers van den Bossch, Kuffue Vleyshouwer, Thonis 
Valck, Gryete Stickers, Heyne van Helmont de schoenmaker, Steven van Venray, Lemke 
Molener, Willem Trips, Herman Wever, Gryetken N., Kortt Jan, Heynrick Gruyter, Ernke Roider, 
Claiske Zalenmeker, Peter Lynewever, Claiske Zalenmeker, Jenke Hameker, Johan Nesken, 
Jan Mense, broeder Reyner, Johan Hillen, Lemke Molener, Peter Nesselken, Heynrick 
Leyendecker, Walraven Kannegieter, Jhelis Kremer, Jan van Aldenhaven, Clais Molener, Peter 
Budel, Peter Koppert, Jacop Hackenberg, Jacop Smitt. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 22 

 
526 1485 october 28 - november 8 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Gielke Leyendecker, Herbert van Vranckevort (Frankfurt), Henrick van Hushaven, Geertruyt 
van Aken, Willem Plucsac, Gryet Stijckers, Jannes Beken, Gryetken Sterre, Jan Vere, Jennes 
Dijnkens en zijn vrouw Gebel, Teuwes van Hasselt, Linske, Michiel Boesten, Herman Stijnen, 
Derick van Stege, Heynrick in de Apateke, vissen in het water boven de molen van de voogd, 
Truyde Krompvoetz, Derick Gandtszoon in den Engel, Henrick der Duvel, Derick van 
Honthusen, Rombolt Vleysshouwer, Teuwes van Hasselt, Willem Passart, Jutt vrouw van Cone 
Becker, Herman Wever, Nailken Beckers, Jhelis Dalen, Huge van der Kraicken. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 22 verso 

 
527 1485 november 8 - december 9 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Peter mit den Schellen contra Henrick Duvel 
Thijs Fleuten contra Gryete van Sonne 
Heynrick in die Apoteke c. Reuten Buiten In Op 
   "          "         c. Jan Misman 
Ott Meuwes c. Jan Penre 
Gaidert Vogel c. Lietke Brant van Hedel 
Geerke in 't Hertt c. Jan Wicker van Wassenberg 
Henrick Scrijver van Gladebeke c. Johan van den Lynden 
Herman Guede c. Kraickhen 

 
Hoofdgerecht 20 fol 23 

 
528 1485 november 26 

feria post katherine 
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Derick van Houthusen verklaart dat Johan van Eyck hem geleend heeft 22 rijnsguldens à 20 st. 
Derick geeft hem in huur een land buiten Zwartbroek, gelegen tussen land van Pouwel Kryckels 
en Jacob van Thoeren, gedurende 6 jaar, na welke termijn de som dient te worden gelost.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 1 

 
529 1485 december 5 

in profesto nycolaus episcopi 
Peter Koppert cu. ux Kathrijne vestigt uit half huis en erf waar hij nu in woont in de Neerstraat, 
tussen de huizen van Deric van Wessem en Cone van ..., de bakker, zoals hij dat verworven 
heeft van Heynric van Osen Stevenszoon een jaarrente van 3 bescheiden gouden rijnsguldens 
tbv Henrick Kellener en Lissabeth uxor. 
Jacop op 't Zant, zoon van Kathrijne, beschudt en draagt de rente over aan Henrick Kellener et 
ux. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 1 

 
530 1485 december 30 

feria sexta post nativitate Christi anno 86 (kerststijl) 
Johan Beyermans van Weerdt is Zilke Gruynrisch  19 rijnsguldens min 2 stuivers schuldig 
tussen nu en epiphanie domini e.k. op boete van 4 rijnsguldens + hoofdsom.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 1 verso 

 
531 1486 januari 2 

altera post circumcisio domini 
Willem op den Poel cu. ux. Kathrijne Beltkens verkoopt hoeffstat op ghenen Krevelsgrave, 
tussen de poortweg van de Broitsusteren en Jan Noulen, bij huwelijk verkregen, aan Jan 
Noulen en Mette Stonnen, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 2 

 
532 1486 januari 3 

Willem Smeetz en Kathrijne ux verkopen uit geheel huis met "gairff-"kamer en poortweg en 
hoeve over de brug, tussen de huizen van Jacop Smeets en Herman Eynen, en uit een stuk 
land in den Arloe, tussen land van Johan van Sent Joist en wylen Joist Merye, 3 rijnsguldens à 
20 stuivers 's jaars aan Gaidert Kalen en Lemme Moyen als meesters van de broederschap 
van St Eligius in de moederkerk tbv een erfmis die Joist Metsmekers en Kathrine Brabants 
gesticht hebben.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 2 

 
533 1486 januari 3 

Gaidert Kalen en Lemme Moyen als meesters van de St Eligiusbroederschap in de moederkerk 
verklaren dat Willem Smeetz de rente van 3 rijnsguldens ut in litera 1486 januari 3 (regest nr. 
532)mag lossen binnen 10 jaar met 60 gelijke munt.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 2 

 
534 1486 januari 9 

feria secunda (post) epiphanie domini 
Gerairt van Glaidbeke cu. ux Heylwige en Johan van Holtzwylre cu. ux. Gryete verkopen huis 
en kamer op de Nuwerstrate bij Mariagarde, tussen huizen van Sybrecht Knoups en Johan 
Clais de molenaar, zoals Gerairt en Griete aanbestorven van Herman Mowen na vruchtgebruik 
door Marie Pappenetas (!), aan Derick van Azenray en Lensse Boit, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 2 

 
535 1486 januari 10 
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Vrouwe Willem van Kessel, abdis van O.L.V. Munster, en convent verkopen een huis op den 
Berge, gelegen tussen huizen van Hubrecht van Hushaven en wijlen Geraert van Rey, bij 
jaargeding wegens jaarcijns uitgewonnen, aan Heynrick Ghijsen den scroder en Trude van 
Kruchten, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 2 

 
536 1486 januari 10 

Henrie Ghijsen zal de abdis van OLV Munster een jaarrente van 30 stuivers betalen uit huis ut 
in litera heden (regest nr. 535), losbaar binnen 8 jaar met 30 rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 2 verso 

 
537 1486 januari 17 

Johan Knoip zal Steven Kapen 28 rijnsguldens en 2 malder rogge à 20 stuivers op St Andries 
e.k. betalen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 2 verso 

 
538 1486 januari 18 

Johan Rodermont, priester, en Johan Ulman, de apoteker, cu. ux Petersse Rodermont, 
verkopen het stenen huis, zoals Heyn Gruyter uit gestorven is, gelegen in de Brugstraat tussen 
huizen van Aleitken Beckers dat van Johan Mensen was en de kinderen van Willem Gruyter 
(Johan en Petersse erven van hun tante, de vrouw van Heyn Gruyter), aan Johan Fynemans en 
Bele Everartz, echtelieden. Kopers zullen aan verkopers 6 bescheiden overlandse rijnsguldens 
uit dat huis betalen, binnen 4 jaar losbaar met 120 gelijke munt.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 2 verso 

 
539 1486 januari 20 

Heynrick Gruyter zal Peter van Rey 5 1/2 malder rogge betalen op St Jan de Doper e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 2 verso 
 
540 1486 januari 20 

Symon Portkens de korenmeter verklaart onder ede dat het koren op zaterdag na Driekoningen 
(7 januari 1486) kostte: 
1 malder weit 40 stuivers; 1 malder rogge 29 stuivers; 
1 malder gerst 20 stuivers; 1 malder haver 15 stuivers. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 2 verso 

 
541 1486 januari 21 

Heynric Gruyter verkoopt aan Willem van Vrymershem het steel te Odiliënberg en zal voor 
richter en schepenen (aldaar) transporteren voor Halfvasten op verbeurte van 20 rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 2 verso 

 
542 1486 januari 21 

Johan Pessch en Gertrude Smeetz, echtelieden, verkopen huis en schuur ut in litera aan 
Herman van der Schuren en Ymmele, echtelieden. Kopers verkopen het goed aan Cornelis 
Bruynen en Neese Voskens, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 2 verso 

 
543 1486 januari 21 

Johan van Nagelbeeck geeft Johan van Cleve de straatmaker 11 rijnsguldens schuldvordering 
op Hanss van Spalt en Hanss Wever, voetknechten van Johan van Nagelbeeck. 
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Hoofdgerecht 310 fol 3 
 
544 1486 januari 22 

vincintii martiris 
Leonart Lyndemans cu. ux. Bele Montz en Derick Lyndemans cu. ux. Heylick Plonys verkopen 
1/2 huis over de brug, tussen erf van Tilman Moisberg en Jhelis den Scipmeker, zoals Leonart 
en Derick van hun ouders geërfd hebben, aan Derick van Huerne genaamd in den Werde en 
Gryete van Gelre, echtelieden. Het huis is belast met 2 petersguldens à 20 boddreger 's jaars. 
Verkopers vrijwaren tegen meerdere lasten.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 

 
545 1486 januari 24 

Derick Hoifft zal heer Willem van den Grynt 400 bescheiden enkele rijnsguldens betalen op 
Pasen e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 

 
546 1486 januari 25 

Coenrairt Moeller draagt over aan Servaes Goltsmit, burger van Roermond, een schuldbrief van 
600 rijnsguldens wegens soldij. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 

 
547 1486 januari 30 

Gairdt N zal Lysabette Puster, vrouw van Daam Kaex, 13 1/2 rijnsgulden betalen. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 3 
 
548 1486 januari 31 

Steven Kamp draagt over aan Joist Kremer, burger te Roermond, een schuldbrief van 500 
guldens wegens soldij, die wordt getransfigeerd. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 

 
549 1486 januari 31 - februari 28 

Namen in protocol gerechtskosten. 
Romot Fleuten c. Thijs Bloc de bakker inz bakkersaccijns, Leonart Buckinc c. Mathias Scrijver, 
Deric van Kruchten, Seger Kremer namens zoon Coen c. Willem Kans, Heynrick Kellener als 
meester van het nieuwe (Pollarts-) gasthuis c. Thijs Fleuten, meester Henrick Ulman de 
apotheker c. Kersteke Burgh van Heinsberg, Johan Blanckart c. Jan die Blancke, Heyne die 
Roze c. Kerstken Burgh v. Heinsberg, Leonart Buckinc c. Derick van Hueckelhaven, Herman 
van Zuchtelen c. Lysabeth Vronemberg, Tilman Namiddaige c. Derick Scroider van 
Wassenberg. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 23-23 verso 

 
550 1486 februari 4 

Wendel Byns, begijn, draagt over aan Robyn van Zwalmen, haar broer, alzulk versterf als zij 
krijgen zal voor 600 rijnsguldens, te betalen op 22 februari. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 verso 

 
551 1486 februari 9 

Gobbel Reyners en Lysabette van Zwartbroeck, echtelieden, verkopen huis c.a. onder der 
Leuven op de Markt, tussen huizen van Johan Kupenbynder en Henne Ludoffz, zoals verkoper 
van zijn ouders heeft geërfd, aan Johan Geldoffz van Holtzwijlre en Gryete van Wassenberg, 
echtelieden. Het huis is belast met 4 bescheiden rijnsguldens 's jaars. 
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Hoofdgerecht 310 fol 5 
 
552 1486 februari 17 

Derick Tyriaen zal Meys Peters van Ulenberg 8 1/2 rijnsguldens in de maand mei betalen op 
boete van 2 kwart wijn, half tbv de heer.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 verso 

 
553 1486 februari 18 

Hube Oistelvynck van Buel cu. ux Marie Kremers verkoopt jaarrente van 2 rijnsguldens ut in 
litera zoals Lyse Kremers, moeder van Marie, aan Hube en Marie ten huwelijk gegeven heeft, 
aan Coen van Breempt de bakker en Jutte van Geylenkircken, echtelieden. Hube c.s. mag de 
rente weer inkopen binnen 3 jaren met 35 rijnsguldens. De rente gaat uit het huis van Jacob 
Hacken op de Dryessch en op 2 staal land buiten de Moirkenspoort. Willem Tonnen staat 
garant voor het onderpand. Lijse Kends van Buell staat garant voor Willem. 

 
554 1486 februari 20 

Peter Kedel zal Jacop van Elslae 25 rijnsguldens betalen voor Pasen a.s. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 3 verso 
 
555 1486 februari 24 

Derick Dencken, halfman van de Kartuizers, zal Johan Hillen 14 rijnsguldens 8 st betalen in de 
meimaand. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 verso 

 
556 1486 februari 24 

Kathrijne van Helden, weduwe van Daim Ghijskens, zal Daim Lynewever als meester van de 
St. Catharinabroederschap in de moederkerk tbv die broederschap 15 rijnsguldens betalen op 
Pasen e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 verso 

 
557 1486 februari 25 

Meester Gerairt Platvoit en Coen Dryessch Platvoit gebroeders, zullen Willem Denen van 
Aldenhaven 60 rijnsguldens betalen, half voor Pinksteren, half voor Remigius e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 verso 

 
558 1486 februari 25 

Meester Gerairt (Platvoit) en Coen Dryessch (Platvoit) hebben samen afgelost bij Willem 
Denen van Aldenhoven een schepenbrief van 60 guldens hoofdsom en staan wederzijds borg.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 verso 

 
559 1486 februari 25 

Thijs Zeverijns, Zeverijn Kuyle de oude en Lens Zeverijns zullen Reyner van der Locht 80 
rijnsguldens betalen binnen overeengekomen tijd.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 verso 

 
560 1486 februari 25 

Thijs Zeverijns zal Zeverijn Kuyle en Lens Zeverijns schadeloos houden wegens brief van 
heden tbv Reyner van der Locht. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 verso 

 
561 1486 februari 28 
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Goessen Symons van Elmpt zal Johan Tyertey 20 rijnsguldens betalen op kerstmis a.s. op 
verbeurte van 2 kwart wijn.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 3 verso 

 
562 1486 maart 3 

Reyner van der Locht en Kathrinen Pullen, echtelieden, verkopen huis en erf achter de muur, 
gelegen die van Peter Hesken en Geertken Pets, zoals Reyner wegens jaarrente op jaargeding 
had verworven, aan Peter Hesken en Kathrijne Sijben, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 4 

 
563 1486 maart 3 

Geraert Rosen verkoopt huis en hof in de Neerstraat tussen de huizen van Reyner Gulyts en 
Henne Thijs, zoals Geraert dat geërfd heeft van wijlen zijn vrouw Styne Rutten, aan Willem 
Gruyter Remeyrszoon. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 4 

 
564 1486 maart 4 

Johan van Vrijletoenen, priester, verkoopt huis c.a. ut in litera aan Thijs Heckinx en Barbara 
vanghen Haevert, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 4 verso 

 
565 1486 maart 4 

Jonkvrouwe Marie van Mersen, weduwe van Deric van Meersen, draagt over aan Michiel van 
Hyrttevelt, priester, een hoofdsom van 150 rijnsguldens ut in litera. 
Tevens is ze hem 200 rijnsguldens schuldig te betalen op Pasen e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 4 verso 

 
566 1486 maart 5 

Leonart Brantz, Jacop Vaykens en Heynrick Teuwis van Hedel zijn schuldig op al hun goederen 
aan meester Johan Harnasmeker 15 rijnsguldens te betalen op St Andreas ek. Bij gebreke 
komen ze in Roermond in leisting. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 4 verso 

 
567 1486 maart 6 - april 3 

Vonnissen schepenen van Roermond. 
Adriaen Kremer c. Ernke van Elss 
Lemme van Buel c. Baitske van Herckenboss 
mr. Elbert Bairtschere als meester van de broederschap van het H. Sacrament c. Thijs Henne 
9 maart: Vestke Rutten van Konincktzich c. Jacop van den Balen 
3 april: Jacop Hynssen van Venlo c. Herman van Ritickhaven van Huerne 
Peter van Venray van Erkelenz c. Jan Keyser inzake weede             Thijs van den Grynt c. 
Heynrick van Wijss 
Jan Ryssch van Kessenich c. Sleyke 
Coen Meutse c. een vreemdeling (borg: Peter Rijtken). 

 
Hoofdgerecht 20 folio 23 verso - 24 

 
568 1486 maart 9 

Peter mit den Schellen is Johan Boumer van Gangelt, priester, 20 rijnsguldens schuldig, te 
betalen 14 dagen na pasen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 4 verso 
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569 1486 maart 10 
Derick Didden van Oeteren machtigt Lysabeth Louwe, zijn vrouw, in omnibus voor schepenen 
van Roermond. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 4 verso 

 
570 1486 maart 16 

in profesto geertruden 
Johan Mensen geeft zijn erfdeel in het stenen huis met "zaltkameren" daar naast, gelegen in de 
Brugstraat naast het huis dat van Jan Oirbach was over aan Derick Marlant. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 8 

 
571 1486 maart 17 

Heynrick Reiden en Kathryne Lonses, echtelieden, verkopen jaarrente van 4 mark ut in litera 
aan Peter Hesken en Katharina Syben, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 4 verso 

 
572 1486 maart 27 

Johan Gaent en Kathrijne, echtelieden, verkopen jaarrente van 2 enkele rijnsguldens ut in litera 
aan Johannes Kedel tbv de broederschap van St. Anna in de moederkerk.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 4 verso 

 
573 1486 maart 28 

Johannes Post en Gebele Neuten, echtelieden, verkopen huis c.a. ut in litera aan Ghijs Dericx 
van Neer en Geertrude, dochter van Johan Meisters van Beegden, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 4 verso 

 
574 1486 maart 31 (?) 

Thijs Grannus de bakker en Stijne, echtelieden, verkopen huis c.a. ut in litera aan Seetze van 
Brede en Margriet van Asselt, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 5 verso 

 
575 1486 maart 

Johan die Vriese is op al zijn roerend en onroerend goed schuldig aan Heynrick Block 100 
bescheiden enkele rijnsguldens, te betalen met Pinksteren e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 4 verso 

 
576 1486 april 1 

Johannes Portkens, richter, Derick Vossch, Gerard Scomekers en Leonard Clee, laten der 
voogdij van Roermond Buiten In Op, oorkonden dat Goessen Scomeker en Mette Rutten, 
echtelieden, verkopen 3/4 van een looihuis te Buiten Op naast de gats en Beltkens, zoals 
Goessen 2/4 geërfd heeft van zijn ouders en 1/4 van Aleide Scomeker, wijlen zijn vrouw, aan 
Alart op den Poell en Mette van Breydell, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 5 

 
577 1486 april 1 

Heynrick Scotten als rentmeester van het Kapittel van de H. Geest verkoopt huis c.a. aan de H. 
Geest tussen huizen van het Kapittel en Derick Schere, uitgewonnen bij jaargeding wegens 
jaarrente van 1/4 oud gouden schild, aan Hube Mielkens en Aleide Botz, echtelieden. De 
jaarrente blijft t.l.v. het huis en t.b.v. het Kapittel. Kopers verkopen het huis vervolgens aan 
Derick Schere en Jutte Muyskens, echtelieden.  
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Hoofdgerecht 310 fol 5 
 
578 1486 april 1 

Leonart Graess en Lysabette Kedels, echtelieden, en Joist, weduwe van Thonys Kedels, 
moeder van Lysabette verkoopt huis c.a. op den Kortten Dryessch tussen huizen van Herbert 
van den Polle en wijlen Derick Hoifft aan Henrick van Holtmolen, priester. 
Peter Kedel en Styne, echtelieden, en Johan Kedel en Kathrijne, echtelieden, doen afstand van 
hun rechten en staan garant. Verkoper stelt als borg huis c.a. genaamd Marienborch in de 
Neerstraat, tussen de huizen van wijlen Derick Vercken en Willem van Brede.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 5 

 
579 1486 april 18 

Johan Blanckart is schuldig aan Jacop in den Vogel 100 rijnsguldens, te betalen half op St 
Jacobus e.k. en half Remach' e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 5 

 
580 1486 april 19 

Johan Pessch is schuldig aan Aleide, vrouw van Jhorys Ketelbueter 104 1/2 bescheiden enkele 
rijnsguldens, te betalen binnen 14 dagen.  
 
Hoofdgerecht 310 fol 5 

 
581 1486 april 23 

Johan Hillen en Kathryne Pollart, echtelieden, verkopen 5 enkele rijnsguldens 's jaars uit een 
rente van 10 die zij heffen uit het huis Marienborch in de Neerstraat, gelegen tussen de huizen 
van Derick Vercken en Willem van Brede, aan Leonart Graess en Lysabeth Kedel, echtelieden. 
Johan Hillen geeft de kopers over een vordering van 20 rijnsguldens achterstallige jaarrenten 
uit dat huis. Koper mag de resterende 5 enkele rijnsguldens jaarrente lossen met 100 binnen 6 
jaar.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 5 verso 

 
582 1486 april 30 

Broeder Johan Damen, als procurator van de kruisheren te Roermond, verkoopt huis c.a. bij 
het Munster richting Gasthuis, gelegen tussen huizen van Engelbert Spayertz, priester, en 
Gerat Wittmeker. Het klooster verwierf het huis op jaargeding wegens jaarrente van 1 
rijnsgulden, losbaar met 20. Koper is Johan van Thoer, priester. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 5 verso 

 
583 1486 mei 1 

Heynrick Geldoff en Heynrick van der Kraken als meesters van O.L. Vrouw in den Zande buiten 
Zwartbroek verkopen jaarrente van 1 1/2 rijnsgulden uit het huis van Rener Fleuten in de 
Neerstraat, dat van Johan Hillen was, en 2 rijnsguldens jaarrente uit het huis van Johan Hillen 
op de Swalmerstraat, dat van Heynric van Loeven was, aan ? 

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 

 
584 1486 mei 3 

Jannes Kamescirper en Johan van Thoeren, meesters van de St Christoffelsbroederschap in 
de moederkerk verkopen huis c.a. in de Veldstraat, tussen de huizen van Heyman van der 
Straten en Jacop Trippenmeker aan Johan van Breydel en Hille van Besel, echtelieden. 
De broederschap had het huis op jaargeding uitgewonnen. Koper zal de broederschap jaarlijks 
de 22 stuivers rente betalen, losbaar binnen vier jaren met 22 rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 5 verso 
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585 1486 mei 6 
Peter Waldrop en Jenne, echtelieden, verkopen 1/4 huis, hen aanbestorven van hun oom 
Johan Henseler gelegen aan de Nielerpoort op de hoek van de Veldstraat, tussen huizen van 
Derick Gaetsen en Ernke Schere, aan Heynrick Buggenum en Heylick Kremers, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 5 verso 

 
586 1486 mei 12 

Lysabeth Hanssen, vrouw van Vromensberg, verklaart dat Hanss, haar man, haar gemachtigd 
heeft voor richter en schepenen van Roermond te handelen wegens een lijfrente ten laste van 
Herman van Zuchtelen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 

 
587 1486 mei 12 

Willem van Helden en Neese, echtelieden, geven over aan Kathrijne van Helden, begijn op de 
Nieuwenhof, hun dochter, een jaarrente van 6 bescheiden rijnsguldens ut in litera. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 

 
588 1486 mei 16 

Heyne Baempt (?), de schoenlapper, verklaart dat Derick van Zuchtelen, voorm. burgemeester 
van Roermond, aan Heyne's broeder die te Petershem woont, heden betaald heeft 10 be-
scheiden rijnsguldens aan lijfrente die heer Jacop den Gruytker, priester, op 1 maart sprekende 
had op de stad Roermond. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 

589 1486 mei 17 
Gerairt Greveray, pater van klooster en convent van St Agnes te Maaseik, geeft procuratie aan 
Mathias Setten (?) in omnibus voor richter en schepen van Roermond. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 

 
590 1486 mei 18 

Willem van Gelieler en Kathrijne vanghen Dijck, echtelieden, verkopen hun deel in huis en land, 
gelegen in de Neerstraat, tussen die van Arnt van Stege en Stijne Rutten zaliger en buiten de 
Zwartbroekpoort bij de Kitzgie, naast land van Otte Meuwes, aanbestorven van Johan van 
Gelieler, aan Wijne van Gelieler en Kathrijne Planen, echtelieden. Kopers zullen de verkopers 
uit dat goede 1 1/2 malder rogge 's jaars uitkeren.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 

 
591 1486 mei 19 

Johan van Haen en Ermgard, echtelieden, verkopen jaarrente van 12 Keulse albus gaande uit 
3/8 van de kamer waar Kersten van den Veldt, priester, vicaris in de moederkerk te Roermond 
ook 3/8 van bezit, gelegen op den Oever, naast het huis van Kersten, aan Kersten voorn.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 verso 

 
592 1486 mei 19 

Johan van Haen geeft algemene volmacht aan Leonart van Prumeren in Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 6 verso 
 
593 1486 mei 19 

Johan van Haen en Ermgard, echtelieden, verkopen 3/8 van huis en kamer in de 
Zwalmerstraite op de hoek van de Lombartstraite, naast de put, naast Cynenbynders erf, 
waarvan het kind van Heyn Kuwesleger 3/8 bezit en Peter Scomeker 2/8, aan Heyn 
Kuwesleger. 
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Hoofdgerecht 310 fol 6 verso 

 
594 1486 mei 19 

De stedelijke raad van Keulen besluit afgevaardigden naar keizer Frederik III en rooms-koning 
Maximiliaan te sturen om te handelen o.a. over 
- de aanspraken van Adolf graaf van Nassau en die van zijn dienaren    Johan van Schijffwylre 
en Nicasius Haggeney en Johan van Remunde     af te kopen met 400 overlandse rijnsguldens.  

 
Beschluesse des Rates der Stadt Koeln I p. 701-702 

 
595 1486 mei 19 

Johannes van Haen en Ermgard, echtelieden, verkopen 1 1/2 oort van 1 bescheiden 
rijnsgulden jaarrente gaande uit een kamer in de Lombartstrate, tussen de huizen van Goessen 
Scomeker en wijlen Rutte Velplucher aan het kind van Heyn Kuwesleger.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 verso 

 
596 1486 mei 19 

Johannes van Eyck en Mette, echtelieden, verkopen huis c.a. ut in litera aan Joist Kremer en 
Aleide Vossels, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 verso 

 
597 1486 mei 21 

Alart Ulman geeft over aan Johan Mensen alzulk gewin en recht op Boyen Jansson en wijlen 
Lysse, dochter van Johan Kupers, echtelieden, wegens 1 petersgulden en 1 oort van een 
petersgulden, de petersgulden à 18 st. gerekend, gaande uit huis op de Swalmerstraat, tussen 
die van Peter Schere en den huse opden oirde van den gaitsen tot heer Wernersthoeren 
gaende. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 verso 

 
598 1486 mei 21 

Johannes Poirtkens en Derick van Oist, bastaardzoon van wijlen Dederic van Oist waren 
schuldig aan jonkvrouw Christyne van Eyll, kelnerin in O.L. Vrouwe Munster, tbv de kelnery van 
het Munster, 34 bescheiden gouden rijnsgulden te betalen op Lichtmis a.s. half en te Halfvasten 
e.k., bij verzuim komen ze in Roermond in leisting. Ze hebben de som nu betaald. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 verso 

 
599 1486 mei 22 

Derick van Honthusen en Fredze Planen, echtelieden, verkopen de 1/2 van een moestuin, waar 
Derick van Wessem de andere helft van bezit, gelegen over de brug, tussen erven van Alard 
Gielen en (opengelaten) aan Derick van Wessem en diens vrouw Geertrude, dochter van Maes 
van Honthusen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 6 verso 

 
600 1486 mei 26 

Herbert van Franckevort zal Derick Vercken 34 rijnsguldens betalen op 25 juli a.s. wegens 
levering van wijn.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 7 

 
601 1486 mei 26 

Clais van den Eycken en Gaidert Trippemeker, burger van Venlo zullen Johan Kalff van Cobijn 
(Koblenz?) 370 rijnsguldens betalen. 
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Hoofdgerecht 310 fol 7 
 
602 1486 mei 26 - juni 13 

Vonnissen schepenen van Roermond. 
Lange Hanss van Bom(m)el c. Arnt Neute inz. weede, Jan van Courlens, Rutt Hanss, Jan van 
Colne en Johan Muske van Colne c. Arnolt Neutkens de schout namens de heer (vordering van 
de schout ontzegd), Rutt Hans, Jan van Colne, Jan N. c. Bele Fijnemans. 

 
Hoofdgerecht 20 fol 24 

 
603 1486 mei 27 

Hermanus van den Loipelhem geeft generale machtiging te Roermond aan Johan Gheeffkens. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 7 
 
604 1486 mei 29 

Bele, weduwe van Heyn van Dulken, verkoopt een jaarrente van 2 rijnsguldens ut in litera, 
waarvan zij 1 rijnsgulden als vruchtgebruik behoudt, aan Goessen van Dulken en Lysabette van 
Viersen, echtelieden.  
Hoofdgerecht 310 fol 7 

 
605 1486 mei 29 

Derick van Honthusen en Freedze Plainen, echtelieden, verkopen huis c.a. in de Neerstraat, 
tussen die van Romot Fleuten en het huis genaamd In die Portt, Derick heeft de helft geërfd 
van zijn moeder en de andere helft verkregen van zijn broer Gerairt van Honthusen, aan Coen 
van der Molenstat en Mette Tilmans, echtelieden. Het huis is jaarlijks onbelast behalve 22 1/2 
oude groten tournoois te Vucht (?) 

 
Hoofdgerecht 310 fol 7 

 
606 1486 juni 1 

Lange Hanss van Bomel is schuldig aan Peter Koppe 12 rijnsguldens onder verband van al zijn 
goed te Roermond, onder beslag bij Jannes Fyneman en Arnt Neutken, priester.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 7 

 
607 1486 juni 8 

Hadewich van Kuedickhaven verkoopt huis en hof gelegen achter "die cloestermuyr" tussen de 
huizen van Cornelis Petersone en Lenss Kupenbynder, verkoopster, aanbestorven van haar 
ouders, aan Cornelis Petersone en Hadewich, echtelieden. 
Dryes van Kuedickhaven, zoon van de verkoopster, beschudt, verwerft het en draagt weer over 
aan de kopers. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 7 

 
608 1486 juni 11 

Gheerman Heesman en Margriet van Vernich, echtelieden, verkopen huis c.a. in de 
Pelserstraat, tussen die van wijlen Geraert van Rey en Meuwes Scotten, zoals verkopers 
wegens jaarcijns op jaargeding hebben uitgewonnen, aan Heynrick van Leuwen en Hille Zylen, 
echtelieden. Het huis is belast met herencijns, elke erfpenning te betalen met 20 penningen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 7 verso 

 
609 1486 juni 16 

Willem van Kruchten de slotmaker en Marianne, echtelieden, verkopen 1 bescheiden 
rijnsguldens jaarrente ut in litera aan Johan Rodermont, priester, rector van het altaar van St 
Nicolaas in de Moederkerk, gaande uit twee huizen over de brug, oorspronkelijk 2 grippen 's 
jaars en 9 keulse albus en 1 kapoen.  
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Hoofdgerecht 310 fol 7 verso 
 
610 1486 juni 16 

Johan Rodermont, priester, rector van St Nicolaasaltaar in de moederkerk, en Dederic Hillen 
als burgemeester van Roermond, verkopen 9 keulse witpenningen en 1 kapoen jaarrente uit 
een huis van Jacop Tesser, gelegen over de brug aan de Roer naast erf van wijlen Gijsken 
Loeten, aan Jacop Tesser.  

 
Hoofdgerecht 310 folio 7 verso 

 
611 1486 juli 3 

Truyde van Romen, met toestemming van Willem Mynten, priester van de Derde Orde van St 
Franciscus, haar zoon bij haar eerdere man Gerairt Mynten, verkoopt 1/4 van een afhang, waar 
Daim Brant, kremer, 3/4 van bezit, in de Neerstraat tussen de huizen van Truyde zelf en 
Heynrick Geldoffz, aan Daim Brant, kremer, en Neese van Meghen, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 7 verso 

 
612 1486 juli 3 

Truyde van Romen met toestemming van haar zoon Willem Mynten, priester van de Derde 
Orde van St Franciscus, uit eerder huwelijk met Gerairt Mynten, geeft aan Geraert van 
Roemen, haar zoon resp zijn broer (half-) al haar goed te Roermond.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 7 verso 

 
613 1486 juli 3 

Gerairt van Romen en Marie Jhelis, echtelieden, verkopen huis c.a. in de Neerstraat tussen die 
van Peter van Oitzenray en (Daim) Brant, kremer, onder voorwaarde dat de muur tussen de 
kamer van Brant (en het verkochte) gemeen zal zijn, aan Clais Schacht en Marie Stals, 
echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 7 verso 

 
614 1486 juli 9 

Arent Thijs draagt over aan Johan Mensen het recht van Arent op de poortweg tussen hun 
beider erf op weerzeggen van Arent, één jaar tevoren op te zeggen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 7 verso 

 
615 1486 juli 11 

Thoenis van Dalbenden, die in Roermond in gevangenis zit, heeft enkele gewelddadigheden 
tegen Keulse burgers bekend. Enkele leden van de raad van Keulen zijn deswege in Roermond 
geweest. Keulen wil deze zaken voorlopig geheim houden.  

 
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p 704 

 
616 1486 juli 13 

Heyne van Ruyscamp de schoenmaker en Geertrude Kalen, echtelieden, en Heyne Welkens, 
de schroder, en Jutte Kalen, echtelieden, verkopen half huis, waarvan Arent van Tricht de 
andere helft bezit in de Pelserstraat, naast Jannes Vollener en Rijcke de Becker, dat vroeger 
Gadert Joickx bezat, aan Geertrude en Jutte aanbestorven na dode huns moeder, aan Rijcke 
de Becker en Guede van Zwalmen, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 8 

 
617 1486 juli 14 

Peter Lanen en Neese Scoeps, echtelieden, verkopen huis en hof en een raamstede in de 
Steeg, tussen huizen van Clais Kalen van Weerdt en Mette In den Zwaen, schietende met een 
zijde naast erf van Thijs van der Inckevorde (?) en aan twee zijden naast erven van de 
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Kartuizers, aan Clais Kalen en Aleide van Keelst, echtelieden. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 8 
 
618 1486 juli 15 

Claes Kistemeker en Jacop mit der Vuyst zullen Lambrecht Pijll als rentmeester van Montfort 
wegens 's heren waagrecht 51 1/2 petersgulden à 20 boddreger betalen op St Margriet e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 8 

619 1486 juli 15 
Arnt Vogels, schout te Grevenbroich, is aan meester Frederick van Eemeden, vicaris van St 
Apostelen te Keulen, schuldig 24 rijnsguldens, te betalen binnen 14 dagen te Keulen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 8 

 
620 1486 juli 15 

Schepenen van Roermond oorkonden heden twee vrouwen "rocke" met "cleyssbont" gevoerd, 
de ene zwart geverfd, de andere "sangwijnen", idem een mans-tabbert geverfd in "acceleynen", 
idem twee koperen schalen, verzilverd, idem een zilveren ring met een kleine parel en een 
snoertje daaraan hangende, idem twee "huven" en enige "vrouwen getuych van hullen ind 
dergelycken", welke klederen en cleinodiën Michiel van Vrijsack gegeven zou hebben ter 
bewaring bij Claes van Breempt, de waard In de Sterre. Voor schepenen verschijnt Margriete 
van Straisburg, vrouw van Michiel naar zij zegde, en heeft de klederen enz van Claes opgeëist. 
Claes heeft haar de goederen overhandigd. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 8 

 
621 1486 juli 29 

Johan Rodermont, priester, rector van het altaar van St. Nicolaas in de moederkerk, verkoopt 
een kamer van de twee kamers, gelegen in de Sent Johansstrait, naast het erf van Johan van 
den Grynde, zoals verkoper beide kamers wegens 1 1/2 overlandse rijnsgulden en 1 kapoen 's 
jaars op jaargeding had uitgewonnen tbv dat altaar, aan Cornelis van Breempt en Marie 
Lietkens, echtelieden, tegen 1 1/2 overlandse rijnsgulden en 1 kapoen 's jaars.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 8 

 
622 1486 juli 29 

Wijne van Gelieler en Kathrijne Schueben, echtelieden, verkopen huis en kamer daarnaast, 
gelegen aan het Begijnhof tegenover de poel, tussen huizen van Zeger Kremers en Leonart 
Upgart van Hueckelhaven, aan Johan van Osen en Truyde van Nuynhem, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 8 verso 

 
623 1486 juli 29 

Herbert van den Polle en Arnolda, echtelieden, verkopen jaarrente van 8 keurvorstelijke 
rijnsguldens ut in litera aan Coen van der Molenstat en Mette Tilmans, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 8 verso 

 
624 1486 augustus 2 

Peter van Huerne en Maria, echtelieden, zullen uit al hun goederen hun kinderen Gheerken, 
Kathrijne, Metke, Jenke en Marieke ieder 100 rijnsguldens uitkeren op Kertmis a.s. Peter maakt 
verder een testamentaire beschikking tbv zijn vrouw.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 8 verso 

 
625 1486 augustus 10 

Johan van Eycke en Mette Postz, echtelieden, verkopen een huis bij de Zwartbroekpoort, 
tussen die van Willem van Muggenbroek en Kathrijne Philips, aan Heynrick van Damme en 
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Gryete van den Kirckhoff, echtelieden. Kopers zullen de jaarrente van 1 enkele rijnsgulden 
betalen aan Heynrick Geldoffz, waarmee land van verkopers buiten de Zwartbroekpoort tevens 
is belast, gelegen tussen land van het convent van den Eempsen en Goessen Eyckeldop. 
Koper zal de erfrente betalen uit het huis. 

 
Hoofdgerecht 310 folio 9 

 
626 1486 augustus 13 

Huge van den Kraicken en Aleide Dryvener, echtelieden, verkopen een morgen land buiten de 
Bagijnenportte, tussen land van Deric van Stege en Nelis Olysleger, geërfd van hun ouders en 
gedeeld met de zusters, aan Johan Dryvener en Gele van der Kraicken, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 8 verso 

 
627 1486 augustus 20 

Joist Lenskens de bakker, als momber van Bele, weduwe van Ghijs van den Houck en dochter 
Bele, verkoopt uit 8 staal land buiten de Moirkenspoort, naast land van Thijs Noyen, schietende 
met een zijde op de muur, een jaarrente van 2 kwart maltz aan Willem van Viersen, priester, als 
meester van O.L. Vrouwe broederschap Op der Porten tbv die broederschap. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 8 verso 

 
628 1486 augustus 20 

solis post assumptionis mariae 
Jacop Nelen de leiendekker bekent dat hij aan Hoppe Johansson van Langebrouck en Jhelis 
Wolter Vriessensson namens het dorp Geldrop beloofd heeft 15.000 of 16.000 goede halve 
martess leien zoals de brief daarvan melding maakt te leveren te Buggenum of Wessem op de 
Maas op St Jacob a.s. of 8 of 10 dagen later.  

 
Hoofdgerecht 253; minuut 

 
629 1486 augustus 20 

Willem Knoupkens zal aan Joist Kremer en Aleide Vossels, echtelieden, uit huis ut in litera 
1486 augustus 20 (regest nr. 631) een jaarrente van 3 bescheiden overlandse rijnsguldens 
betalen, binnen 12 jaar te lossen tegen de penning 20. 

 
Hoofdgerecht 310 folio 9 

 
630 1486 augustus 20 

Meester ... Wynter en Willem Knoupkens de meelre zijn Joyst Kremer 25 bescheiden 
overlandse rijnsguldens schuldig, te betalen met Pasen a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 folio 8 verso 

 
631 1486 augustus 20 

Joist Kremer en Aleide, echtelieden, verkopen huis c.a. in de Monsterstraat tussen dat van 
Claes van der Mylen en Jannes Beken 's kamer aan Willem Knoupkens en Luyte Scheres, 
echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 folio 8 verso 

 
632 1486 augustus 21 

Coen van den Molenstat en Mette Tilmans, echtelieden, verkopen uit huis c.a. in de Neerstraat, 
tussen die van Romot Fleuten en het huis In der Portt 4 1/2 rijnsgulden jaarrente aan Derick in 
den Kympe en Gerairt in 't Heertt als meesters van St Rumoldus broederschap in de 
moederkerk tbv die broederschap, losbaar binnen één jaar met 80 gelijke munt.  

 
Hoofdgerecht 310 folio 9 
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633 1486 augustus 21 
Lange Hans van Bomel is Claes van Breempt 133 rijnsguldens schuldig te betalen op 
Bartholomeusdag (24 augustus) of 3 weken later. Hans zal aan Claes een gerechtsbrief van 
Brugge in Vlaanderen of van Antwerpen of van Bommel leveren waarin Hanss van Wormss 
bekent dat Lange Hanss hem betaald heeft 105 gulden in de 133 gulden vordering.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 9 

 
634 1486 augustus 24 

Heyne Wilmken Zyllenson van Helden en Jenne Molenberg, echtelieden, verkopen huis c.a. in 
de Veldstraat, gelegen tussen die van Ghijsken Slottmekers en Kathrijnen Schyndelinck, zoals 
Jenne van haar ouders heeft geërfd, aan Heynrick Robijns en Truy de Panis, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 9 verso 

 
635 1486 september 15 

Clais Kulen van Beke machtigt Johan Kuppenmeker in omnibus in Roermond.  
 

Hoofdgerecht 310 folio 9 verso 
 
636 1486 september 28 

Katharine van Elmpt, begijn op de Nieuwenhof, zal de meesteressen van het begijnhof tbv het 
gemene hof 200 enkele rijnsguldens betalen op Allerheiligen. Verder maakt zij testamentaire 
bepalingen over haar huisraad. 
Ze schenkt Peter van den Bongart, pastoor van het begijnhof, 1 stuk land buiten de Nielerpoort, 
tussen land van Derick Clompemeker en Gairt Becker tbv Stienken van Elmpt, haar nicht, 
levenslang vruchtgebruik, en na diens dood vervallende aan het gemene begijnhof.  

 
Hoofdgerecht 310 folio 9 verso 

 
637 1486 october 2 

Geertruydt, dochter van wijlen Goessen Schomeker, (begijn op de nieuwenhof), zal de 
meesteressen tbv een erfmis 30 rijnsguldens betalen op Pasen a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 9 verso 

 
638 1486 october 2 

Johan Scheynen de witmaker zal Kathrijne Schoenmans en Sanne Poickens, meesteressen 
van het begijnhof 70 rijnsguldens betalen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 9 verso 

 
639 1486 october 2 

Geertruydt, dochter van wijlen Goessen Schomeker, begijn op de Nieuwenhof, schenkt Johan 
Scheynen de witmaker en Mette Trippemekers, echtelieden, de helft van huis en 2 kamers 
daarnaast aan de H. Geest, waarvan Johan de andere helft bezit, gelegen tussen de huizen 
van Ghene Kremers en wijlen Jacop Bruwer; idem 1/4 van een looihuis Buiten Op, naast 
Jenneke Scomeker, idem 1 staal land buiten de Nielerpoort, tussen land van Herman Wever en 
Aleide Nobis; idem 1 1/2 oord van een enkele rijnsgulden jaarrente uit een looihuis te Buiten 
Op, tussen erf van Jenneke Scomeker en Jenneske Schuiben. Schenkster zijn de goederen 
aanbestorven na dode van Aleide Scomeker. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 9 verso 

 
640 1486 october 5 

Johan van Leute is Heynrick Wever, de baardscheerder, 38 rijnsguldens schuldig op Pasen a.s. 
 

Hoofdgerecht 310 folio 9 verso 
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641 1486 october 5 
Kathrijne, weduwe van Dederic van Kruchten en Derick van Kruchten, haar zoon, verkopen 4 
bescheiden enkele rijnsguldens jaarrente ut in litera aan Cone van Breempt de bakker en Jutte 
v. Geylekircken, echtelieden. 
Derick van Kruchten staat garant voor zijn onmondige broers en zusters. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 10 

 
642 1486 october 7 

Peter mit den Schellen is Andries Goevertzoon van Rotterdam 80 rijnsguldens schuldig op 
Pasen e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 10 

 
643 1486 october 7 

Peter mit den Schellen machtigt en geeft over aan Andries Goevertszoon van Rotterdam 28 
rijnsguldens vordering op meester Peter Lambrechtszoon van Rotterdam.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 10 

 
644 1486 october 13 

Johan Beuffkens en Kathrijne, echtelieden, verkopen huis c.a. ut in litera aan Mertijn Moerkens, 
priester.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 10 

 
645 1486 october 16 

Gerard van Oyen, priester, geeft aan Heynen die Roze, de erfenis die hij krijgen zal van Gryete 
van Oyen, weduwe van Heymich van den Stueten, zijn zuster. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 10 

 
646 1486 october 28 

Gaitken Scroeder en Ide van Raethem, echtelieden, verkopen een plaats op de Nuwerstraite, 
naast Mariagarde en het huis van Gheeffkens aan Johan Lemmen genaamd Gheeffkens en 
Lijske van Polle, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 10 

 
647 1486 october 28 

Wijn Kauwersons en Gertrude Nagels, echtelieden, verkopen het ouderlijk versterf aan Johan 
Rademeker en Geertrude Haenemans, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 10 

 
648 1486 october 28 

Gaidert Jonge en Mette Krompvoetz, echtelieden, verkopen 1 rijnsgulden jaarrente ut in litera, 
geërfd van hun ouders, aan Gerard op den Poell en Lysabeth van Doirne, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 10 

 
649 1486 october 30 

Mertijn Hoifftz machtigt Thonys van Montfort de bakker in omnibus te Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 10 
 
650 1486 november 4 

Johan Otten en Gaidert Herbrechts van Buell zijn Heynrick van Vreden, pater van het convent 
van den Eempsen namens dat convent, 8 malder rogge schuldig.  
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Hoofdgerecht 310 fol 10 

 
651 1486 november 6 

Thijs van Kessel Zegersson en Gryete, echtelieden, verkopen huis en poortweg daarnaast, hof 
en schuur er achter en poortweg uitgaande aan de H. Geeststraat, gelegen aan de Steenweg, 
tussen de huizen van wijlen Johan van Oidrade en Heylwig Kelremans, zoals Thijs dat van zijn 
ouders heeft verkregen, en gedeeld met broers en zusters, aan Ghijse Knoix de riemenslager 
en Mette Zylle, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 10 verso 

 
652 1486 november 10 

Maesken Roider is Johannes Beken 50 rijnsguldens schuldig te betalen op Pasen a.s. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 12 verso 
 
653 1486 november 19 

Arnt van Meuwen, schout, Gaidert van Meuwen, zijn broer, burgemeester en Stass de Ville, 
schepenen van de stad Bree in het land van Loon, verklaren schuldig te zijn aan Vaes Goltsmit 
74 rijnsguldens op St Petrus Cathedram a.s. en zullen bij verzuim in leisting komen te 
Roermond, Maastricht of Maaseik. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 10 verso 

 
654 1486 november 26 

Romot Fleuten geeft Heynrick van Weesdom 66 rijnsguldens vordering ut in litera. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 10 verso 
 
655 1486 november 27 

Heyman Tollener verkoopt 1/2 huis c.a. ut in litera, verworven van zijn broer Claes mit der Vuyst 
in diens weduwnaar-staat, aan Naelke, dochter van wijlen Johan van Thoer.  

 
Hoofdgerecht 310 folio 10 verso 

 
656 1486 november 27 

Wijne van Gelieler en Kathrijne Planen, echtelieden, verkopen uit c. 1 morgenland buiten de 
Zwartbroekpoort, tussen land van Otte Vaenboes en Herman van der Keulen, schietende op de 
stadsgraaf, 2 rijnsguldens jaarrente aan Arnt Stails de bakker en Kathrijnen Cleynen, 
echtelieden.  
De rente is binnen 6 jaar losbaar met 36 rijnsguldens 15 stuivers. 
Hoofdgerecht 310 folio 10 verso 

 
657 1486 november 29 

Johan Decker, priester, rector van de vroegmis op het hoogaltaar in de H. Geestkerk, en 
Heynrick Scotten, rentmeester van het kapittel van de H. Geest, met toestemming van deken 
en gemene kanunnikken van de H. Geest, verkopen een huis in de Kaelstraat, tussen die van 
Bele van Dulken aan beide zijden, zoals rector en rentmeester dat op jaargeding uitgewonnen 
hadden wegens 4 rijnsguldens jaarrente, half voor de vroegmis en half voor het kapittel, aan 
Jacop Tollener vangher Laicke en Lyse Cleynen, echtelieden. Kopers nemen betaling van de 
erfrente over.  

 
Hoofdgerecht 310 folio 11 

 
658 1486 december 6 

Thonys Wolsax en Kathrijn, echtelieden, verkopen huis c.a. op de hoek van de Hegstraat 
tegenover het Munster, naast de put, aan Lambrecht van Kruchten, priester. Het goed is belast 
met 3 Reinoldus guldens 's jaars aan Thijs van den Grynt. 
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Hoofdgerecht 310 fol 11 

 
659 1486 december 9 

Heynrick Buggenum is schuldig aan Heynrick Baardscheerder 60 rijnsguldens op Pasen e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 11 
 
660 1486 december 9 

Heynrick Wever der Baardscheerder en Conne, echtelieden, verkopen een land van 6 staal 
buiten de Nielerpoort, tussen dat van Heynrick Buggenum en de begijnen op de Nieuwenhof, 
afkomstig van zijn ouders, aan Heynrick Buggenum en Heylwige Kremers, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 11 

 
661 1486 december 16 

Johan Papen verkoopt 1/2 huis c.a. en kamer aan Daem Lynewever en Kathrijn van den Rijt, 
echtelieden. Daem is Johan deswege 15 rijnsguldens schuldig.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 11 verso 

 
662 1486 december 20 

Heynrick Block is Cone Zegers 19 rijnsguldens schuldig en 8 1/2 st op St Nicolaas e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 11 verso 
 
663 1486 december 22 

Goessen Ghielen van Panheel machtigt Ghorys Lynewever in omnibus in Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 11 verso 
 
664 1486 december 26 

anno 87 stephain 
Peter mit den Schellen is Johan van Gudraede van Oyenkircken 150 rijnsguldens schuldig te 
betalen in diverse termijnen o.a. wegens koop van een last haring in Dordrecht.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 11 verso 

665 1486 december 30 
Gerairt van Honthusen draagt over aan Derick in den Kympe en Gerairt In 't Hertt, meesters 
van de broederschap van St Rumoldus, een lijfrente van 6 rijnsguldens ut in litera. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 

 
666 1486 

Adam van Teyfelen, priester, oorkondt dat Heyn Vossel te Roermond beslag heeft gelegd op de 
goederen van Heynric van der Straten en wijlen Margriete, echtelieden, in Roermond. Adam 
heeft namens de erfgenamen het beslag opgeheven en staat daarvoor garant.  

 
Hoofdgerecht 253; minuut (of concept) 

 
667 1486 

De schepenbank van Roermond velt vonnis in civiele zaken op de navolgende dagen 
feria 2 da post Pauli conv. p = 31 januari (maandag) 
in profesto purificationis = 1 februari (woensdag) 
feria 6 ta post agathe = 10 februari (vrijdag) 
feria 3 a post oculi = 28 februari (dinsdag) 
6 maart = 6 maart (maandag) 
feria quinta post letaere Jherusalem = 9 maart (donderdag) 
feria 2 a post quiasim ogeniti = 3 april (maandag) 
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feria quinta post sacramenti = 26 mei (vrijdag) 
13 juni = 13 juni (dinsdag) 

 
Hoofdgerecht 20 fol 23-24 

 
668 1486 

De stad R krijgt octrooi om munten te slaan van een 1/2 stuiver waarde. 
 

Kroonenbroeck, Register, nr. DD 
 
669 1487 januari 9 

Johan Haneman van Aken staat af aan Clais van Breempt den wijnroider 80 rijnsguldens 
vordering op Lange Hanss van Bomel. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 

 
670 1487 januari 10 

Derick van Honthusen en Fredzen Planen, echtelieden, verkopen uit hun twee huizen in de 
Brugstraat, tussen die van Derick van Wessem Geertrudenson en Arnt Neutkens, een jaarrente 
van 4 rijnsguldens aan Derick in den Kympe en Gerairt In 't Hertt als meesters van de 
broederschap van St Rumoldus (Romboltz) in de moederkerk, losbaar binnen 3 jaar met 70.  

 
Hoofdgerecht 310 folio 11 verso 

 
671 1487 (januari 10) 

Thijs van Kessel mede namens zijn broerskind Johan van Kessel geeft machtiging aan Rutger 
van den Eynde (in Roermond).  

 
Hoofdgerecht 310 folio 11 verso 

 
672 1487 januari 11 

guensdach post epiphanie 
Thijs van Kessel voor zich en namens de kinderen van zijn broer Johan van Kessel, Rutger van 
den Eynde en Johan Haek ter ener en Derick van Baixen ter andere zijde verklaren gescheiden 
te zijn over het versterf van jonkvrouw Gertruyt ? Haek, vrouw van Derick van Baixen. 
- Derick krijgt de .... van Plettenberg bij Heinsberg en betaalt       daaruit de andere partij 25 
malder rogge.  

 
Hoofdgerecht 253; minuut 

 
673 1487 januari 15 

Symon Portkens, gezworen korenmeter te Roermond, zweert dat op de eerste zaterdag van dit 
jaar op de markt de navolgende graansprijzen hebben gegolden: 
1 malder weit 42 st payement; 
1 malder rogge 37 st payement; 
1 malder gerst 30 st payement; 
1 malder haver 18 st payement. 

 
Hoofdgerecht 310 folio 11 verso 

 
674 1487 (?) januari 19 

in profesto sebastiani et fabiani 
Peter Gaitsen zal Willem Pullen op St Jacob e.k. 7 voet raapzaad betalen. 
Jan N. zal Thijs Fleuten 12 rijnsguldens betalen op St Pieter ad cathedram e.k. 
Herman Becker in de Steeg zal 8 rijnsguldens betalen aan Willem (?) Tonnen op Pasen e.k. 

 
Hoofdgerecht 253; minuut 

 
675 1487 januari 20 
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Johan Hillen en Katherine, echtelieden, verkopen een jaarrente van 1 mark uit een land buiten 
de Moirkenspoort aan Ghorys Lynewever en Teuwes Hoifftz als meesters van de St Catharina-
broederschap in de moederkerk.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 

 
676 1487 januari 23 

Ott Schinck machtigt Derick van den Ruysschen in omnibus te Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol. 12 
 
677 1487 januari 27 

Hube Leders de bakker en Willem Tonnen zijn Derick Vercken Kathrijnenson 60 rijnsguldens 
schuldig. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 

 
678 1487 januari 27 

Theodricus Vercken verkoopt huis c.a. in de Neerstraat, naast het huis van Heynric van 
Ynckenvoirt zaliger, afkomstig van zijn ouders en bij deling toegescheiden, aan Hube Leders de 
bakker en Kathrijne van Hoembergen, echtelieden. 
Het goed is belast met 2 rijnsguldens 's jaars en 4 st.  

 
Hoofdgerecht 310 folio 12 

 
679 1487 januari 27 

Willem van Helden Lysabettenson als momber van Willem van Helden Geertrudenson, zijn 
(half-)broer, verkoopt een kamer achter Cloisterwand, belend door Ariaen Kupenbynder aan 
beide zijden, zoals verkoper als momber heeft uitgewonnen, aan Cornelis Peterson en 
Hadewige, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 folio 12 

 
680 1487 januari 27 

Johan Nesken is Elze Zeverijns 30 rijnsguldens schuldig op St Maarten a.s. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 12 
 
681 1487 januari 27 

Elze Zeverijns verkoopt half huis, waarvan Jan Nesken de andere helft heeft, in de Neerstraat 
bij de Minderbroeders, tussen Huge N. en Wijns N. 
Elze heeft het huis als weduwe van Bele Wyckels, haar nicht, geërfd, waaraan Peter Kedel 
levenslang vruchtgebruik heeft, aan Jan Nesken en Marie Clees, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 

 
682 1487 februari 5 

agathae virginis 
Jutt Josephz van Tricht zal Peter van Loy van Tricht 17 rijnsguldens à 20 st betalen in 
termijnen. 

 
Hoofdgerecht 253; minuut 

 
683 1487 februari 12 

Jannes Beken en Heynke Kapyterken zijn Derick Kaix 25 rijnsguldens schuldig op Aswoensdag 
(Esselenguedensdach). 

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 verso 
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684 1487 februari 14 
Leonart Moyen en Marie, echtelieden, verkopen half huis in de Neerstraat tussen die van Robijn 
van Zwalmen en het huis In der Portt en de helft van 1 staal land buiten de Begijnenpoort aan 
de graaf, zoals Leonart verworven heeft van zijn broer Heynrick Moyen de slotmaker, aan 
Meuwes Kreuwel de slotmaker en Neese Muysers, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 folio 12 verso 

 
685 1487 februari 14 

Heyne die Roze en Geertrude, echtelieden, met toestemming van Everairtz van Oeden, 
priester, verkopen huis c.a. in de Veldstraat tussen die van wijlen Gerart van Rey en Jennesken 
van Breydel aan Heynrick Buggenum en Heylwige Kremers, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 verso 

 
686 1487 februari 14 

Heynrick Vossell doet afstand tbv Heynrick Buggenum het gewin van 200 rijnsguldens die hij 
uitgewonnen heeft.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 verso 

 
687 1487 februari 14 

Heynrick Vossell voor zich en als momber van zijn kind bij Gryete Fleuten zal nooit meer 
aanspraak maken op een huis ut in litera. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 verso 

 
688 1487 februari 14 

Joist Kremer en Cornelis Peters zijn Everairt (van Oeden), priester, 85 rijnsguldens schuldig te 
betalen op Remacli a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 verso 

 
689 1487 februari 14 

Heynrick Buggenum oorkondt dat Joist Kremer en Cornelis Peters voor hem borg zijn gebleven 
bij Everairt (van Oeden), priester, voor 85 rijnsguldens te betalen op Remacli. Heynrick zal ze 
schuldeloos houden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 verso 

 
690 1487 februari 14 

Heyne die Roze is Heynrick van Buggenum 45 rijnsguldens schuldig op Remacli. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 12 verso 
 
691 1487 februari 14 

Heynrick Buggenum en Heylwige Kremers, echtelieden, verkopen huis c.a. bij de Nielerpoort, 
tussen erven van Derick Gaitsen en Ernke Schere, zoals hij dat voor 3/4 van zijn ouders heeft 
geërfd en voor 1/4 heeft verworven, aan Derick Rintsels en Kathrijne van Oeden, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 

 
692 1487 februari 14 - 19 

Richter en schepenen van Roermond en Ernken Scroider en Jacop in den Vogel en de gemene 
schepenen der dingbank van Vlodrop, oorkonden nadat hen te Roermond aarde is verleend: 
Kathrijne van Mackesteyne geeft Katherijne van der Molen tbv. Mertyns Hansson het bakhuis 
van de molen van Thomas van Holzwylre, dat zij van haar man verkregen heeft.  
Kathrijne van Mackesteyne zal aan haar zoon Mertijns Katherijnenson van der Molen 100 
bescheiden enkele rijnsguldens betalen, Kathrijn verbindt daartoe haar 1/2 stenen huis op de 
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Veldstraat, tussen die van Hubrecht van Hushaven en Tilman N. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 13 verso 
 
693 1487 februari 17 

Gerairt van Romen en Marie Jhelis, echtelieden, verkopen een moestuin buiten de 
Begijnenpoort in de Romboltzsteeg, tussen erven van Harman Clee en Sijben Maes aan Johan 
Tyertey en Mettele Heesman, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 verso 

 
694 1487 februari 17 

Derick Kemerlinck de scroder en Wolter van ghen Aestberch zullen Derick Vercken 70 
rijnsguldens betalen op Remigius. 

 
Hoofdgerecht 310 

 
695 1487 februari 17 

Dederick Hillen en Steven van Lyeck verklaren geen recht te hebben op een huis op de 
Gasthuisoirt, tegen Den Maen, tussen het huis van wijlen Gerairt van Oidraide in de Oliestraat 
en in de andere straat naast dat van wijlen Goessen Smetz. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 

 
696 1487 februari 17 

Steven van Oidraede en Gryete, echtelieden, verkopen het huis ut in litera 1487 februari 17 
(regest 695) op de hoek bij het Gasthuis, van hun ouders gekregen, aan Coenraert van 
Berchem en Leonarda, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 

 
697 1487 februari 22 

Heynrick Roider en Johan Kaix als meesters van de broederschap van St Agatha in de 
moederkerk verkopen 1 morgen land ut in litera aan Heynken van Rure en echtgenote.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 12 verso 

 
698 1487 februari 23 

Johan Pollart, priester, Huge Pollart, kanunnik van OL Vrouw te Aken, en Lambrecht Pollart, 
gebroeders, verkopen het stenen huis in de Munsterstraat, tussen huizen van Willem Schere 
en Thijske van Leeuwen, aan Engelbrecht Goltsteyn, scholaster in de H. Geest te Roermond. 
Verkopers staan garant voor hun broer Herman die thans buitenlands verblijft. 
Johan Hillen en Johan Dryvener zullen koper garanderen tegen beschudden. Uit het huis van 
de gebroeders op de Schuitenberg gaat een rente van 2 1/2 rijnsguldens tbv Sybrecht Knoups, 
waarvoor het huis in de Munsterstraat mede verbonden is.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 14 

 
699 1487 maart 1 

Ghorys Linnenwever zal Peter Tesser 5 rijnsguldens betalen, half op Remigius en half met 
Kerstmis. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 verso 

 
700 1487 maart 1 

Ghijse Knoix de riemslager zal Johan van Gangelt 225 rijnsguldens betalen op St Gertrudis a.s. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 13 verso 
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701 1487 maart 3 
Bele Wynter verkoopt huis c.a. bij de Minderbroeders, tussen erven van Johan Neskens en 
Reyner Goltsteyn, te weten 1/4 deel direkt en 3/4 onder voorbehoud van levenslang 
vruchtgebruik door verkoopster, aan Reyner Goltsteyn en Agnes Byns, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 

 
702 1487 maart 3 

Alaert Jansson van Blerich draagt over aan Heynrick Kellener het momberschap naar 
stadsrecht van Roermond over de kinderen van de zoon van Willem van Brede.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 

 
703 1487 maart 5 

Meys Peters en Nuele Stoyckers echtelieden verkopen 1/2 bunder beemd te Roer, langs het 
Wayenbroicke en land van Seetze van Brede, verkregen van Gerairt Fleminck, aan Johan van 
Nijmegen, deken van de H. Geest te Roermond.  
Hoofdgerecht 310 fol 13 

 
704 1487 maart 5 

Heynric Dapper verkoopt 1 staal land buiten de Moirkenspoort, gelegen tussen Gadert Sceper 
en Thijs Noyen, geërfd van zijn ouders, aan Thijs Noyen en Jutte, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 

 
705 1487 maart 5 

Derick Alartz zal Heynrick Kellener op halfvasten 8 rijnsguldens betalen.  
 

Hoofdgerecht 310 fol 13 
 
706 1487 maart 5 - 12 

Vonnissen schepenen van Roermond 
Leonart Scroder c. Hille Pusters, mr. Heynrick Slotmeker 
Sye Kymmel c. Jan Leyendecker van Venlo 
Sye Kymmel c. Scaipke Molener 
Willem Gruyter Reynartson c. Johan Verver bij de Maesportt 
Veste Rutten van Konickzich c. Jacop van der Balen 
Huge van den Kraicken c. Jhelis Dalen 
Veste Rutten van Konickzich c. de vrouw van Thonys van der Balen Jacopzoon 
Clais Kistemeker namens Heyn Porttmans van Weert c. Coen Mentsen 
Sye Kymmels c. Derick Alartz 
Sye Kymmels c. Heynrick van Stege 
Sye Kymmels c. Heynrick Alse namens Derick v. Stege 
Kerstke van Schynne c. Jan Dune 

 
Hoofdgerecht 20 fol 24-24 verso 

 
707 1487 maart 9 

Dryes Platvoit zal Derick van Murmelt 16 grippen à 20 boddreger en 1 kwart wijn à 3 vlaams 
betalen vóór Pinksteren. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 verso 

 
708 1487 maart 12 

Derick Huyben de tegelbakker zal Willem Tonnen 20 rijnsguldens betalen, half op Pinksteren 
en half op Remacli. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 
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709 1487 maart 12 
Johan Scomeker van Klein Gladbeke bij Wassenberg geeft Ghyse Knoex de riemenslager en 
Mette, echtelieden, 1/2 van huis in de Lombardstraat, tussen die van Heynen Kuwesleger en 
Thijs Philips, zoals hij geërfd heeft van zijn zuster Luyte Kleynen, waar Johan Buffel nog 
vruchtgebruik op heeft.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 vo 

 
710 1487 maart 12 

Johan Nesken de brouwer is Else van Rey 100 rijnsguldens schuldig, half op Pinksteren, half 
op St Jacob. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 vo 

 
711 1487 maart 19 

Huge van der Kraicken zal Heynrick Kellener 7 rijnsguldens vóór Pasen a.s. betalen. 
Hoofdgerecht 310 fol 15 verso 
Hoofdgerecht 253; losse minuut 

 
712 1487 maart 19 

Overlijdt Mathias de Rheyda, priester, Kruisheer te Roermond. 
 

Publ. XC - XCI p 73 
 
713 1487 maart 19 

Willem Mosbaert de bakker is Peter Kaelen, zijn schoonzoon, 50 rijnsguldens schuldig op 
Pinksteren.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 vo 

 
714 1487 maart 19 

feria secunda post gertrudis 
Dryes van Kuedinckhaven zal Arnt van Stege, gasthuismeester tbv het hospitaal 9 malder 
koren half rogge half haver en 2 malder rogge namens zijn moeder betalen voor Pinksteren e.k. 

 
Hoofdgerecht 253; minuut 

 
715 1487 maart 19 - juni 1 

Vonnissen schepenen van Roermond 
de schout nom. offici c. Heynrick Planen 
Johan Hillen c. Jutt Kuls 
Johan Botz c. Jonas van Holtwylre 
Romot Fleuten c. Derick Alart 
Johan van Aldenhoeven c. Peter Kannegieter 
Jacop Hynssen van Venle c. Herman v. Ruytichaven van Horn 
Hubrecht van Hushaven c. Gairt Vynck 
Derick van Zuchtelen c. Herbert van Frankfurt (wijn) 
Heynrick van Kruchten c. Johan van Beegde 
Mathias Scrijver c. Arnt van Echt 
Wijn Kauwersijns, meester van de broederschap van Crispmas (?) c. Jacop Zalenmeker en 
Heyn opghen Dryessch 
Jacop Zalemeker en Heyne op den Dryessch c. Joh van Huerne wegensborg tegen Crispmas 
broederschap 
Willem Scroider, regerend meester van het scroidersambacht c. Heyn van Eyndehaven 
idem contra Johan in die Kay 
Gaidert Smitt als meester van de St Eloysbroederschap c. Lemme de Zichtemeker 
Lemme Stevens en Ghijske Slottmeker als meesters van St Eloybroederschap c. Johan Dune 
idem als idem c. Johan de Smitt aan de Beggaarden 
Ruelken als meester van de timmerlieden c. Heyne van Bergen 2 pond was en 2 kwart wijn. 
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Hoofdgerecht 20 fol 24 verso - 25 

 
716 1487 maart 20 

feria tertia post gertrudis 
Derick Huedemeker zal Derick Vercken 29 rijnsguldens en 2 malder tarwe betalen. 

 
Hoofdgerecht 253; minuut 

 
717 1487 maart 22 

feria quinta post gertruden 
Jacop in den Vogel voor zich en als momber van zijn zoon Johan van wijlen zijn vrouw Aleyde 
Leyendecker van Venlo en met toestemming van zijn vader Johan in den Vogel en zijn broer 
Johan in den Vogel ter ener en Johan Leyendecker van Venlo ter andere zijde sluiten 
overeenkomst in de twist tussen Jacop en Johan over de huwelijkse voorwaarden.  
Johan L. zal aan Jacop garantie te Roermond geven met borgen tussen nu en pinksteren e.k. 
voor 150 rijnsguldens op onderpand in Roermond waarvan de rente toekomt aan zoon Johan, 
behoudens vruchtgebruik door Jacop. Overlijdt zoon Johan zonder nakomelingen dan valt 100 
gulden terug op Johan L. c.s. en 50 op Jacop c.s. Zoon Johan krijgt hoeve en goed op Geyt-
stappe.  

 
Hoofdgerecht 253; minuut 

 
718 1487 maart 22 

Peter Scroder verklaart dat Lene, zijn vrouw, en Thonys Scomeker, haar zoon, verkocht 
hebben aan Willem van Helden en Nese, echtelieden, 1 rijnsguldens jaarrente ut in litera. Hij 
staat daarvoor garant en stelt als onderpand een moeshof buiten de Nielerpoort, tussen die van 
Lemme Zartsewever en Claes Verwer.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 14 vo 

 
719 1487 maart 22 

Johan Verwer van Tornholt doet afstand wegens schuld aan Willem Gruyter Reynersson van al 
zijn have en goed, gereed en ongereed, in de jurisdictie Roermond. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 verso 

 
720 1487 maart 23 

Metken van Echt (melaatse) verkoopt 1/2 van een beemd, gelegen op de dijk buiten de 
Nielerpoort, schietende aan de beemd van de Kartuizers en de beemd van Ywan, geërfd van 
haar vader Arnt van Echt, aan Jacop In den Vogel en Wendel Moemers, echtelieden. 
Kopers zullen overnemen de jaarrente van 1 postulaatsgulden en 4 boddreger die uit de gehele 
beemd gaat.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 13 vo 

 
721 1487 maart 24 

Johannes Kedel en Kathrijne Vossels, echtelieden, verkopen 1/2 huis c.a. waarvan Else 
Zeverijns de andere helft bezit, gelegen op de Schuitenberg tussen die van Lens Buytsen en 
Heyn Kuecken, en 1/2 van twee raamsteden, waarvan Else ook de andere helft bezit, op de 
Schuitenberg in Halenrecamp, de ene raamstede tussen die van Lijse Pullen en Kathrijne In 
den Lely, de andere raamstede tussen die van Willem Pullen en Heyne Kuecke, zoals verkoper 
heeft verworven na dode zijns broers Peter Kedel, aan Thijs Zeveryns.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 14 

 
722 1487 maart 24 

Mathijs Zeverijns verklaart dat Elze Zeverijns zijn moeder vanwege Bele Nickels, eerdere vrouw 
van wijlen Peter Kedel, haar nicht, aanbestorven was een zilveren kroes waarop zij recht 
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meende te hebben; men bevond echter dat de kroes tijdens Peter's leven was afgepand en 
ingelost door de moeder van Johannes Kedel en door Johan was bezeten. Mathijs zal op de 
kroes geen recht doen gelden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 14 

 
723 1487 maart 30 

Johan Michels en Jenne, echtelieden, verkopen huis c.a. ut in litera aan Korte Jan over de brug 
en Aleide Papen, echtelieden. 
Hoofdgerecht 310 fol 14 verso 

 
724 1487 maart 30 

Kort Jan over de brug is Johan Michels 35 rijnsguldens schuldig en geeft hem in mindering 
daarop "eyn wollen Ruremundsch laken van sulken prijs ind gelt als sy elke eynen koupman 
van den wollenlaken nemen ind die twee kouplude seggen sullen dat dat laken werdich is". Het 
restant van de schuld zal Kort Jan het volgend jaar te Pasen betalen met weer een Roermond 
laken tegen prijs als boven zal worden vastgesteld en verder telkenjare totdat de schuld is ge-
delgd.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 14 verso 

 
725 1487 maart 30 

Coen en Dryes Platvoet, gebroeders, dragen over aan Arnt Dale, hun neef, de twee versterven 
van van Byllike Truyns binnen of buiten de stad Venlo.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 14 vo 

 
726 1487 maart 31 

Reyner Pyper en Gerairt Schuyrkens en de gemene laten van Posterholt oorkonden voor richter 
en schepenen van Roermond dat Heynken Mertijns en Marie, echtelieden, uit een akker van 10 
morgen te Posterholt, tussen land van Ernke Gryeten en Heynken's verder land, verkopen een 
jaarrente van 1 malder rogge Roermondse maat aan Emont Hermans en Hille Stempels, 
echtelieden. De rente is binnen 12 jaar losbaar met 16 rijnsguldens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 

 
727 1487 april 1 

Sybrecht van Breempt als momber van Johan van den Hartt, priester, rector van het altaar van 
St. Eligius in de moederkerk, en heeft binnen 6 weken en 3 dagen na kerkgebod beschud een 
huis c.a. bij Zwartbroek, tussen erven van Peter Syben in Gaidert Smeetz, zoals de meesters 
van de armen die voor 2 kapoenen jaarcijns met jaargeding uitgewonnen hebben en zal de 
jaarcijns ten laste van het altaar nemen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 14 vo 

 
728 1487 april 1 - mei 10 

Henrick Wevers de barbier en Konne, echtelieden, verkopen een moestuin van 19 roeden 
buiten de Nielerpoort, tussen land van Gairtke Sijben van Ool en Peter Scheuperts, zaliger, aan 
Peter Tesser en Marie, echtelieden. Herman Wever de barbier beschut vervolgens binnen 6 
weken en 3 dagen en draagt over aan Willem Passart en Guedele van Elmpt, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 verso-16 

 
729 1487 april 2 

Jacop Nelen is Johan van Viersen 26 rijnsguldens schuldig te betalen eind mei a.s. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 14 vo 
 
730 1487 april 7 
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Overlijdt Joannes Mirop, priester, die voor zijn jaargetijde in de kerk van de H. Geest te 
Roermond gaf 3 guldens. Begraven nabij het altaar van St. Sebastiaan. 
Memorie H. Geest p 105 

 
731 1487 april 9 

Overlijdt Albertus Mechelen de Heys, Kanunnik van de H. Geest te Roermond. Het kapittel 
ontvangt deswegen 12 griffioenen voor de presentiën. Begraven voor het beeld van St Helena.  

 
Memorie H. Geest p 105 

 
732 1487 april 18 

Peter van Rey, natuurlijke zoon van Gerairt van Rey bij wijlen Metke, verklaart dat zijn 
"zwegervrouwe" Elze van Rey hem betaald heeft 50 malder rogge, die Peter Tymmerman hem 
testamentair heeft nagelaten. Hij zal geen aanspraak maken op de 50 malder rogge die Peter 
Tymmerman heeft nagelaten aan zijn halfzuster Stynke, begijn op de Nieuwenhof. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 

 
733 1487 april 20 

Dryes van Kuedichaven en Geertruid Spranckert echtelieden, verkopen uit huis en poortweg in 
de Neerstraat, tussen de huizen van Peter van Venray en Tilman Smeetz, zoals Dryes van zijn 
ouders geërfd heeft, 2 1/2 bescheiden enkele rijnsguldens jaarrente aan Heyn van Thoer en 
Johan Boenen als meesters van de broederschap van Crispinus en Crispinianus in de 
moederkerk tbv de broederschap.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 

 
734 1487 april 22 

Derick Roffart is Lambrecht Haen van Erkelenz 289 rijnsguldens schuldig te betalen voor Pasen 
1488. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 

 
735 1487 april 22 

Arnt in den Engel als momber van Jenneke, dochter van Rutt in den Engel, mombert Peter 
Koppertz in omnibus in Helmond. 

 
Hoofdgerecht 253; minuut 

 
736 1487 april 23 

Coenrairt Petri en Kathrijne Koppelmans, echtelieden, geven vruchtgebruik dat Kathrijn heeft 
van een moestuin buiten de Zwartbroekpoort, tussen land van Heynrick Geldoffz en Jenne 
Beckers, aan Gerairt Koppelmans en Oyse, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 

 
737 1487 april 23 

Gerairt Koppelmans verkoopt de moestuin ut in litera heden aan Leonart van Elmpt de 
wennemeker en Ymele Rayen, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 

 
738 1487 april 24 

Nyelis Pijls, Lens Gobbelen, Peter van den Lynden en Maes Willemsson, ingezetenen van 
Beegden, verklaren dat Reyner Verwer beloofd heeft in handen van Meuwis de marktschipper 
tbv Jasper van Beke 70 rijnsguldens te betalen binnen 4 of 6 weken en bij verzuim in 
Roermond (in leisting) te komen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 vo 
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739 1487 april 25 
Clais van Brempt de wijnschroder zal broeder Leonart, prior te Hoempussch, 20 rijnsguldens op 
St Jan de Doper a.s. betalen op voorwaarde dat Clais terstond zal geven 1/2 doek, iedere el te 
rekenen voor 12 stuivers, in korting op de hoofdsom.  

 
Hoofdgerecht 253; minuut 

 
740 1487 april 30 

Guy van Zwalmen de teuwer zal Gheerman Heesman 15 grippen à 20 boddreger in termijnen 
betalen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 verso 

 
741 1487 mei 1 

Coen Mentsen zal Heynrick Block 11 rijnsguldens op kerstmis betalen. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 15 verso 
 
742 1487 mei 5 

Johan Glazemeker als man van Neesken van Ophaven verkoopt 2 1/2 malder jaarrente ut in 
litera aan Thomas van Holtzwijlre en Katharijne van der Molen, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 verso 

 
743 1487 mei 5 

Derick van Ophaven der scroder verklaart dat Neesken van Ophaven, zijn zuster, aan Thomas 
van Holtzwijlre en Katharijne van der Molen, echtelieden, een jaarrente heeft overgedragen die 
hij niet zal beschudden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 15 verso 

 
744 1487 mei 12 

Thys van den Rynckwarden en Ywaen zijn zoon zullen Gheerman Heesman 6 malder tarwe 
min 6 kop betalen op Remacli. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 

 
745 1487 mei 13 

Kathrijne van den Rijtt en Aleyt, weduwe van Heynric van den Rijtt, momberen Mertijn van den 
Rijtt, hun zoon en zwager, in omnibus binnen Roermond, uitgezonderd aangaan van schuld. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 

 
746 1487 mei 14 

Daem Lynewever en Kathrijne, echtelieden, verkopen uit 8 staal land buiten de Nielerpoort, 
tussen land van Reyner Trippenmeker en Aleide Nobis, 2 rijnsguldens jaarrente aan Aleide 
Welters, begijn op de Nieuwenhof. Het land is al belast met 21 boddreger. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 

 
747 1487 mei 16 

Symon Porkkens, gezworen korenmeter te Roermond, zweert dat (heden) de volgende 
marktprijzen golden: 
1 malder tarwe 44 1/2 stuiver; 1 malder rogge 39 stuivers 
1 malder gerst 30 stuiver; 1 malder haver 19 stuivers. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 

748 1487 mei 16 
Robijn Beuffkens de teuwer zal Johannes Kedel 35 stuivers betalen op St Jacobus a.s. 
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Hoofdgerecht 310 fol 16 

 
749 1487 mei 20 

Goessen Tymmerman en vrouw verkopen 2 staal land met huwelijksvoorwaarden verworven 
aan Jannes Beke en Lysabette, echtelieden . 

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 

 
750 1487 mei 31 

Rooms-Koning Maximiliaan en (aarts)hertog Philips verlenen op verzoek van stad en burgers 
van Arnhem het recht om zes "giltschoppen" te mogen oprichten, waaruit 12 goede en degelijke 
personen mogen worden voorgedragen aan de landsheer of zijn stadhouder in Gelre teneinde 
daaruit 6 personen aan te wijzen om de (ambachts-)gilden te besturen, zoals de gildemeesters 
van Nijmegen en Roermond dat doen ( o.a. op bestuurlijk niveau). 

 
C.L.T. Verkerk; Coulissen van de Macht; 
Hilversum, 1992, pag 364. 

 
751 1487 juni 4 

Syllye van Loeven geeft Willemken, bastaardzoon van wijlen Willem van Loeven 23 stuiver en 1 
oortstuiver die Leonart Johan halfer In den Vogel haar schuldig is. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 

 
752 1487 juni 4 

Jhelis van Baixen, als stadhouder van Willem van Vlodorp, ridder, heer te Leuth en Dalenbroek, 
leenheer, en Heynrick van der Kraicken en Henrick Ulman, de apotheker, leenmannen, 
oorkonden dat Gerairt Karys, Claes Johansson van Heystert als man van Aleide Karys en Peter 
Jhelis als man van Billye Karys overdragen aan Kathrijne Karys, hun zuster en schoonzuster 
hun recht op 3/4 van 4/4 bunder land en 2 morgen beemd te Herten, behorende tot het 
leengoed genaamd Latenguet dat Peter Roider in der Hane ontvangen heeft.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 verso 

 
753 1487 juni 4 

Eynke van den Venne, Johan van den Eycke als man van Gryete van den Venne, Johan Buyn 
van Weerdt als man van Kathrijne van den Venne, Peter van Huerne als man van Geertruid 
van den Venne, Berte Vyncken en Luyte van den Venne, gezusters, verkopen hun recht op huis 
en 1/2 bunder land te Muggenbroek, naast der Stapper, naast land dat van Willem Kellener 
was, zoals zij geërfd hebben, aan Johan Kuven en Lysabeth van den Venne, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 verso 

 
754 1487 juni 4 

Everairt Zegers (?), priester, verkoopt 1/2 huis, waarvan Derick Voss de andere 1/2 bezit, in de 
Beggartstraat, tussen huizen van Welter Zartzewever en Willem van Neer, zoals Everairt van 
zijn ouders heeft geërfd, aan Derick Voss.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 vo 

 
755 1487 juni 4 

Rutt vangher Hagen van Helden is Johan Knoup 32 rijnsguldens schuldig op Remigius. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 16 verso 
 
756 1487 juni 10 

Thijs, zoon van wijlen Johan Kupers, verkoopt jaarrente van 1 petersgulden en 1 petersoort à 
18 stuivers per petersgulden ut in litera aan Otte Meuwes en Yde, echtelieden.  
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Hoofdgerecht 310 fol 16 verso 

 
757 1487 juni 13 

Derick Hillen en Thijs Block de bakker zijn Henrick Kellener 55 rijnsguldens schuldig op 
Remigius e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 verso 

 
758 1487 juni 13 

Rutt van ghen Eynde en Johan vanghen Eynde zijn zoon zullen borg zijn voor Derick Hillen en 
Thijs Block ut in litera 1487 juni 13.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 verso 

 
759 1487 juni 14 

Johan opghen Beke als man van Jutte Moren en Johan Smitt als man van Kathrijne Moren 
verklaren dat de malder rogge 's jaars die Johan Tyertey uitkeerde aan Henneken Moren van 
Elmpt bij deling is toegevallen aan Jutte Moren en door Tyertey is afgelost.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 16 verso 

 
760 1487 juni 15 

Ghiele, zoon van Thijs Wijnkens, en Claes Peerboum, zijn zwager, zullen Peter Heyster, pater 
van het convent der Derde Orde van St Franciscus binnen Roermond, genaamd die Beggarden 
ad usum conventus, 20 rijnsguldens op Petrus en Paulus e.k. betalen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 

 
761 1487 juni 15 

viti martiris 
Willem Goltsteyn verklaart dat hij een poortje aan zijn stal achter zijn huis gemaakt heeft in de 
muur van Johan Tyertey, naast zijn huis. Willem zal de afwatering regelen en dat poortje 
slechts levenslang mogen gebruiken, behoudens opzegging door Johan.  

 
Hoofdgerecht 253; losse minuut 

 
762 1487 juni 18 

Clais in den Sterre zal Jacop Roeffz als momber van Goessen op den Kelre 18 rijnsgulden 18 
stuivers, half op Remigius en half met Kerstmis betalen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 

 
763 1487 juni 18 

feria secunda post sacramenti 
Hilke 's Gragens is Arnt Zelis schuldig 7 rijnsgulden te betalen vóór Remigius e.k. in termijnen.  

 
Hoofdgerecht 253; losse minuut 

 
764 1487 juni 18 - juli 5 

Vonnissen van schepenen van Roermond. 
Jacop Roeffz van Herckenbossch namens Goessen op Kelre c. Derick in den Sterre 
Romot Fleuten c. Pouwel van Sittart 
Gebelke Joisten Kremer's dienstmeid c. Lyske Zeverijns' vrouw Lyse Cleynen c. Lemke 's 
Gragen 
Reyse Olisleger c. Derick Pessch van Monffoirt 
Jan van Roderborch c. Hoifft van Echt namens Reyner Muetel en Heynric van Kessel 
Baitzke Giebers c. Lemke 's Scragen en Hille echtelieden 
Cornelis Vleysshouwer c. Heylwich Dryvenair 
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Herman Wever c. Geertruyt Kympe 
Herman Wever c. Driess van Kuedichaven 
Jenken Huysknecht c. Jenniske Nijs de glasmaker 
Nailke van Maris c. Peter met de Schellen 
de schout nom. off. c. Kathrijn en Naelken van Maris 
Gerairt op den Poell c. Geerke yn 't Hertt 
Teuwes Pyrinx c. Gerairt Verwer genaamd Stroy Gerairt 
Sye Kymmel c. Wille Trips en Bele, echtelieden 
Sye Kymmel c. Dryes Platvoet 
Sye Kymmel c. Herbert van Frankfurt 
Sye Kymmel c. Johan Scandert 
Johannes Tyertey c. Derick Huedemeker 
Thijs Fleuten c. Arnt in den Engel 

 
Hoofdgerecht 20 fol 25-26 

 
765 1487 juni 20 

Johan Kencken van Huerne en Stijne, echtelieden, verkopen 1/2 huis in de Schoenmakerstraat, 
tussen die van Derick Klompenmeker en wijlen Gaidert Zalemeker, zoals verkopers van hun 
broer Jannes Kencken hebben geërfd, aan Heynke van den Venne van Haelen en Gairtke 
Tilmans, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 

 
766 1487 juni 20 

Derick Herbrechts is Reyner van der Locht 3 last haring à 71 1/2 rijnsguldens schuldig op st Jan 
e.k. of 8 dagen later.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 

 
767 1487 juni 20 

Clais van Breempt de wijnroeder is Derick Vercken 32 1/2 rijnsguldens schuldig, te betalen in 3 
termijnen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 

 
768 1487 juni 23 

De prior en "gemeyne convent der canonicken regulieren sinte Jheronimus kloister" te 
Roermond verklaren, dat Heynrick van der Kraken hun verschuldigd is de som van 100 gulden, 
ieder van 20 stuiver, en hun daarvoor toegewezen heeft 5 gulden van 20 dier stuiver uit de 5 
enkel bescheiden Rijngulden rente, welke hij beurt uit het huis van Dierick Clompenmeker, in 
de "scomekers strait", welke som hun bij testament door zijn broeder Lambert van der Kraken 
gelaten is "omme sijne memorie op vyf tiden des jaars te doin" en bekennen, dat zij die 
memoriën geregeld jaarlijks zullen houden "nae maniere" van hun orde en gewoonte van hun 
klooster.  

 
RAL Aanwinsten 1927 

 
769 1487 juni 26 

Peetken, dochter van Willem Pullen bij diens voorvrouw Marie, machtigt Willem Mercktgreve in 
omnibus in Roermond.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 

 
770 1487 juni 30 

Johannes Portkens en Derick van Oist, bastaard van wijlen Derick van Oist, zijn jonkvrouw 
Jutte van Blytterwyck, kelnerin in O.L. Vrouwe Munster ad usum van de kelnerij van het convent 
32, bescheiden gouden rijnsguldens schuldig op Lichtmis a.s., bij verzuim komen ze in 
Roermond in leisting en verbeuren 2 kwart wijn aan de heer.  
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Hoofdgerecht 310 fol 17 

 
771 1487 juni 30 

Broeder Gerairt van Kuedichaven, conventsbroeder van het Kruisherenklooster te Roermond, 
namens broeder Johan Goltsteyn, zijn prior, en gemeen convent, verkoopt 1 overlandse 
rijnsguldens 's jaars ut in litera aan Sybrecht Knoups en Baitze, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 

 
772 1487 juni 30 

Heynrick Ulman de apotheker en Lysabette, echtelieden, verkopen uit hun twee kamers in de 
Schoenmakerstraat aan de H. Geest, naast de apotheek, die vroeger van wijlen Sybe Molener 
waren, aan beide zijden, een jaarrente van 3 rijnsguldens aan Johannes Goltsmit en Bele van 
den Velde, echtelieden. De twee kamers zijn belast met 1 oud schild en 30 boddragers. De 
rente is binnen 4 jaar losbaar met 50 gelijke munt.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 

 
773 1487 juli 1 

Peter van Rey en Flytze Vercken, echtelieden, verkopen het hoekhuis van de Schuitenberg 
tegenover O.L. Vrouwe Oord en de drie kamers daarnaast in de Beggardstraat en het huis 
waar Johan Gyncke in woonde in de (Schuitenberg) naast het zelfde huis, alles gelegen tussen 
erf van Jannes van den Berge en Willem Passerts, aan Flytze verbleven van haar ouders en na 
deling met broers en zusters verworven, aan Gerairt van Rey, hun broer, en Ymmele Vercken, 
echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 verso 

 
774 1487 juli 1 

Mayken Roider en Willemken Kellener, echtelieden, verkopen land en schuur over de brug op 
Hoembergen, tussen land van Heyn van Oell en Claes Moyberg, dat Willemken van haar 
ouders erfde, aan Thijs Blox de bakker en Gryete, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 verso 

 
775 1487 juli 1 

Mayken Roider en Willemken Kellener, echtelieden, verkopen een moestuin van 9 roeden, 
waarvan Lyse Keylens de andere helft bezit, zoals Willemken van haar ouders erfde, gelegen 
over de brug, aan Heynken Henne en Kathrijnen In den Vogel, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 verso 

 
776 1487 juli 4 

Jutte Kuls is Jacop Bonen 6 rijnsguldens schuldig op Remacli. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 17 verso 
 
777 1487 juli 10 

Steven van Oed(en)ray en Grijete, echtelieden, zijn schuldig aan Heyn Heysters en Maria, 
echtelieden, een jaarrente van 6 rijnsguldens uit al hun goederen onder Roermond, te betalen 
op Pasen.  

 
Hoofdgerecht 253; losse minuut 

 
778 1487 juli 10 

Broeder Johan Jhelis van Eycke, gardiaan van de Minderbroeders te Roermond, draagt over 
aan Goessen van Dulken 66 rijnsguldens vordering die Geerman Heesman, Goessen Pollart 
en Meuwes Scotten hem namens de broederschap van de Heere God in het Munster schuldig 
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zijn, idem 7 rijnsguldens vordering die Coen Platvoit namens die broederschap schuldig was, 
idem 25 1/2 enkele rijnsgulden vordering van de fundatie van de eerste Mis in het Munster.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 verso 

 
779 1487 (juli 10) 

Nese in 't Hertt mombert Jan Meister in omnibus. 
 

Hoofdgerecht 253; losse minuut 
 
780 1487 juli 10 - november 9 

Vonnissen van schepenen van Roermond. 
Truyde de vrouw van Mathias Scrijver c. Peter Kannegieter 
Leonart van Echt de brouwer c. Heyn van Bergen de kistemaker; Heyn heeft Leonart geslagen 
en daardoor is diens hand verlamd. Heyn zal betalen 325 pond à 1 st per pond, te betalen voor 
halfvasten, waarvan aan de schepenen 25 pond 
Lange Hanss c. de schout Arnt Neutken; Hanss zal onder ede zweren dat het goed niet 
gestolen goed is. 
Willem Tonnen c. Thonys Wolsac; Willem beroept zich op Henrick de Palude en de officiaal 
inzake huwelijk van zijn dochter met de knecht van Werde, die evenwel reeds gehuwd was. De 
knecht kwam bij Willem en verklaarde zich bereid tot 200 rijnsguldens boete aan de heer te 
betalen 
Kathrijne vrouw van Peter Bewenell c. Zyelke van Wessem volgens schepenbrief van Wessem 
ten laste van die stad en burgerij 
Peter Kannegieter c. Willem Gruyter 2x 
Coen Becker c. Heylick van Ray 
Derick Hugen en Derick Hoifft c. Ghielke Leyendecker 
Derick Hugen c. Ghielke Leyendecker wegens verwonding 

 
Hoofdgerecht 20 fol 26 - 26 verso 

 
781 1487 juli 11 

Kerstken van Helden zoon van Lietke Scomekers en Ymmele, echtelieden, verkopen hun recht 
op een huis op de hoek, tussen de huizen van heer Heynric Volgen en Reyner Vogelers, zoals 
geërfd van zijn tante Jenne van Helden, aan Johan Hillen en Katharina, echtelieden.  
 
Hoofdgerecht 310 fol 17 verso 

 
782 1487 juli 20 

Gerairt Vyncken van Meerhem is Willem van Kessel, abdis van O.L. Vrouwe Munster, tbv het 
convent 70 enkele rijnsguldens schuldig op St Jacob a.s. 
Hoofdgerecht 310 fol 18 

 
783 1487 juli 21 

Gryete Stickers, weduwe van Johan Sticker, is Clais Kistemeker 29 enkele rijnsguldens 
schuldig op Kertmis en andere termijnen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 17 verso 

 
784 1487 juli 25 

Johan Rodermont, priester, rector van het St. Nicolaasaltaar in de moederkerk, verkoopt een 
van twee kamers in de Sint Johansstraat, naast het huis van Arnt Scheres, zoals Johan wegens 
1 1/2 rijnsgulden jaarrente en 1 kapoen met jaargeding had uitgewonnen, aan Zylle Stoltkens 
en Aleide Bierlebass, echtelieden, tegen 1 1/2 rijnsgulden en 1 kapoen 's jaars ut in litera.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 

 
785 1487 juli 26 

Derick Alart en Else, echtelieden, verkopen uit de helft van De Sterre (huis), gelegen achter de 
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moederkerk op den Oever, tussen het huis van wijlen Ffranck Pollart en de poortweg van 
Lambrecht Pijls, een jaarrente van 1 1/2 rijnsguldens aan Peter Tesser en Teuwes van 
Heymrick, meesters van St Agathabroederschap in de moederkerk, binnen 9 jaar losbaar met 
30 gelijke munt.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 

 
786 1487 augustus 1 

Steven Cluppel de scroder zal geen vordering stellen op huis c.a. dat van Jenne van Helden 
was, gelegen op den Oever, tussen huizen van Reynken Casters en Heynrick Vogeler, priester.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 

 
787 1487 (augustus 1) 

Herbertt van den Poll verklaart een varkensstal te hebben gebouwd op zijn erf op de Dries, 
naast de poortweg van Johan Kedels, en waarvan de uitgang van de varkens uitkomt op die 
poortweg; zulks geschiedt echter uit gunst niet uit recht, tot wederopzeggens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 

 
788 1487 augustus 9 

Gay Tymmerman van Heinsberg en Nele, echtelieden, en Ernke Kertzemeker en Kathrine 
Nelen, echtelieden, verkopen 3/4 van huis, waarvan hun broer en zwager Jacop Nelen 1/4 van 
bezit, gelegen op de Hamstraat, tegenover de Kloosterpoort, tussen erven van Peter Duyrkamp 
en Heyn van Helmont, aan Jacop Nelen en Mette vanghen Heggen, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 

 
789 1487 augustus 12 

Vaes Boum van Tricht machtigt Geraert Bruesten in omnibus te Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 10 
 
790 1487 augustus 17 

Johan Tris en Heynrick Smietz als kerkmeesters verkopen een huis Achter de Muur, gelegen 
tussen die van Peter Hesken en Garairt van Vlodorp, zoals de kerkmeesters wegens jaarrente 
op jaargeding hadden uitgewonnen, aan Johan Michels en Jenne Kremers, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 verso 

 
791 1487 augustus 18 

Peetken Pullen, dochter van Willem Pullen bij diens eerste vrouw, krijgt van hem de vordering 
op Willem Mercktgreve tot 100 bescheiden enkele rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 verso 

 
792 1487 augstus 18 

Jacop Nelen en Mette, echtelieden, verkopen uit hun huis op de Hamstraat tegenover de 
Kloosterpoort, tussen erven van Peter Duyrkamp en Heyn van Helmont, een jaarrente van 1 
bescheiden enkele gulden aan Jenne van Viersen, binnen 2 jaar losbaar met 28. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 verso 

 
793 1487 augustus 23 

Laurens Zeverijns zal zijn zwager Johan Spytz, de minderbroeder, gedurende diens leven 3 
rijnsguldens lijfrente betalen. Zijn vrouw Heylwig Spytz stemt er mee is. Onderpand is hun huis 
Achter de Muur, naast Willem Sonnen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 verso 
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794 1487 september 4 

Ermgart Kuwesleger, weduwe van Johan van Haen, verkoopt 3/8 van huis en kamer ut in litera, 
haar aanbestorven van Truycken Kuwesleger, het kind van haar broer, aan Leonart van 
Pruymmeren en Truyde, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 verso 

 
795 1487 september 4 

Ermgart Kuwesleger verkoopt 1 1/2 oort van een bescheiden rijnsgulden jaarrente ut in litera, 
aanbestorven van Truycken Kuwesleger aan Leonart van Pruymmeren en Truyde, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 verso 

 
796 1487 september 16 

Brant Kremer en Neese, echtelieden, verkopen 1 kamer en afhang ut in litteris aan Johan van 
den Wijer de trippemeker en Trude Scomekersse, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 19 

 
797 1487 september 16 

Johan van den Wijer zal Brant Kremer 22 rijnsguldens en 1 oort betalen binnen 4 
Kerstmisdagen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 19 

 
798 1487 september 17 

Johan Rodermont, priester, verkoopt 1/3 van een bescheiden rijnsgulden jaarrente uit het huis 
van Gaidert Pouwels, dat vroeger van Pouwel van der Netten was, gelegen op de hoek Achter 
de Cloisterwant bij de Nielerpoort, recht tegenover de put. Verkoper heeft de rente volgens 
weekgedingboek uitgewonnen en kwam hem van erfeniswege toe, aan Wijn Kauwersijns en 
Johan Wolff, meesters van de broederschap van St Michael Buiten In Op. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 18 verso 

 
799 1487 september 17 

Johan van Vucht machtigt ad revocationem in omnibus in Roermond Gheerman Heesman. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 19 
 
800 1487 september 29 

Wijn Kauwersyns en Derick Dencken als meesters van de broederschap van St Michael Buiten 
In Op verkopen jaarrente van 12 Keulse witpenningen ut in litera aan Kersten van den Velde, 
priester, vicaris in de moederkerk.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 19 

 
801 1487 october 1 

Johan van Vossch en Aleide Gruyters, echtelieden, verkopen 1/2 huis, waarvan Leonart van 
Huekelhaven de andere 1/2 heeft, gelegen op de Dries, naast Gelis van Wessem; idem 1 land 
achter der Wolffkelen, tussen land van Johan Bots en het Gasthuis van Roermond; idem 1 
morgen land aan het "jonckheren" kerkhof, tussen land van Heynrick Heystert en de gemene 
straat; idem 1 1/2 bescheiden enkele rijnsgulden jaarrente op het huis van Peter van Oitzenray 
op de Steenweg, zoals geërfd van haar ouders en na deling verkregen, aan Leonart van 
Huekelhaven en Luyte Gryndts, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 19 

 
802 1487 october 1 
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Heynrick Pollart draagt over zijn recht op het huis van Engelbrecht Goltsteyn, scholaster van de 
H. Geest, aan  ? 

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 verso 

 
803 1487 october 4 

Jacop Bonen, Heynrick Vossell en Jennesken de huisknecht, zijn Lambrecht Pijll (rentmeester 
van het ambt Montfort) 22 1/2 gulden à 20 stuivers schuldig wegens (pacht van) de herenwaag. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 19 

 
804 1487 october 4 

Heilwich Kellermans stelt twee percelen land in de Weerd tot onderpand voor een jaarrente van 
11 malder rogge uit het goed te Melenborg of Kellermanshof onder Haelen, dat zij in leen houdt 
van het Klooster St Elisabethsdal te Nunhem. Renteheffers zijn Johan Gaent en Jutte, 
echtelieden.  
Oorkonders Joannes Portkens, richter, en Sibricht Knoups en Matthijs Schriver, laten van de 
voogdij te Roermond.  

 
R.A.L. Familiearchief Scherpenzeel - Heusch inv. nr. 964 

 
805 1487 october 6 

Thonis Smetz van Ulenberge is schuldig aan Gaedert Vogel 3 rijnsguldens, 3 malder haver, 2 
malder boekweit en 1 malder gerst op Andreas a.s.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 19 

 
806 1487 october 8 

Heynrick Wijns en Trude Panis, echtelieden, verkopen huis ut in litera aan Herman Gelden van 
Kruchten en vrouw, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 19 verso 

 
807 1487 october 13 

Willem Kaixker en Johan Otten van Susteren zijn Henrick van Vreden, pater op den Eempsen 
tbv het convent, 14 malder rogge Roermondse maat schuldig volgens uitwijzen van het 
rekenboek, te betalen op Lichtmis, bij verzuim komen ze in Roermond in leisting. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 19 verso 

 
808 1487 october 13 

Liede Aben van Ghoir, Johannes Poirkens en Kerstken Zyllen zijn Johan Staels van Huerne 
150 rijnsguldens en 9 malder rogge Roermondse maat schuldig op Remigius a.s. op verzuim 
daarvan komen ze in Roermond in leisting in een herberg op verteer van 5 stuivers per man per 
dag.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 19 verso 

 
809 1487 october 17 

Johan Mensen zal Gerairt op den Poell 30 rijnsguldens in termijnen betalen. 
Gerairt in 't Hertt zal Johan Mensen 30 rijnsguldens betalen voor Kerstmis. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 

 
810 1487 october 18 

Herbert van Franckefort is Willem Shanen de jonge 40 rijnsguldens schuldig op Kerstmis. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 19 verso 
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811 1487 october 19 
altera luca 
Kerstken Stricken als principaal, Peter Goetsen, Willem Hornickman, Johan van Hoeve de 
jonge en Maes van Leute verklaren dat Kerstken in pacht genomen heeft van Willem van 
Vlodorp, ridder, erfvoogd te Roermond, en vrouwe Caecilia van Hamel en van Elderen, hun 
griend te Haenshem voor 88 rijnsguldens 's jaars volgens twee cedulen (volgt transsumpt van 
akte als vermelding dd 1486 St Gertrudendach (maart 17) dat Kerstken (en de overigen als 
borgen daarvoor) verklaart de pachtsom te zullen betalen en voor de overige bepalingen in te 
staan.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 19 verso 

 
812 1487 october 21 

Thijs Smetz, meester van de broederschap van St Jacob in de moederkerk, verkoopt 2 malder 
rogge jaarrente ut in litera aan Johan Glazemeker en Nese, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 

 
813 1487 october 22 

Sybe Mais is schuldig aan Gerairt Beenen van Larrick 40 rijnsguldens op Kerstmis en 10 gulden 
op Pasen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 

 
814 1487 october 22 

Maryken Rorden zal Aleide, weduwe van Heynric In die Lyly, 2 rijnsguldens en 1 vlaams betalen 
op Kerstmis. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 

 
815 1487 october 22 

Sybertus Roider zal Johan Kedel 2 rijnsgulden betalen vóór Vastenavond a.s. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 20 
 
816 1487 october 24 

Peter mit den Schellen en Geertrude, echtelieden, verkopen uit huis en poortweg daarnaast, 
gelegen aen den Betlehem, tussen de huizen van Vullinck van Holtmolen en het hoekhuis van 
de straat, een jaarrente van 1 rijnsgulden aan Naalken Engbrechts.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 

 
817 1487 october 31 

Nelis Olisleger zal Wijnen Kauwersijns 60 rijnsguldens betalen op Kerstmis, en stelt als 
onderpand 1/2 huis waar hij in woont Op den Eempsel, tussen erven van het convent van de 
Eempsel en de gemene straat, schietende van achter aan erf van de Kartuizers, idem de helft 
van 1/2 morgen land op den Eempsel, tussen land van Huge van den Kraicken en Jenne 
Kreckels, schietende met een hoofd op de weg aan de "overste cloistermoelen".  

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 

 
818 1487 november 2 

Jacop Valcken is Johan Collener en Thijs Kremer, meesters van St Severinusbroederschap in 
de moederkerk, tbv een erfspinde 40 rijnsguldens schuldig te betalen op Allerheiligen a.s. of 
een jaarrente van 2 rijnsguldens uit huis en hof in de Steeg tussen erf van het Nonnenklooster 
en Willem Ketelbueters. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 verso 
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819 1487 november 2 
Jutte Kuykens zal Jacop Tollener van der Laicke genaamd Cleynen 50 rijnsguldens betalen 
voor Kerstmis a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 

 
820 1487 november 10 

Engelbrecht Gherincx, priester, verkoopt huis ut in litera aan Johan Pessch en Geertrude 
Smietz, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 verso 

 
821 1487 november 12 

Heynrick van Stege en Heylwige, echtelieden, verkopen een moestuin van 2 staal buiten de 
Nielerpoort naast de schuur van Ernke Scheers en naast de weg van de boomgaard van 
priester Gaidert Melters, zoals verkoper van zijn broer Leonairt van Stege heeft geërfd, aan 
Willem Passart en Guedele van Elmpt, echtelieden. Voor de levering van het goed stelt 
verkoper een jaarrente van 1 malder rogge als onderpand.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 verso 

 
822 1487 november 13 - 23 

Vonnissen van schepenen van Roermond. 
broeder Johan der Kock van de Kruisheren namens de executeurs van de vrouwe (= abdis) van 
Thorn conta Leonart van Stockbraicke. Leonart verliest omdat hij niet verschenen is 
Leonartke Wijnantz van Echt c. Johan in den Wolff 
Leonartke Wijnantz van Echt c. Johan Standert 
Henrick Kellener c. Engel Pijls namens haar man Barick van Bom(m)el op Meert Zedelmeker 
over peperkoek 
Derick Hillen c. Lijske Pusters over een ketel 
Thijs Anssems c. Ernke Schere 
Johan van Bonne c. Tiele Moisberg 
Derick in den Engel c. Meert Zartsewever 
Johan Hillen c. Derickske in den Werde over mergel 
Mathias Scrijver c. Goessen van Dulken en de schout 
Kerstken Boigers van Heinsberg c. Heyn die Roze 
Thijs van den Grynt c. Lijse Kremer van Buel 
Truyde Scrijvers c. Dryes van Kuedichaven 
Sye Kymmel c. Johan van Merssen 
Sye Kymmel c. Heynrick Brueck 
Sye Kymmel c. Jan Nesken 
Arnt Neutken, schout, c. Heynric van Stege 
Lijse Veren c. Peter inghen Scray over de brug 
Gryete van Sonne c. Goessen Tymmerman 

 
Hoofdgerecht 20 fol 27 recto et verso 

 
823 1487 november 14 

Gryete, weduwe van Meuwes mit den Mercktscippe is Barick Arntzoon van Zaltbommel 200 
tonnen "waggesteyne" of straatstenen schuldig, te leveren aan land te Zaltbommel, tussen nu 
en St Jacob a.s. De stenen zijn van grootte en prijs als wijlen Meuwes eerder aan Barick 
leverde. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 20 verso 

 
824 1487 november 14 

Derick Herbrechtz zal Barick Arntzoon van Zaltbommel leveren 3 malder tarwe en 20 1/2 
stuiver, één malder terstond, 1 malder en het geld op Lichtmis a.s. en 1 malder op Pasen a.s. 
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Hoofdgerecht 310 fol 20 verso 
 
825 1487 november 17 

datum gregorii 
Jan Blanckert zal Johan van Thoeren 44 rijnsguldens betalen, half op halfvasten en half op St 
Jan de Doper e.k. 

 
Hoofdgerecht 253 minuut 

 
826 1487 november 18 

Heyne Wennemeker verkoopt een boomgaard buiten Zwartbroek bij de Molensteeg bij de 
Renneboum, schietende op de stadswal van de Kytsgrave richting van de Roer; idem 3 1/2 
staal land naast de Zwartbroekpoort, langs de straat en langs de stadsgraaf, schietende aan de 
wele van de Kytsgrave bij de Exterenthoren, aan Wijnns Kauwersijns en Geertrude Nagels, 
echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 21 

 
827 1487 november 18 

Heyne Wennemeker, Meuwes Weetkens en Lijse Wennemeker, echtelieden, Symon Melis en 
Aleide Wennemeker, echtelieden, verkopen circa 2 morgen land buiten Zwartbroek "aen den 
echtersten renneboum tegen Breedermolen" aan Lenaert Graes en Lysabette Kedels, 
echtelieden. Het verkochte ligt tussen land van Claes Kalen en Katherine Custers, schietende 
aan de weg die gaat van de Valderen aan de straat tot op 't veld, zoals verkopers hebben 
geërfd van Nelis Olyslegers.  
 
Hoofdgerecht 310 fol 21 
RAL Aanwinsten 1927 

 
828 1487 november 18 

Dederick Herbrechts zal Barick Arntzson van Zaltbommel 25 rijnsguldens in termijnen betalen.  
 

Hoofdgerecht 310 fol 21 
 
829 1487 november 19 

Bele van Mersen, weduwe van Johan van Hyrttevelt, verkoopt 1/2 huis waarvan Michiel van 
Hyrttevelt, priester, de andere helft bezit, gelegen op de Heggestraat, tussen de huizen van 
Peter Tesser en Derick Meelre; Bele heeft het goed geërfd van haar vader wijlen Derick van 
Mersen en dat Marie van Mersen na dode Derick, haar man, in vruchtgebruik had, aan Michiel 
van Hyrttevelt.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 21 

 
830 1487 november 21 

Willem Gruyse van Tricht is Jacop van Lomme van Venlo 21 rijnsguldens schuldig op Kerstmis 
volgens koopmansgebruik.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 21 

 
831 1487 november 21 

Henrick van Stege is Johan van Lyerop de halfer op Thijs Wynkenhoeve 21 rijnsguldens 
schuldig donderdag over 14 dagen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 21 

 
832 1487 november 23 

Pouwels Krieckelmans en Wendele, echtelieden, verkopen 4 rijnsguldens jaarrente ut in litera 
aan Goessen van Dulken en Lysabette, echtelieden.  
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Hoofdgerecht 310 fol 21 
 
833 1487 november 24 

Medart Zartsewever is Barick Arntsson van Zaltbommel of toonder dezes 13 rijnsguldens 
schuldig op Pinksteren a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 21 

 
834 1487 november 24 

Johannes Portkens, richter, Derick Vossch en Thijs Here, laten der voogdij te Roermond, 
oorkonden dat Thys Noyen en Jutte, echtelieden, de helft van 10 staal land ut in litera verkopen 
aan Dryes van Huerne de bakker en Heylick van Buggenum, echtelieden.  
"Judex hereditavit finito mandato in der kirck Buten Nop. Judex et litones sigillabunt". 

 
Hoofdgerecht 310 fol 21 verso 

 
835 1487 november 26 

Nijs der Kaildreger is Herman Bairtschere 2 rijnsguldens en 1 oort op Lichtmis a.s. schuldig. 
Hoofdgerecht 310 fol 21 verso 

 
836 1487 november 26 

Sijbe Mens is Heyne Blaffartz van Huekelhaven 54 rijnsguldens schuldig in termijnen. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 21 verso 
 
837 1487 november 26 

Gaidert Helremans, Ghorys Lynewever en Gaitken Jongen zijn Maes Schueben 9 1/2 
rijnsguldens op Kerstmis schuldig.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 21 verso 

 
838 1487 november 26 - december 20 

Vonnissen van schepenen van Roermond 
Clais Kistemeker c. Coen Merctse ? 
Johan van Bunne (Bonn) c. Johan Gijselen van 's Hertogenbosch 
Herman Wever c. Leonart van Echt 
Thonys Holtsnijder c. Medart Pelser in de Steeg 
Ernke Becker in de Brugstraat c. Gryete in die Roderborch 
Jacop mit der Vuyst c. Jan Molener op de windmolen 
Johan Staile c. Gryete Meuwes 
Silke van Thoer c. de schout 
Johan Dryvener c. Thijs van den Rynckwarden 
Johan van Bunne (=Bonn) c. de schout, Tiele Moesberg 
Werner van Wetthem c. Johan van Ghyffen 
Johan van Nijmegen, deken in de H. Geest, c. Gaidert Mols wegens 30 rijnsgld rente op het 
land van Horn 
Henrick Stratemeker c. de schout; betr dolle Truyde 
Clais Alartzzoon c. Derick van den Ruysschen 

 
Hoofdgerecht 20 fol 27 verso - 28 

 
839 1487 november 27 

Thijs Noyen is Peter Budel en Ruth Tymmerman als meesters van de broederschap van St 
Leonardus en St Hubertus in de moederkerk 20 rijnsguldens schuldig op Vastenavond.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 21 verso 

 
840 1487 december 1 

altera andreae 
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Johan Cluecker vangher Heylvart verkoopt de helft van 1 staal land, zoals hem aanbestorven 
van Johan Schelen, waarvan Ymmele, de vrouw van Nelis Olysleger, vruchtgebruik had, aan 
Leonaert Graess en Lysabeth Kedel, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 253; losse minuut 

 
841 1487 december 3 

Gaidert Sceper is Heynrick Vlycke 12 petersguldens à 20 boddreger schuldig op Halfvasten.  
 

Hoofdgerecht 310 fol 21 verso 
 
842 1487 december 4 

Mette Tessers verkoopt huis en hof op de Dries bij de Kaenle, tussen erven van Jhelis van 
Wessem en Jacob Tesser, zoals van haar ouders geërfd, aan Heyn Terps en Gryete Zillyen, 
echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 21 verso 

 
843 1487 december 4 

Heyn Terpss zal Mette Tessers een jaarrente van 10 stuivers betalen uit huis ut in litera heden, 
losbaar met 9 rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 21 

 
844 1487 december 4 

Coen Platvoit is Goessen van Dulken 31 rijnsguldens schuldig in termijnen te betalen. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 21 verso 
 
845 1487 december 4 

Bele, weduwe van Heyn van Dulken, heeft binnen 6 weken en 3 dagen beschud huis, schuur en 
poortweg over de brug, tussen de erven van Peter Schoenmans en Jannes Slaiphallers.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 22 

 
846 1487 december 4 

Heynrick Snijwynt en Sye, echtelieden, verkopen huis en poortweg en hof daarachter ut in litera 
aan Johan Hoen van den Broeck en Marie, echtelieden.  
Het goed is slechts belast met 3 rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 22 

 
847 1487 (december 4) 

Johan Rodermont, priester, als erfgenaam en bloedverwant, heeft bij kerkgebod van 6 weken 
en 3 dagen als verwant beschud een huis in de Brugstraat naast Johan Fijnemans en Willem 
op den Poell, en twee moeshoven over de Brug, de eerste van 5 staal, gelegen tussen erven 
van Tilman Moisberg en Leonart Radermeker, de tweede van 2 staal, aan het erf van Jacop 
Cleyne, zoals Henrick Vogeler en Heynrick Custer, priesters, als rectores van het altaar van St. 
Martinus in de moederkerk en op het hoogaltaar in het Gasthuis, voor 2 rijnsguldens, één voor 
elk altaar, bij jaargeding uitgewonnen hadden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 21 verso 

 
848 1487 december 5 

Petrus van den Bynnen (?) hoevel is Gaidert van Huyckelhoven, burger van Heinsberg, 24 
rijnsguldens schuldig in termijnen te betalen. 
Peter mag het geld niet betalen dan nadat Gaidert in St Jacob in Galicië is geweest en daarvan 
bewijs heeft ingebracht (en nadere voorwaarden). 
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Hoofdgerecht 310 fol 22 
 
849 1487 december 8 

Peter Radermeker en Kathrijne Nauss, echtelieden, verkopen huis ut in litera aan Heyn Jongen 
en Yde Hoenemans. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 22 

 
850 1487 december 13 

Derick Wennemeker en Aleide Nobis, echtelieden, verkopen huis op de Hamstraat, tussen die 
van Heyn van Helmont en Willem Scroider; de helft van het huis heeft Aleide in levenslang 
vruchtgebruik, de andere helft en 2 staal land buiten de Nielerpoort in de Vyen-hoeven, tussen 
land van Johannes Kedel en Mette Witmeker, heeft Aleide gekocht met haar voor-man Johan 
Bocken en de grond van haar ouders geërfd, aan Thonys Valcken en Kathrijn Boisen, 
echtelieden. Het goed is belast met 1 rijnsgulden en 4 boddreger 's jaars.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 22 

 
851 1487 december 15 

Heynrick van Stege en Heylwige, echtelieden, verkopen 2 rijnsguldens min 1/2 oort uit een 
jaarrente van 6 min 1/2 oort aan Dederick van Hushaven, priester, en de resterende 4 aan 
Derick Vercken Kathrijnenson. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 22 verso 

 
852 1487 december 28 

Derick Gaiden, Johan Gaiden, Jacop Gaiden en Johan van Helden, als mombers van Lyse 
Gaiden, verklaren dat hun broer/zwager Heynke Gaiden doodgestoken is en nog onbekend is 
wie de doodslag heeft begaan hoewel Zeger Willemson in den Palack, Gaitke van Hannslach 
en Willem Molener toen het ongeluk gebeurde in dat huis waren en op het kerkhof vluchtten. 
Gaiden c.s. beloven het drietal binnen jaar en dag nóch in Roermond nóch elders aan te tasten 
of (laten) vervolgen. Het drietal zal binnen jaar en dag bekennen wie de doodslag gepleegd 
heeft.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 23 

 
853 1487 december 31 

Heynrick van Stege en Heylwige, echtelieden, verkopen 5 morgen land achter de Kapel van 
O.L. Vrouw in het Zand in den Oe-velde, tussen land van Derick Scolteden van Muggenbroick 
en Franck van Oeveren, schietende met een einde aan land van het Gasthuis van Roermond 
en met het andere einde aan land van Willem van Muggenbroick, zoals Heynrick heeft geërfd 
van zijn broer Derick van Stege, aan Derick Scolteden en Heylicke Zeverijns, echtelieden. Het 
land is belast met 2 1/2 malder en 1 sester gerst jaarrente.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 23-23 verso 

 
854 1487 

Overlijdt Godefridus de Hoecklum, rector van de school van de H. Geest te Roermond. De 
presentiën ontvangen deswegen 's jaars 6 griffioenen. 

 
Memorie H. Geest p 135-136 

 
855 1487 

Willem van Sassenveld, prior van de kruisheren te Toulouse sedert 1485, wordt naar 
Roermond gezonden. In 1489 vergezelt hij de visitator naar Frankrijk, misschien ook naar 
Engeland.  

 
Publ XCII-XCIII p 273 
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856 1487 
Frederik Schelart van Obbendorp heer te Schinnen en Johan Schelart van Obbendorp heer te 
Gürtzenich oorkonden na de dood van Reynalde van Meer, vrouwe van Obbendorp, twist 
gehad te hebben over haar erfenis hoewel zij daarvoor een regeling had gemaakt. Partijen 
leggen hun twist nu bij en zullen de regeling uitvoeren, behalve: 
- Johan zal hebben uit de tiend of rente te Vyssel 40 malder rogge     en 20 malder gerst 's jaars 
en 28 hoenders 
- Johan heft uit de goederen van wijlen Henric van Meer zoals          Stijne van Belle ? die in 
vruchtgebruik had 30 rijnsguldens. De      rest is voor Frederik 
- Johan heft uit de goederen van wijlen Willem van Meer 30 rijns       guldens 's jaars; rest is 
voor Frederik 
- Johan heft de 100 rijnsguldens uit de renten van het ambt Mont       fort, Frederik heft 18 
malder rogge uit de 100 rijnsguldens 
- 2 zilveren vergulde kannen en 1 groot zilveren mengpot, die          vrouwe Reynalt geleend 
had van haar broer Henric, gaan naar    Johan. 
Zegelaars de oorkonders en Heynrick Kellener.  

 
Hoofdgerecht 253 minuut 

 
857 1488 januari 5 

Johan Truden, priester, en Ymmel Trude zijn zuster verkopen huis aan de H. Geest, tussen die 
van het kapittel van de H. Geest en wijlen Gelis van Wessem, zoals verkopers erfden van hun 
ouders, aan Leonart Gruyters en Marie Ackermans, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 23 verso 

 
858 1488 januari 5 

Kathrijne Meutsen geeft Cone Meutsen en Mette, echtelieden, haar vruchtgebruik van 6 staal 
land buiten Nielerpoort, tussen land van Kathrijne in die Lyly en Lenert Zartzwever. Idem geeft 
zij haar vruchtgebruik van huis achter Cloisterwand, tussen de huizen van Lenne Zartzwever en 
Henric van Meerhem. Cone en Mette verkopen dat huis vervolgens aan Johan van Baickhaven 
en Kathrijne, echtelieden.  
 
Hoofdger 310 fol 23 verso 

859 1488 januari 7 
Bele, weduwe van Heyn van Dulken verkoopt huis en schuur over de brug, tussen erven van 
Peter Schoenmans en het huis van Slaiphallers, zoals ze dat beschud had binnen 6 weken en 3 
dagen nadat Syly Koenetz dat op jaargeding wegens 1 rijnsgulden en 1 oort en 45 boddreger 's 
jaars had uitgewonnen, aan Meyss Peters en Ymmele Stoycker, echtelieden.  
Kopers verkopen uit dat huis 1 1/2 malder rogge 's jaars aan Goessen van Dulken en Lysabette 
van Viersen, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 24 

 
860 1488 januari 7 

Heynrick van Stege en Heylwich, echtelieden, verkopen 2 1/2 morgen land ut in litera, geërfd 
van zijn broer Derick, aan Johan Dryvener en Bele van der Kraicken, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 24 

 
861 1488 januari 7 

Heynrick van Stege en Heylwich, echtelieden, verkopen hun gedeelte en recht op een beemd 
aan de Roer, te weten 1/5 gedeelte (1/5 heeft Thijs van den Grynt als momber van zijn kind), 
tegen de voogdsmolen, naast Seetze van Brede (andere gedeelten hebben Derick Leonart en 
Johan van Stegen, zijn broer) aan Johan Dryvener en Bele (van der Kraicken), echtelieden. 
Indien verkopers broer Leonart nog in leven is en t.z.t. terugkeerde zal verkoper garant staan 
tegen diens evt. aanspraken.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 24 
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862 1488 januari 8 

Lyse Pullen is Willem Passart en Guedele, echtelieden, 100 enkele rijnsguldens op Pasen e.k. 
schuldig. Lijse verbindt daarvoor haar huis op de Schuitenberg, tussen die van Lens Buytsen en 
Rutt Wackers, alsmede twee ramen en raamsteden, achter elkaar gelegen op de Schuitenberg 
in Halenrecamp, te weten, 1e tussen raamsteden van Willem Passart en Ghiebe Wijnken, 2e 
tussen raamsteden van Elze Zeveryns en wijlen Johannes Postz.  
Willem Passart zal Lyse levenslang in huis houden en kost en kleding verschaffen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 24 

 
863 1488 januari 9 

Geertruyt Ulenmekersse van Eycke geeft machtiging aan Leonart Smietz inzake twee 
erfenissen van Metke Arntz in de jurisdisctie Roermond.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 24 

 
864 1488 januari 12 

Thijs Kremer van Heinsberg en Conne, de weduwe van Johan Kruyderds, echtelieden, 
verkopen 1 1/2 petersgulden à 20 boddreger Roermonds payements jaarrente ut in litera, voor 
de helft, behoudens levenlang vruchtgebruik voor Conne van de andere helft, aan Arnt Thijs en 
Bele van den Vrijhoevel, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 24 verso 

 
865 1488 januari 15 

Jhorys van Kronenberg en Luyte van Rure, echtelieden, verkoopen een land van 2 staal buiten 
Zwartbroek tussen land van Gerairt van Wegescheiden en Heylwig Kelremans, schietende met 
een eind in de Molensteeg, aan Heyne Kuecken en Lysabette van Oell.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 24 verso 

 
866 1488 januari 17 

Symon Portkens, korenmeter van Roermond, verklaart onder ede dat op 5 januari 1488 op de 
zaterdagmarkt van Roermond de volgende graanprijzen golden: 
1 malder weyt 43 stuivers; 1 malder rogge 33 stuivers 
1 malder gerst 28 stuivers; 1 malder haver 18 stuivers 

 
Hoofdgerecht 310 fol 24 verso 

 
867 1488 januari 18 

Derick Hoenen is Maes aenghende Cruyts van Elmpt 8 1/2 rijnsgulden schuldig. Derick stelt als 
pand ter hand aan Maes de jaarpacht van 2 stukken land; 1e buiten de Nielerpoort, naast dat 
van Jacop Bonen, 2e buiten Zwartbroek naast Elze van Rey.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 24 verso 

 
868 1488 januari 19 

Jutte Kuylens, met toestemming van Johan Beerens, haar tegenwoordige man, verklaart aan 
haar zoon Wilmken van der Vijlen bij haar eerdere man Jhelis van der Vijlen 50 rijnsguldens 
schuldig te zijn op Pasen nu en elke Pasen binnen 10 jaar ("achter eyne neest"). Sterft zij 
binnen die termijn dan is de resterende hoofdsom terstond opeisbaar.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 24 verso 

 
869 1488 januari 19 

Thonys Valcken en Katherine Boisen, echtelieden, verkopen 2 staal buiten de Nielerpoort in 
den Nijenhoeven, tussen land van Johannes Kedel en Mette Witmekers ut in litera aan Gheer-
linck Schomeker en Marie Nobis, echtelieden.  
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Hoofdgerecht 310 fol 24 verso 

 
870 1488 januari 18 

Neese Truytkens van Nederweert mombert tot wederopzegging in omnibus in Roermond Rutt 
Heien inzake versterf van Kathrijne Groten. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 25 

 
871 1488 januari 18 

Neese Truytkens van Nederweert draagt over aan Rutt Heien de helft van de opbrengst die 
Rutt als haar momber ut in litera heden zal verkrijgen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 25 

 
872 1488 januari 19 

Goessen Pollart verkoopt 25 roeden land buiten de Moirkenspoort, tussen land van Thijs Noyen 
en Arnt Thonys zaliger, aan Symon Huben en Kathrijne, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 25 

 
873 1488 januari 19 

Else van Rey draagt over aan Bele, weduwe van Heyn van Dulken, een jaarrente van 6 
rijnsguldens uit een rente van negen rijnsguldens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 25 

 
874 1488 januari 21 

Johan Nesken en Marie Cleer, echtelieden, verkopen uit huis c.a. in de Neerstraat bij de 
Minderbroeders, gelegen tussen de huizen van Lemme Moyen en wijlen meester Wynter, een 
jaarrente van 4 rijnsguldens aan Elske van Rey. Het pand is reeds belast met 3 rijnsguldens en 
5 keulse witpenningen 's jaars. 
De rente is binnen 7 jaar losbaar met 70.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 25 

 
875 1488 januari 21 

Huge van der Kraicken is Peter Tesser 28 rijnsguldens schuldig op St Petrus ad cathedram. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 25 
 
876 1488 januari 21 

feria secunda op agnetis 
Jaargeding: (stuk is zwaar gehavend) 
- De pastoor van het begijnhof namens de pastorie (daarvan) klaagt     over (een huis) in de 
Heggestraat dat vroeger van heer Gadert        Melter was en over (een huis?) achter den 
Kaenle 
- Heer Kerstken van den Velde namens St Jorisaltaar over een stenen    huis op de Markt 
- Dezelfde als meester van de O.L. Vrouwe broederschap op der          Porten over een 
jaarrente ut in litera van 2 gulden 5 stuivers       t.l.v.  ? (onleesbaar) 
- Heer Wilhem van Vierssen....H. Geest op het stenen huis.... 
- De pater van de beggaarden.... Schuitenberg 
- Dezelfde over (een land?) bij de Exteren toren 
- De meesters van de H. .... 
- Coen Platvoet als meester van Onze Here God broederschap in het      Munster over het huis 
van Ernken Henssen in de Nuwestraat bij de     put voor 4 enkele rijnsguldens 
- Emont Goltsmit op Eynken Henssen huis in de Nuwestraat bij de put    wegens jaarrente van 
de helft van 1 1/2 enkele rijnsgulden en de     helft van 1 1/2 hoen ut in litera 
- Ghijs van Voegd de kosterij in de .... 
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  huis in de Steeg, naast Jannes Wolffkeel 
- Dezelfde namens de abdis van O.L. Vrouwe Munster en de nonnen        over het huis van 
Bele Dalen in de Munsterstraat, naast heer         Johan Jellen (?), wegens jaarrente van 1 
enkele rijnsgulden ut in    litera 
- (onleesbaar) 

 
Hoofdgerecht 19 fol 4-4 vo 

 
877 1488 januari 31 

Joist Kertkens, Gerairt Hencken, Medart Smusers van Grathem verklaren dat Derick Hillen 
beloofd heeft aan de stadhouder 21 rijnsguldens te betalen voor St Matheus e.k. Comparanten 
zullen Derick Hillen deswege schadeloos houden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 25 

 
878 1488 januari 31 

Derick van Wessem Geertrude zoon en Marie, echtelieden, verkopen een afhang ut in litera 
aan Johan Louwerysch de hameker en Ide van Belle, echtelieden. Kopers zullen de verkopers 
uit het verkochte 36 rijnsguldens en 8 witpenningen hoofdsom betalen in termijnen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 25 verso 

 
879 1488 februari 4 

Herbertt van den Franckenfortt is Peter Tesser 41 rijnsguldens schuldig, te betalen in termijnen.  
 

Hoofdgerecht 310 fol 25 verso 
 
880 1488 februari 4 

Willem Hubbe machtigt Thonys Wolsac in omnibus inzake versterf van meester Johan Wynter 
in Roermond.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 25 vo 

 
881 1488 februari 4 - maart 5 

Vonnissen van schepenen van Roermond.  
Hube Tonnen en Marie Kaix c. Claes op den Bossch van Kruchten; Heynke Molener 
Coen Becker c. Willem Tonnen 
Geraide Rademekers c. Derick Gaitsen de tegelbakker 
Jannes Kedel, Sybe Knoups, Joist Kremer en Johan Dryvener c. Willem Pullen 
Johan Tyertey c. Jenne Becker 
Johan Hillen c. Derick Meelre 
Augustyn den Kremer c. Clais in den Sterre 
Herman Tienenmeker van Erkelenz c. Sijbe Maes 
Henrick van Stege c. Lemke Molener 
Teuwes Verwer c. Jan van Leute 
Jan Pannes de Korenmeter c. de vrouw van Jannes Becker Zeverijnszoon 
Baitske Eirbers c. Lemke Scraigen 
Thonys Holtsnyder c. Medart inghen Stege de pelser 
Mathias Scrijver c. Lemke Scraigen 
Herman Fleuten c. Gairtke van Tudderen 
Willem van Helden c. Jenke Olisleger van Swalmen 
Herman Wever c. Jennes Kapiter 

 
Hoofdgerecht 20 fol 28 verso - 29 

 
882 1488 februari 9 

Heynrick van der Kraicken is Geertrude, weduwe van Heyn in den Roze 50 rijnsguldens 
schuldig op halfvasten. 

 



 
 129 

Hoofdgerecht 310 fol 25 verso 
 
883 1488 februari 9 

Derick Hillen is Heynrick Block 21 rijnsguldens schuldig op Matheus apostel. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 25 verso 
 
884 1488 februari 10 

Daniel Metzmeker is Sybrecht Knoups 12 rijnsguldens schuldig op Pinksteren e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 25 vo 
 
885 1488 februari 10 

Hube Stierops en Herman van Noysen van Elmpt zijn Johan Tyertey 40 rijnsguldens schuldig 
wegens geleend geld, terug te betalen op St Jan de Doper e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 25 verso 

 
886 1488 februari 11 

Johan mit den Heiligen is Heynrick van Venlo de scroder en Heyn Leppers als meesters van de 
Beetleemscutten ad usum O.L. Vrouwe broederschap bij de Minderbroeders 15 rijnsguldens op 
St Pieter ten zetel 1489 schuldig. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 25 verso 

 
887 1488 februari 16 

Komman Bruesten is Johan Hillen 5 rijnsguldens in termijnen schuldig. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 25 vo 
 
888 1488 februari 12 

feria tertia post scolastice virginis 
Jhelis van Baixen, richter, Clais Ploechz en Cornelis Peterszoon en schepenen der dingbank 
van (Maas)nyel, oorkonden dat Thijs Noyen en Jutte, echtelieden, verkopen uit 3 1/2 morgen 
land die Peter Schomeker vroeger had in het Nyellerveld in de richting van Roermond bij 
Bolleckhouwer's Stepken, tussen land van Derick Vercken en wijlen Gerart Bijns, met een kop 
op land van Reyner Raitz, een jaarrente van 3 rijnsguldens aan Johan Gaent en Jutte van den 
Dijcke, echtelieden, losbaar binnen 6 jaar met 50 gelijke munt en 25 stuivers kosten.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 26 

 
889 1488 februari 14 

Johan Rodermont, priester, verkoopt een moestuin van 3 staal over de brug, achter het huis 
van Ryse van der Schairt, naast Jacop Cleynen, gaande tot de Roer, zoals heer Heynrick Voge-
laar en heer Heynrick Custer, priesters, die als rector van het hoogaltaar in het gasthuis en het 
sint Martijns altaar In Op bij jaargeding wegens onbetaalde cijns hadden verworven, aan Ryse 
van der Schairt.  
 
Hoofdgerecht 310 fol 27 verso 

 
890 1488 februari 14 

Johannes Noyen is zijn vader Thys Noyen 100 rijnsguldens schuldig op St Remigius a.s. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 27 verso 
 
891 1488 februari 16 

Coen Droichschere is Romont Fleuten en Cornelis Vleysshouwer 71 rijnsguldens schuldig in 
termijnen te betalen.  
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Hoofdgerecht 310 fol 25 verso 
 
892 1488 februari 20 

Heynken van den Venne van Halen en Gairtke Tilmans, echtelieden, verkopen 1/2 huis ut in 
litera aan Jannes Keucken de schoenmaker en Kathrijn Emontz, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 25 verso 

 
893 1488 februari 21 

Laurens Zevereyns en Heylwich Spits, echtelieden, verkopen 1/2 van huis c.a. tegenover de 
Weerdenmolen naast de muur van het convent op den Eempsen waar men in de kerk gaat, te 
weten: de helft van het huis voor aan de straat ter Rurenwaarts en zoveel plaats als vóór het 
huis tussen de straat (?) ligt en zoveel plaats daarbij als in aangegeven, zoals verkopers 
hebben verworven van Neesken Perkens - dochter van Echt na deling; Neeske behoudt de 
andere helft en de toegang naar de kerk, koper zijn Jacop Koupmans de molenaar en Jenke 
Monnix, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 26 

 
894 1488 februari 21 

Jacop Koupmans, de molenaar, en Jenke Monnix, echtelieden, zullen Laurens Zevereyns en 
vrouw 32 gulden betalen wegens verkoop heden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 26 

 
895 1488 februari 23 

Peter met de Schellen zal jaarlijks aan zijn zoon Derick met de Schellen 10 malder rogge 
lijfrente uitkeren uit zijn 4 huizen naast elkaar bij de Betlehem, tussen erf van de voogdijschuur 
en Peter Slotmeker. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 26 

 
896 1488 februari 23 

Johan Boemer Pouwels Krickels van Sittard en Johan Hameker zullen Romot Fleuten 16 
rijnsguldens betalen binnen termijnen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 26 verso 

 
897 1488 februari 26 

Heynrick Geldoffsz beschudt volgens recht binnen kerkgebod van 6 weken en 3 dagen (= 45 
dagen = 1 1/2 maand) wegens bloedverwantschap een stuk land van 5 morgen achter de kapel 
van O.L. Vrouw in het Zand, dat Heynrick van Stege (?) voor het gerecht opgedragen had. 
Richter vestigt Heynrick in het goed. Heynrick draagt vervolgens het goed over aan Reyner 
Goltsteyn en Geraert van den Wegescheiden als meesters van de huisarmen binnen 
Roermond ad usum pauperitatum.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 26 verso 

 
898 1488 februari 26 

proxima matthei (?) 
Jannes Portkens, richter, en Clais Ploechz en Gerart van den Wegescheiden, laten der voogdij 
te Roermond oorkonden dat Peter mit den Schellen en Geertrude, echtelieden, uit een land van 
24 roeden buiten de Moirkenspoort, tussen land van Heyn van Buel, de smid, en Derick Schere, 
schietende aan de straat; en uit een kamer aan Beetlehem, naast de tiendschuur en het huis 
van Peter zelf, een erfrente van 30 stuivers 's jaars aan Heynrick Geldoffsz en Reyner 
Goltsteyn, als meesters van de huisarmen te Roermond, losbaar binnen 9 jaren met 30 rijnsgul-
dens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 26 verso 



 
 131 

 
899 1488 februari 28 

Gaidert Sijben van Oell zal Heynrick Geldoffsz 125 enkele rijnsguldens betalen voor St Jan de 
Doper.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 26 verso 

 
900 1488 februari 28 

Heynrick Geldoffsz en Stijne, echtelieden, verkopen een huis aan de Markt tussen de huizen 
van Aleide Poickens wederzijds, aan Gaidert Sijben en Kathrijne Krends, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 26 verso 

 
901 1488 februari 28 

Gaidert Syben en Stijne, echtelieden, zullen 's jaars aan Heynrick Geldoffsz en Stijne, 
echtelieden, betalen uit huis c.a. aan de Markt ut in littera heden 5 enkele rijnsguldens, losbaar 
binnen 6 jaren.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 26 verso 

 
902 1488 maart 3 

Lysabeth, weduwe van mr. Gijsbert Clynkart, verkoopt uit huis op de Hamstraat, tussen de 
huizen van Peter Tymmermans en wijlen Peter Neutkens' poortweg, te weten op 1/2 huis en 
vruchtgebruik op andere 1/2 huis, een jaarrente van 1 enkele gouden rijnsgulden aan Heynrick 
van den Kraecken t.b.v. de Kapel van O.L. Vrouw in het Zand, losbaar binnen 8 jaar met 20. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 27 

 
903 1488 maart 4 

Peter Scomeker en Derick Zedelmeker met toestemming van Medard Zedelmeker en Kathrijne 
Witmekers, Medard's vrouw, en Dryes Zedelmeker zoon van Derick, verkopen 1/4 van kamer 
en haafstede op den Oeveren naast het huis van Kerstken van den Velde, vicaris in de 
moederkerk, te weten het vruchtgebruik dat Peter heeft op de kamer en de rechten van Derick 
en Dryes na dode van Peter voorn, aan Kerstken voornoemd.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 27 

 
904 1488 maart 7 

Peter Parisys van Brede zal Peter Koppertz van Eyck 50 rijnsguldens betalen op St Andries e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 27 
 
905 1488 maart 7 

Gaidert van Esden genaamd Jonckher verklaart in Maastricht beslag te hebben gelegd op Clais 
Puster wegens vordering op de stad Roermond wegens 4 gevangenen in de Venlose vete 
helpen halen en in Roermond te brengen. De stad stond hem toe de kosten van zijn gevolg te 
verhalen. Dat heeft de stad nagelaten toen de burgemeester weigerde. Hij acht zich bedrogen. 
Gaidert verklaart nu, na bericht van Rabet van Dorsdale en Jacop Tesser, het beslag op Clais 
Puster op te heffen en verklaart verder met Gerairt Lemmen van Oell niets meer te verhalen op 
burgers en ingezetenen van Roermond. Hij zal Gerairt Lemmen schadeloos houden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 27 

 
906 1488 maart 8 

Vullinck van Holtmolen de kistenmaker zal aan Heynrick van Venle en Heyne Lepper en 
Meuwes Trippenmeker als meesters van de broederschap van O.L. Vrouw bij de 
Minderbroeders 12 rijnsguldens betalen vóór Halfvasten.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 27 
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907 1488 maart 8 

Henne Ludolffz en Kathrijne, echtelieden, verkopen 1/4 van huis en land daarachter, gelegen 
Over de brug, tussen huizen en erven van Philips Rijntsels en Kathrijne van Heringen, zoals 
Henne van Metke van Echt zijn zusters dochter geërfd heeft, aan Peter inghen Schray en 
Kathrijne Zweymerr, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 27 verso 

 
908 1488 maart 8 

Sybrecht van Holtmolen en Heylwig van Broickhusen, echtelieden, verkopen twee huizen naast 
elkaar op de Swalmerstraat, tussen huizen van Jhelis Kremers en Gaidert Vogel, zoals 
Sybrecht die heeft geërfd van zijn ouders na deling met broers en zusters, aan heer Henrick 
van Holtmolen, priester, zijn broer.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 27 verso 

 
909 1488 maart 8 

Henrick van Holtmolen, priester, verkoopt uit huis en erf op de Korte Dries, tussen huizen van 
Herbert van de Polle en Hellegont Hoift, een jaarrente van 3 rijnsguldens aan zijn broer 
Sybrecht van Holtmolen en echtgenote, losbaar binnen 6 jaar met 50.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 27 verso 

 
910 1488 maart 8 

Henne Ludolffsz en Kathrijne, echtelieden, verkopen 1/4 van een beemd waarvan Jacop in den 
Vogel 1/2 heeft, gelegen op den Dycke buiten de Nijerporten naast het melaatsenhuis, zoals 
verkopers hebben geërfd van zustersdochter Metke van Echt, aan Peter inghen Schray en 
Kathrijne Zweymans, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 27 verso 

 
911 1488 maart 8 - mei 10 

Vonnissen van schepenen van Roermond. 
Henne Ludoffzoon c. Willem Gruyter Reynerszoon over momberschap Metke van Echt 
dinsdag 10 maart op het weekgeding: 
Heynke Henne c. Tilman Naemiddage 
Truyde Scrijvers vrouw van Mathias Scryvers c. Peter Kannegieter 
Mette Kruyssen c. Joirde uten Peel, neef van Reys Olisleger 
Eligius in 't Munster namens de abdis van OLV Munster c. Lenneke Molener 
Kortt Jan over de brug c. Meys Peters 
Herman Fleuten c. Derick Belleman 
Peter Tesser c. Kerstken Burgers van Heinsberg 
Katherijn Philips c. Medart Mont 
Jan Decker, rector van de vroegmis in de H. Geest c. Aleyt Poicken;  Derick Kympe 
Willem Keuffven c. Johan Nesken 20 grippen, 6 malder rogge en 3 cluden wol wegens 
huwelijkse voorwaarden 
Jacop Hack c. Joist mit den Twee Dumen 
Rutt Henne c. Jacop Nelen leidekker 
Henrick Kannegieter c. Jutt Kuls 
Herman van Sonne c. Engelken Teuwer 
Herman van Sonne als kremermeester c. Derick Kemerlinck 
Herman van Sonne als kremermeester c. Jacop Bonen 2 enkele guldens, 2 pond was en 2 
kwart wijn 
Johan van Thoer als kremermeester c. Augustijn den Kremer die gehuwd is met de dochter in 
de Sterre 2 gld 2 pond was 2 kw. wijn 
Johan van Thoer c. Johan van Gelre  idem 
Ghiese Slottmeker als meester van St Eligius broederschap c. Thijs de Nagelmeker 4 enkele 
guldens en 2 pond was 
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Johannes Buysen en Mais Scroider als meesters van de St Anna-broederschap c. Heyn v. 
Eyndehoven 
Johan van Ruremunde c. Willem Klijsters 
Medart Zartzewever c. Adriaen Smitt 
Medart Zartzewever c. Johan Orweder 

 
Hoofdgerecht 20 fol 29 - 30 

 
912 1488 maart 10 

Mais Vorden is Truyde Scrijvers 14 st. schuldig op Halfvastenmarkt e.k. 
Henne Kreids en Kathrijne Doeven echtelieden zijn Lenske Kupenbynder 4 1/2 rijnsguldens 
schuldig 1/6 te betalen op Pinksteren e.k. gedurende 6 jaren. 

 
Hoofdgerecht 253 

 
913 1488 maart 11 

Geertruyt Veemans verkoopt 1/4 van een beemd waarvan Jacob in den Vogel 1/2 bezit, 
gelegen (zie 1488 maart 8), zoals verkoopster heeft geërfd van haar broedersdochter Metke 
van Echt, aan Gaidert Sceper de bakker en Geertruden Byllyen, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 28 

 
914 1488 maart 11 

Peter inghen Stray en Kathrijne Zweymers, echtelieden, verkopen 1/4 van de beemd ut in litera 
1488 maart 8 aan Gaidert Sceper de bakker en Geertrude Byllyen, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 28 

 
915 1488 maart 12 

Goessen Mielkens en Kathryne van Eyghen, echtelieden, verkopen 1/2 beemdje, waarvan 
Henneken Duddeler de andere 1/2 bezit, gelegen te Roer, tussen land van Henne Meurs en de 
straat, zoals Kathrijne van haar ouders erfde, aan Nelis Ruelkens en Agatha, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 29 verso 

 
916 1488 maart 12 

Willem Goltsteyn machtigt zijn broer Reyner in omnibus te Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 29 verso 
 
917 1488 maart 14 

Peter Gansen is Jenne van Viersen 7 rijnsguldens in termijnen schuldig.  
 

Hoofdgerecht 310 fol 28 
 
918 1488 maart 17 

Thonys Wolsac machtigt zijn vrouw Kathrijne in omnibus te Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 28 
 
919 1488 maart 17 

Gaidert Helremans van Herten is Jenne van Viersen 5 rijnsguldens schuldig op St. Jacob 
apostel a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 28 

 
920 1488 maart 17 

Heynrick Ulman de apotheker en Lysabeth, echtelieden, en Heynrick Molener, conventsbroeder 
van het Regulieren Klooster te Roermond, zoon van Lysabeth voorn, met toestemming van 
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Leonart van Zittart, pater van dat klooster, verkopen twee huizen en woningen met de steenweg 
er achter, gelegen in de Schoenmakerstraat, tussen het stenen hoekhuis en het huis van 
Henne van Panhedel aan Johannes Goltsmit en Bele van den Velden, echtelieden. Het water 
dat van het hoekhuis komt en van deze twee huizen stroomt in het privaat onder het huis van 
Henne van Panhedel. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 28 verso 

 
921 1488 maart 21 

Henrick Scotten en Mette, echtelieden, verkopen huis c.a. op de hoek van de Oliestraat bij de 
put, tussen huizen van Henrick Geldoffz en Gaidert Sijben, aan Jacop Hameker en Ymmele 
Sijben, echtelieden. Jacop zal de verkopers daaruit een jaarrente van 4 rijnsguldens min één 
oort betalen. Ze stellen als onderpand een moestuin van 1 1/2 staal buiten de Nielerpoort 
tussen erven van Henrick Scotten en Thonys Becker. De rente is binnen 12 jaar losbaar.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 28 

 
922 1488 maart 23 

Sybe Maes is Herman Tyenemeker van Erkelenz 9 rijnsguldens en 1 oort schuldig op dinsdag 
na Palmzondag.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 28 verso 

 
923 1488 maart 23 

Gaidert van der Mazen en Lysabette, echtelieden, verkopen huis en hof ut in litera aan Derick 
van Ophaven.  
Hoofdgerecht 310 fol 28 verso 

 
924 1488 maart 23 

Willem, medeheer te Elmpt, machtigt Ghorys Lynewever in alle versterf van wijlen Johan 
Wynter te Roermond, zoals de weduwe Wynter dat in vruchtgebruik had. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 28 verso 

 
925 1488 maart 24 

Geraert Breyde machtigt Dryes van Kudichaven in het recht op de borgen voor 200 rijnsguldens 
die Peter N. met de schout heeft afgepand ten laste van Willem Kellener en Johan van der 
Kraicken.  

 
Hoofdgerecht Roermond 310 fol 28 verso 

 
926 1488 maart 27 

Nelis Olisleger schenkt Wijn Kauwersyns al zijn gereed goed en is hem 200 rijnsguldens 
schuldig op Pinksteren e.k. onder verband van alle goed.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 31 verso 

 
927 1488 maart 27 

Willem, medeheer te Elmpt, machtigt zijn zoon Johan van Elmpt in omnibus te Roermond, 
uitgezonderd de erfenis van Johan Wynter. 

 
Hoofdgerecht Roermond 310 fol 29 

 
928 1488 maart 28 

Geraert Gheermans van Echt is Coenrairt van Beechaeven 10 rijnsguldens schuldig in 
termijnen. Coenrairt en Leonarda, echtelieden, verkopen 1/3 van de plaats tegenover het gast-
huis, naast het huis van wijlen Goesse Smit, gelegen aan de straat aan Geraert Gheermans. 
Geraert zal aan verkoper uit het gekochte 20 stuivers jaarrente betalen.  
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Hoofdgerecht 310 fol 29 
 
929 1488 maart 31 

Johan in den Vogel en Lysabette, echtelieden, schenken aan Jacop in den Vogel en NN, 
echtelieden, huis c.a. in de Steegstraat.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 29 

 
930 1488 maart 31/juni 29 

Heyne Portmans van Weerdt verkoopt 1/3 huis op de Hamstraat, tegen de hoek van Pouwel 
van der Netten, tussen de huizen van Selle Scroider en Arnt Koetzemeker, en circa 7 staal land 
buiten de Nielerpoort, tussen land van Arnt in den Engel, schietende met een hoofd aan Derick 
Clompenmeker's land, zoals verkoper geërfd heeft van het kind van Johan Tacken, aan Clais 
Kistemeker en Kathrijne, echtelieden, Thonys Becker de linnewever en Kathrijne Lauwers, 
echtelieden, en Arnt Kietzemeker en Kathrijne Nelen, echtelieden. Kopers verkopen aan 
verkoper een huis op de Hamstraat.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 32 verso 

 
931 1488 april 11 

Herman Stijnen machtigt zijn vrouw Jois te Roermond in omnibus. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 29 
 
932 1488 april 14 

Jacop Nelen is Heynrick Smersman van Geldrop 17 rijnsguldens schuldig in termijnen.  
 

Hoofdgerecht 310 fol 29 
 
933 1488 april 14 

Peter Schomeker verklaart geen recht te hebben op 8 hond land te Wynschem in het Rijk van 
Nijmegen die Derick Schomeker en Jutte van Dijcke, echtelieden, verworven hebben.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 29 

 
934 1488 april 17 

Coen Kupenbynder en Engel, echtelieden, verkopen 1 moestuin van 3 1/2 staal buiten 
Zwartbroekpoort, tussen land van Huge van den Kraicken en Aleide van Vyerssen, aan Byllie, 
weduwe van Gerard in die Lyly t.b.v. haar kinderen bij Gerard. 
Byllie heeft levenslang vruchtgebruik. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 29 verso 

 
935 1488 april 25 

Herbertt van den Poll en Henrick van Meer staan borg voor Gerairt van Peelt, de muntmeester, 
tot mogelijke boete van 300 rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 29 verso 

 
936 1488 april 26 

Gairtken Beerten is Jacop Dapper en Ernke Metsmeker 25 stuivers schuldig op St Remigius. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 31 
 
937 1488 april 28 

Tilman van ghen Oeveren en Kathrijne Schomekerse schenken al hun roerende en onroerende 
goederen die Kathrijne van haar broer Gairdt Schomeker in Roermond geërfd heeft gedurende 
haar leven aan Kathrijne Mackesteyne als vruchtgebruik. 
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Hoofdgerecht 310 fol 29 verso 
 
938 1488 april 28 

Henrick van Stege is Arnt Lynewever 10 rijnsguldens schuldig in termijnen.  
 

Hoofdgerecht 310 fol 29 verso 
 
939 1488 april 30 

Jutte Karys is Wendele Byns 8 rijnsguldens schuldig in diverse termijnen. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 29 verso 
 
940 1488 april 30 

Ghijsbrecht Monnix, wonende in de hoeve tot Berge bij Brede, Willem Vaess, wonende te Beke 
bij Brede, Johan Pouwels en Servais Scheyffarts van Kauwelylle zijn schuldig aan Arnt Thijs en 
Derick Nagel van Kauwelille resp. 50 bescheiden Andriesguldens en 100 rijnsguldens te 
betalen binnen Roermond op St Jan de Doper. Bij verzuim komen ze in Roermond in leisting.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 30 

 
941 1488 april 30 

Gerart Grauss de Waard te Weert in het Pannehuis zal Leonart Smietz van Eyck 14 malder 
gerst à 32 stuivers leveren op St Jacob apostel.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 30 

 
942 1488 april 30 

Thijs Boechems schenkt Heylwige Werckmans, zijn maagd, tbv zijn bastaardzoon Johan bij die 
maagd het huis op de Schuitenberg, tussen huizen van Gertrude van Aken en Derick van 
Eycke, zoals schenker dat van zijn vader heeft verkregen. Indien Johan meerderjarig is komt 
het huis hem toe enz. Thijs verkoopt uit zijn twee huizen in de Beggartstraat, tussen die van 
Peterken Kupenbynder en Steven Kapen, 3 rijnsguldens 's jaars aan Gerairt van Glaidebeke en 
Heylwich Kieten, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 30 

 
943 1488 april 30 

Thijs Boechems verkoopt uit een moestuin buiten Zwartbroekpoort aan de stadsgraaf 20 
stuivers jaarrente aan Gryetken van Vlodorp, dochter van Heylwige Werckmans bij Brueker van 
Vlodorp, haar overleden man.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 30 

 
944 1488 mei 2 

Wilhem van den Grynt, priester, rector van het altaar van St Michael in de H. Geest, verkoopt 
huis c.a. dat van Mette Wolters was, gelegen Achter der Leuven op de hoek van de 
Visserstraat, naast het huis van Geertrude Planen. Verkoper heeft huis met jaargeding 
uitgewonnen wegens 2 oude schilden jaarrente tbv het altaar, aan Ude van geene Ray en Mette 
Gobbels, echtelieden, tegen de genoemde rente. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 30 

 
945 1488 mei 3 

Huge van den Kraicken is zijn zwager Johan Dryvener wegens geleend geld 28 rijnsguldens 
schuldig en stelt als pand zijn deel van een vordering van 36 rijnsguldens 's jaars uit het land 
van Horn, waarvan Johan Dryvener de helft bezit, afkomstig van Johan's zusters Heylwege en 
Inckele. Bele, zijn zuster, deelt ook daarin. Johan incasseert de gehele rente totdat de schuld is 
gedelgd.  
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Hoofdgerecht 310 fol 30 verso 
 
946 1488 mei 12 

Derick van Halret en zijn vrouw Kathrijne, weduwe van Johan Doirmans, verklaren geen recht 
te hebben op de moestuin die wijlen Gerairt Doirman aan zijn dochter Kathrijne Doirmans in 
huwelijk gegeven heeft met Symon Huben. De moestuin ligt buiten de Nielerpoort, tussen 
tuinen van Clais Genen en wijlen Leonart Zends (?). 

 
Hoofdgerecht 310 fol 30 verso 

 
947 1488 mei 13 

Medart Knoppartz machtigt Medart Knoppartz zijn zoon, in omnibus in Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 30 verso 
948 1488 mei 15 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Heyne Wennemeker, Meuwes 
Weetkens en Lyse, Symon Melis en Aleyd, Yercken en Reegel Wennemekers, Gerairt 
Cluecker en Truyde van Assell aan Leonart Graiss en Lysabet Kedels van hun rechten op twee 
morgen land buiten de Zwartbroekpoort. 
Met retroacta d.d. 1487 november 18, 1487 december 1.(reg 826) 
 
Venner; charters 35 

 
949 1488 mei 19 

Heyne Wragge van Lyerop is Jenne van Viersen 3 1/2 malder gerst, 3 malder tarwe, 1 vat 
haver en 2 malder rogge, te leveren in termijnen, schuldig.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 31 

 
950 1488 mei 22 

Vrouwe Willem van Kessel, abdis van O.L. Vrouwe Munster, verkoopt huis c.a. bij de 
Beggarden tegenover de boomgaard van de Minderbroeders, tussen huizen van Johannes Post 
en Willem Pullen, genaamd Bessemekers' huis, dat van wijlen Wouter van Herkenbosch was, 
zoals de huisarmen van Roermond op jaargeding hadden uitgewonnen en de abdis binnen 
kerkgebod had beschud wegens jaarrente en verworven, aan Derick Wennemeker en Aleide 
Nobis, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 31 

 
951 1488 mei 23 

Johan van den Broicke de houtsnijder is Merten in die Lylye 7 rijnsguldens schuldig te betalen 
in termijnen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 31 

 
952 1488 mei 23 

Heylwich, weduwe van Lemme van Buel, en haar zoon Herman van Buel de kistenmaker zijn 
Johannes Bytweggen en Rut Tymmerman als meesters van de broederschap van St. Hubert en 
St Leonard in de parochiekerk 13 rijnsguldens en 15 stuivers schuldig op St Remigius.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 31 

 
953 1488 mei 23 - juni 17 

Vonnissen van schepenen van Roermond. 
Ernke Ghelinx van Susteren c. Geerke van den Leymkule; Arnt Boremans c. Hube Becker; 
Heynke Molener Kymmel c. de vrouw van Kaetke van Huerne 
Sybe Knoups als meester van de broederschap van God c. Coen Platvoit 
Sijbe Ruytsen van Assel c. Vaes op den Eempsen 
Peter Schomeker c. Leonart van Pruymeren; Johan van Sonne en Johannes Glazemeker als 
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meesters van het goudsmeden ambacht c. Bernt Goltsmitt over betalen van het halve 
ambachtsgeld van de jongen die Bernt in huis heeft  
Mathias Scrijver c. Peter van Venray; Jhelis van Eyck 
Truyde Scrijvers c. Peter Kannegieter 
Ghijse Mereel de schoenmaker c. Peter Schomekers 
Lemme Moyen c. Meuwes Slottmeker 
Mertijn Clompemeker c. jonkvrouw Johanna van Erp, non te Keyserbosch 
Sijbe Knoups c. Derick Tiegelbecker de oude 
Teuwes van Hasselt c. wijlen de vrouw van Meuwes met het marktschip 
Kathrijne van den Molen c. Johan Bongart 
Gaidert Pouwels c. Peter Hoeneman de knaap op Eempsen 
Gaidert Pouwels c. Heynrick Gruyter 
Gerairt van Rey namens Peter van Rey zijn broerskind c. Thijs van den Rynckwoerden 
Arnt de gasthuismeester c. Huge van der Kraicken 

 
Hoofdgerecht 20 fol 30-31 

 
954 1488 mei 24 

Johan Jansson van Harderwijk machtigt Wijn Kauwersyns in omnibus in Roermond wegens 
versterf van Ymmel Schelen, zijn zuster, waarvan Nelis Olysleger vruchtgebruik heeft. Johan en 
zijn vrouw Fye verkopen 1/4 morgen land en 1 staal, geërfd van zijn zuster, doch in 
vruchtgebruik bij Nelis Olysleger aan Leonart Graiss en Lysabeth Kedels, echtelieden. 
Gertruyde van Assel naast het goed wegens verwantschap en behoudt het.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 30 verso 

 
955 1488 mei 28 

Akte, waarbij Johannes Kannegieter, Gheerlach Boesshem en Claes Kalen voor de 
schepenbank Roermond beloven dat zij de halve morgen land buiten de Zwartbroekpoort aan 
de koper Leonart Grais zullen overdragen na het overlijden van de vruchtgebruikster. 
Zie ook 1488 mei 15 en mei 29 

 
Venner; charters 36 

 
956 1488 mei 29 

feria quinta post penthecoste 
Mette, weduwe van Claes Kalen, Johannes Kannegieter, Gheerlach Voeshems en Claes Kalen 
Claes zoon verkopen aan Heynrick Roider 1/2 huis Achter de Muur, waarvan Mette de andere 
helft levenslang als vruchtgebruikster heeft. De andere verkopers zullen na Mette's dood die 
helft terstond overdragen aan de koper.  

 
Hoofdgerecht 253 

 
957 1488 mei 30 

Heynrick van Stege en Heylwige van Osen, echtelieden, verkopen uit hun deel van de molen op 
de Roer, genaamd Stegensmolen, uit zijn deel in het stenen huis op de hoek van de 
Schoenmakersstraat, herkomstig van zijn ouders en deels herkomstig van Derick, Leonart en 
Johan van Stege zijn overleden broers, een jaarrente van 6 rijnsguldens aan Johan Tyertey, 
burgemeester van Roermond, ad usum civitatis, op Urbanusdag, losbaar binnen 10 jaar met 
100 rijnsguldens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 31 verso 

 
958 1488 mei 31 

Symon Portkens, korenmeter te Roermond, attesteert over de graanprijzen op pinksteravond (1 
juni) op de Roermondse markt: 
1 malder tarwe (weyt)  51 stuivers 
1 malder rogge   40 stuivers 
1 malder gerst   30 stuivers 
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1 malder haver   21 stuivers 
 

Hoofdgerecht Roermond 310 fol 31 verso 
 
959 1488 juni 3 

Gybel de kooldrager is Mathias Scryver 18 st schuldig op St Jan de Doper. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 31 
 
960 1488 juni 6 

Leonart Kranen van Nederweert als voogd van Johan Jheliszoon van Romen en Dylle van 
Romen verklaren dat de broederschap van St Crispinus en Crispinianus aan Johan en Dylle 32 
petersguldens schuldig is geweest. Ze geven nu kwijting.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 31 

 
961 1488 juni 6 

Mette, weduwe van Clais Kalen, Johannes Kannegieter, Gheerlich Boessems en Clais Kalen, 
zoon van Clais voorn, zijn Leonart Graiss 100 rijnsguldens schuldig te betalen in termijnen, en 
zijn schuldig aan Heynrick Roiden 75 rijnsguldens in één termijn. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 31 

 
962 1488 juni 6 

Derick Herbrechts is Johan Vyncke van Venlo 100 rijnsguldens schuldig op St Remigius. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 31 
 
963 1488 juni 7 

Willem Mercktgreve en Peterse, echtelieden, en Peter Buydel en Lysabette, echtelieden, 
verkopen 1/2 huis Achter de Muur, tussen die van Heynrick Roiders en wijlen Arnt Roiders 
(Willem en Lysabette zijn broer en zus) aan Heynrick Roiders en Katharina, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 31 verso 

 
964 1488 juni 10 

Dylle, dochter van Willem van Romen, en Johan Jheliszoon van Romen verkopen al hun recht 
en deel in huis bij Zwartbroek, tussen de huizen van wijlen Johan van Hengen en Gobbel 
Korvemekers, aan Heynrick van Leyverlae de smid tbv diens zoon Heynrick bij wijlen Kathrijne 
van den Reyssche.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 31 verso 

 
965 1488 juni 12 

Marie, weduwe van Peter in den Alden Vogel, beschudt binnen jaar en dag wegens 
verwantschap een land met schuur die Mayken Roider verkocht had ut in litera. Na naasting 
draagt Marie het goed over aan Heynrick Kellener en Lysabeth, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 32 

 
966 1488 juni 13 

Wijn Kauwersijns is Cornelis Roeleffsen van 's Hertogenbosch 29 rijnsguldens schuldig op St 
Jan de Doper of 1 jaar later op rente van 1 oort per gulden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 31 verso 

 
967 1488 juni 18 - 25 

Vonnissen van schepenen van Roermond. 
Derick Kamescirper c. Johan Vere 's vrouw; Gaitke Molener; Arnt Thonis en Geertruyd, 
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echtelieden (In 1465 werd reeds overdrachtsprotocol gehouden) 
Herman Fleuten c. Derick Belleman 
Jacop van der Balen c. Dryes van Kuedichaven 
Willem Merctgreve c. Willem Pullen (raamstede bij Mariagarde, raamstede in Halenrecampe 
afkomstig van Marie, eerdere vrouw van Willem Pullen, en haar dochter Peetke Willemsdochter 
Pullen) 
Hube Tonnen c. Arnt Neutken de schout; Heynken Moleners 
Hube Tonnen c. Arnt Neutken de schout; Heynken Moleners 
Hube Tonnen c. Arnt Neutken de schout; Herman Wever 
Willem Merckgreve momber van Peetke Pullen c. haar vader Willem Pullen over testament en 
erfenis 
Reyner Goltsteyn c. de schout; Heynke Molener(s) 
Johannes Kedel als momber van Jan Gaentz c. de schout 
Marie Kaix c. de schout 
Gerairt Kremer c. Romot Portkens van Buggenum 
Gaidert Pouwels c. Jhelis Dalen 
Johan Tyertey c. Goessen Nuelkens 
Derick van Wessem c. Jan Rodenborch 

 
Hoofdgerecht 20 fol 31 recto et verso 

 
968 1488 juni 22 

Huge van der Kraicken is Derick van Zuchtelen 20 rijnsguldens min 1 oort schuldig op Kerstmis 
a.s. op verbeurte van 1 kwart wijn daags.  
 
Hoofdgerecht 310 fol 31 verso 

 
969 1488 juni 22 

Steven van Oidraide en Gryete, echtelieden, verkopen 3 bunder land aan de Nyelreheyde bij 
Bolleckhouwers' huiske langs de straat, naast land van Johan Hillen, schietende met één hoofd 
aan land van de voogd van Roermond, zoals Steven het land van zijn ouders geërfd heeft na 
deling, aan Nelis Bruyns en Neese van Brede, echtelieden. Het goed is reeds belast met 2 
malder rogge 's jaars aan Gerairt van Glaidbeke.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 32 

 
970 1488 juni 22 

Gaidert Vyncke Arntzoon is Hubrecht van Hushaven 24 rijnsguldens schuldig voor Nieuwjaar 
a.s. op verbeurte van leisting in Roermond.  
 
Hoofdgerecht 310 fol 32 

 
971 1488 juni 25 

Leonart Mont genaamd Roever is Heynrick Geldoffz 11 1/2 rijnsgulden schuldig. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 32 
 
972 1488 juni 27 

Peter Reype van Elmpt is Johan Tyertey 20 rijnsguldens schuldig op 1 gulden jaarrente. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 32 
 
973 1488 juni 27 

Willem Mercktgreve zegt als momber van Peetken, dochter van Willem Passart, bij zijn huidige 
tweede vrouw, ontvangen te hebben 30 grippen à 20 boddreger testamentair toegezegd door 
Willem Passart. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 32 
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974 1488 juni 28 
Clais Schatt de schoenmaker en Marie, echtelieden, verkopen uit hun huis in de Neerstraat, 
tussen die van Peter van Oitzenray en Brant Kremer's kamer, 2 rijnsguldens 's jaars aan 
Herman Wever de barbier en Gryete, echtelieden, losbaar met 40.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 32 verso 

 
975 1488 juni 29 

Johannes Portkens en Derick van Oist de bastaard zijn jonkvrouwe Jutte van Blitterswijck, 
kelnerse van O.L. Vrouwe Munster t.b.v. de kelnery 34 rijnsguldens schuldig op Lichtmis a.s. en 
komen bij verzuim in Roermond in leisting.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 32 

 
976 1488 juni 29 

Heylwich Dryvener machtigt Johan Dryvener, haar zoon, in omnibus in Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 32 
 
977 1488 juni 29 

Thijs Derix van Neer en Geertruyt, dochter van Johan Meisters van Beegden, echtelieden, 
zullen hun moeder/schoonmoeder Kathrijne Derix levenslang kleden en voeden, of indien 
Kathrijne elders wil wonen 7 rijnsguldens 's jaars.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 32 verso 

 
978 1488 juni 29 

Heynrick Geldoffz en Gheerman Heesman, rectores van de armen te Roermond, verklaren dat 
de armen jaarlijks uit het huis van Kymmel op de Berg, tussen die van Johan in die Wolffkele 
en Ffrederick Scomekers, 2 rijnsguldens heffen en 1 1/2 rijnsguldens. De renten zijn na 
voorspraak van Mathias Thijs, Mathias Thijsson alias Mathias Scriver secretaris van Roermond, 
verminderd tot 3 rijnsguldens totaal.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 32 verso 

 
979 1488 juni 29 

Sybe Maes is Sye Kymmels 3 1/2 rijnsguldens schuldig. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 33 
 
980 1488 juli 1 

Derick Kamenscirper en Lyse, echtelieden, en Heyn Bosbartt en Barbara, echtelieden, 
verkopen 1/2 rijnsguldens jaarrente uit het huis van Gaitke Molener op de Neerstraat, tussen 
huizen van Grams en Herman Smeetz van Melick, welke rente Lyse en Barbara hebben geërfd 
van wijlen Geertruyd, de eerste vrouw van Arnt Thonijs aan Ghijse de slotmaker en Johan 
hoefsmid als meesters van de broederschap van St Eligius in de parochiekerk. Arnt Thonys 
houdt levenslang vruchtgebruik.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 33 

 
981 1488 juli 1 - september 22 

Vonnissen van schepenen van Roermond 
Heynrick van Leuwen c. Willem Pullen 
Hube Tonnen c. de schout; Heynke Molener 
Marie Kaix c. de schout 
Sybe Knoup c. Willem Pullen 
Sye Kymmel c. Jenneske Kapyter 
Sye Kymmel c. Jacop Nelen 
Peter van Vlodorp c. Geertruyt Kympen 
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Johannes Kedel als momber van Jan Gaentz c. de schout 
Ghijse Scomeker c. Peter Scomeker 
Johan Wever c. Danelken de vrouw van Peter Molener 
Heyne Ruytsen c. Henrick Block van Heuwe 
Derick Vercken c. Goessen van den Berge van Arnhem 
Kathryne Zeylwynder c. Goessen van Dulken als meester van de broederschap van St 
Franciscus; Jenne Becker 
Herman Wever c. Willem Pullen 
Peter Kopp c. Peter Buydel 
Jannes Kedel als momber van Jan Gaent c. Derick in de Kympe 
Dryes Platvoet c. Jannes Beeck 
Heynrick Leyendeck c. Jannes Beeck 
Lyse Veren c. Gryete Vyssch 

 
Hoofdgerecht 20 fol 31 verso - 32 

 
982 1488 juli 3 

Coenrairt van Berchem en Leonarde, echtelieden, verkopen een kamer in de Oliestraat met 
een plaatsje er achter tot aan de stal van wijlen Gerard van Oidraide, gelegen naast wijlen 
Gerard van Oidraide's kamer, aan Gerairt Man van Effelt en Baitse van den Wijer, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 33 

 
983 1488 juli 3 

Gerairt Man van Effelt zal wegens 1488 juli 3 aan Coenrairt van Berchem en Leonarde, 
echtelieden, een jaarrente van 1 rijnsgulden betalen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 33 

 
984 1488 juli 5 

Zewit Max, dochter van wijlen Deric Tyriaens, non in Mariagarde, met toestemming van pater, 
mater en gemeen convent, verkoopt huis aan de Minderbroeders, tussen huizen van Gerairt op 
den Poell en het huis genaamd op die Kaick, zoals zij geërfd heeft, aan Alart op den Poell en 
Mette van Breydel, echtelieden. Alart c.s. zal verkoopster deswege via broeder Lambrecht Nijs, 
pater van het klooster Mariagarde, 3 1/2 rijnsguldens jaarrente betalen, losbaar na dode van 
zuster Zewit en twee jaar later met 70.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 33 verso 

 
985 1488 juli 5 

Broeder Lambrecht Nijs, pater van klooster en convent Mariagarde, en Alart op den Poell 
maken nadere regelingen inzake onderpand. (Zie 1488 juli 5). 

 
Hoofdgerecht 310 fol 33 verso 

 
986 1488 juli 12 

Nelis van den Velde zoon van Johan van den Velde van Heinsberg, en Gryete van Rure, 
echtelieden, Jenken van Roggel en Marie van Rure, echtelieden, en Gaitken van Rure 
verkopen 2 morgen land ut in litera, geërfd van Gaitken van Rure en Aleide, echtelieden, hun 
ouders, aan Heynken van Rure Jenneszoon en Baetse van Hoembergen, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 33 verso 

 
987 1488 juli 14 

Peter Huyser, pater van de Beggaarden te Roermond verklaart dat Heynrick Kellener afgelost 
heeft 3 stuivers jaarrente uit diens huis tegenover de Minderbroeders, naast het huis van wijlen 
Jacop Nagels. Mede bezegeld met het conventszegel.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 33 verso 



 
 143 

 
988 1488 juli 15 

Gerairt in 't Hertt is Mertijn in die Lyly 3 1/2 rijnsgulden schuldig op Kerstmis e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 34 
 
989 1488 juli 15 

Steven van Oidraide en Gryete, echtelieden, verkopen 3 1/2 morgen land buiten Moirkenspoort 
langs Belskenskamp, langs Jhelis Dalen, met een kop aan de straat en een kop aan land van 
Thijs van den Grynde, na deling van ouders geërfd, aan Heyn Heysters en Marie Weeckmans, 
echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 34 

 
990 1488 juli 16 

Hilleke, dochter van Steven van Oidrade, beschudt verkoop 1488 juli 15 en behoudt het. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 34 
 
991 1488 juli 16 

Thijs Fleuten is Arnt Neutkens 31 rijnsguldens schuldig in termijnen. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 34 
 
992 1488 juli 20 

Thijsken van den Hoeven is Derick Hillen 15 rijnsguldens schuldig op St Andreas e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 34 
 
993 1488 juli 22 

Rutt Bussers, wonende te Loen op de molen, verklaart dat Reyner Bornemans' erfgenamen 
hem jaarlijks 3 malder rogge uitkeren wegens 100 petersguldens geleend geld. Derick Hillen 
heeft de hoofdsom afgelost.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 34 

 
994 1488 juli 22 

Quyryn Pouwels, Meuwes Janss, Arnt Smeetz en Johan Heynricx van Boeket zijn Clais Kuylen 
van Beecke 100 rijnsguldens schuldig op Lichtmis e.k., bij verzuim komen ze in Roermond in 
leisting.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 34 

 
995 1488 juli 23 

N, weduwe van Derick Meelres is Johan Hillen op St Nicolaas e.k. schuldig 14 malder haver en 
1 vat en 8 malder rogge en 15 stuivers. Ze verbindt daartoe al haar schapen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 34 

 
996 1488 juli 24 

Willem Hoernichman verklaart van Mathias Scrijver namens Johan van den Lynden van 
Maasniel 20 rijnsguldens ontvangen te hebben.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 34 

 
997 1488 juli 24 

Vrouwe Willem van Kessel, abdis van O.L. Vrouwe Munster, met toestemming van gemeen 
convent verkoopt een jaarrente van 2 rijnsguldens ut in litera aan Thijs Zeverijns. 
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Hoofdgerecht 310 fol 34 verso 
 
998 1488 juli 25 

Peter Kannegieter en Daem, echtelieden, verkopen huis in de Neerstraat tegen(over) de 
Brugstraat, tussen de huizen van Walraven en Reyner Trippemeker, aan Reyner Trippemeker 
en Aleide, echtelieden, binnen 3 jaar losbaar met 70 rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 

 
999 1488 juli 26 

Heynrick Scotten als rentmeester van het Kapittel van de H. Geest verkoopt het stenen huis in 
de Schoenmakerstraat, tussen die van Willem Shanen en Derick Clompenmaker, zoals het 
Kapittel met jaargeding wegens 6 1/2 rijnsguldens jaarrente had uitgewonnen, aan Derick 
Nagels van Kauwelille.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 34 verso 

 
1000 1488 juli 28 

feria secunda post margarete 
Jaargeding: 
- Heer Kersken van den Velde, vicaris, als rector van het altaar       van St Jan en St Joris in de 
H. Geest over een stenen huis op de     Markt wegens 6 malder 
- Pater en convent der Beggarden over het huis van Thijs Wynkens op    de Schuitenberg en 
twee raamsteden met huis en plaats wegens         schuld 
- Heer Kerstken van den Velde, vicaris, meester van de broederschap    van O.L. Vrouw op der 
Porten, over het huis tussen dat van heer      Gaidert Melters en dat van Rabot van Dursdale 
wegens jaarrente 3     bescheiden rijnsguldens 
- De pater van de Beggarden over een moeshof buiten de Exteren         toren wegens jaarrente 
- De pastoor van het begijnhof namens de pastorie daarvan over een     huis in de Hegstraat 
dat van Gaidert Melters was en een moeshof      achter de Kaenle  
  verder onleesbaar 6 zaken 
- ..... wegens huis van Henken Molener op den Eemsel 2 rijnsguldens 
- Heynrick Lambrechtszoon van der Kraicken op een huis bij Zwart       broek tussen Steven 
Kaix en Deric van Muggenbroek wegens jaarren-    te van 1 enkele rijnsgulden 
- Coen Platvoet als meester van de broederschap van Here God (in       het Munster) op het 
huis van Ernke Henssen in de Nuwestraat          wegens jaarrente 

 
Hoofdgerecht 19 fol 4 verso 

 
1001 1488 juli 28 

feria secunda post jacobi apostoli 
Medart Mont verkoopt Sybrecht Knoups 6 malder rogge jaarrente gaande uit zijn hof en goed te 
Ophoven volgens uitspraak van dedingslieden. Medart garandeert de veilige heffing van de 
rente aangezien men thans wegens oorlog de rente niet voor schepenen kan vestigen. 
Bij verzuim betaalt Medart aan Sybrecht 150 rijnsguldens.  

 
Hoofdgerecht 253 

 
1002 1488 augustus 1 

Gaidert, zoon van wijlen Peter Tayen van Bracht en Thijske, echtelieden, verkopen huis aan het 
begijnhof, tussen huizen van Coenraet Pyll en Aleide van Bracht, aan Leonart Graess en 
Lysabette Kedels, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 34 verso 

 
1003 1488 augustus 5 

Johan Nagels en Lysabette, echtelieden, verkopen huis ut in litera, zoals zij van ouders geërfd 
hebben, aan Wyne Kauwersijns en Gertrude Nagels, echtelieden. Wijne c.s. verkoopt 12 staal 
land zoals Gertrude van haar ouders heeft geërfd, aan 
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Leeuwe de Slotmeker en Fye Voeckels, echtelieden.  
 

Hoofdgerecht 310 fol 34 verso 
 
1004 1488 augustus 9 

Wijn Kauwersins en vrouw verkopen 1/2 huis op den Eempsel tussen erven van het convent 
aldaar en de gemene straat, schietende van achter aan erf van de Kartuizers, aan Jacop 
Nagels en Jenne, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 

 
1005 1488 augustus 9 

Jacop Nagels zal Wijn Kauwersins 38 1/2 rijnsguldens betalen op 11 november e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 35 
 
1006 1488 augustus 9 

Peter Kapopss alias Oldevader verkoopt 1/2 huis op de Eempsen, tussen het convent op de 
Eempsen en de gemene straat, schietende aan de achterzijde aan erf van de Kartuizers; idem 
1/2 van 5 staal land aan de bovenste molen van de Munsterabdij, naast land van Jenne 
Kieckels; idem 1/2 van 12 staal land op den Eempsen naast het convent, zoals verkoper geërfd 
heeft van zijn tante Aleide, de eerste vrouw van Nelis Olislegers na scheiding en deling, aan 
Jacop Nagels en Jenne, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 34 verso 

 
1007 1488 augustus 9 

Jacop Nagels en Jenne, echtelieden, verkopen 1/2 van 5 staal land aan de bovenste molen van 
de Munsterabdij ut in litera 1488 augustus 9 aan Johan Martel en Oyde, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 34 verso 

 
1008 1488 augustus 18 

Heynrick Vlycke verkoopt huis op de Berg tussen die van Frederich Scomeker en Jannes Byns, 
te weten de helft direkt en de andere helft onder voorbehoud van levenslang vruchtgebruik, aan 
Arnt Kalen en Jenne, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 

 
1009 1488 augustus 19 

Johan van Wassenberg en Jenneken, Dirck, Joist en Gryetke van Wassenberg, kinderen van 
Johan voorn, verkopen 1/2 + 1/2 huis ut in litera aan Johan Sprynckberch. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 

 
1010 1488 september 3 

Jonkvrouw Kathrijne van Oidraide, non te Keizersbosch, heeft binnen kerkgebod van 6 weken 
en 3 dagen beschud wegens verwantschap 3 1/2 morgen land ut in litera, zoals haar broer 
Steven van Oidraide die verkocht had. 
Zij verwerft het goed en met toestemming van Willem de Leuwehaus, proost, draagt over aan 
Willem Passart en Guedele, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 40 

 
1011 1488 september 8 

Naelke, dochter van wijlen Jacop Nagels, beschudt binnen gestelde termijn 12 staal land, 
behoudt die en draagt over aan Ffranck Kornemeter en Kathrijn van Nederytter, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 
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1012 1488 september 11 

Arnt Dale mombert Arnt Meuten, priester, in omnibus in Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 35 verso 
 
1013 1488 september 13 

Dryes van Kuedichaven en Geertrude, echtelieden, verkopen 5 morgen land te Roer op de 
Zantkuylen, naast land van O.L.Vr. Munster aan beide zijden, aan Reyse van den Schaytt, 
losbaar met 44 rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 

 
1014 1488 september 15 

Sybrecht Knoups en Daem Kaix, als meesters van de broederschap van Here Gods met 
toestemming van de gemene broeders, verklaren dat de broederschap heft 1 overlandse 
rijnsgulden uit huis en erf ut in litera, evenwel hebben de meesters uit barmhartigheid de rente 
verlaagd.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 

 
1015 1488 september 26 - october 13 

Vonnissen en rol van schepenen van Roermond 
Ernke Heynen van Oel c. de schout nom. off. over goederen in huwelijksgemeenschap met 
dochter van Kathrijne Kabbes 
Willemke Keunen c. Jan Resken 
Jenne van Vyersen c. Coen mit den Merckscip van Venlo 
Gairtken van den Kuylen c. Cornelis Coilmeister van Eyck 
Jan Dryvener c. Herman Morren van Elmpt 
Ott Meuwes namens zijn neef Jannes Boeshem, bastaard, c. Johan Tyertey, Gerairt van Rey 
en Rombolt Fleuten over toedeling erfrenten 
Rombolt Fleuten c. Jennes Kapyter 
Kathrijne Scroiders c. Jacop Valck 
Mr. Jan Brouwer c. Johan Gryeten de schoenmaker 
Peter in die Croen c. Joiste Hanssen's vrouw in die Key 
de vrouw van Jan Vere namens Hans Mans c. Tyriaen Reygen 
Ernke Selis c. Goessen Fyneman 
Mathias Scrijver c. Vullinc van Holtmolen 
Mathias Scrijver c. Gaitken Tuyt 
Mathias Scrijver c. de vrouw van Fleuckens 
Mathias Scrijver c. Jennes Kapyter 
Mathias Scrijver c. Herman Kystemeker 

 
Hoofdgerecht 20 fol 32 verso 

 
1016 1488 october 9 

Nese Trijtkens van Nederweert verkoopt moestuin buiten St Janspoort op de stadsgraaf tussen 
tuinen van wijlen Gaidert van Kessel en Peter van Besel. De tuin heeft zij geërfd van haar 
zuster Katherine Grieten. Kopers zijn Rutt Henne en Barbara Bonen, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 verso 

 
1017 1488 october 10 

Huge van der Kraicken en Heylwige, echtelieden, verkopen 18 1/2 roeden land buiten 
Zwartbroekpoort, tussen land van Johan Wennemeker en Aleide Tyebouts, aan Jacop Puytlinx 
de scroder. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 verso 
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1018 1488 october 15 - december 11 
Vonnissen en rol van schepenen van Roermond 
Derick Wennemeker c. Johan van Eyck 
Teuwes Verwer c. Geertruyt Kempen 
Katherine Wollesac namens haar man c. Berbke Ghijsken 
Engel Touw c. Derick Hoen 
Johan in den Wolff c. Derick Kemerlinck de scroder 
Johan in den Wolff c. Jan Blancket de molenaar 
Lijse Pullen c. Willem Pullen 
Gheerlach Hack c. Jannes Beke 
Jacop Teuweszoon c. Sybrecht Knoup 
Jan van Aldenhoeven c. Heynrick Nagel 
De burgemeester namens de stad c. Henne Trips de Kooldrager 

 
Hoofdgerecht 20 fol 33 

 
1019 1488 october 17 

Fye Metsmeker verkoopt half huis (van de andere helft heeft zij vruchtgebruik) op de Berg 
tussen die van Gryet van Wassenberg en Else van Rey, zoals zij geërfd heeft van haar man 
Gaidert van Vlijmen de messemaker, aan Heyn Bambs en Marie, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 verso 

 
1020 1488 october 18 

luce evangeliste 
Willem Mercktgreve en Gaidert Pelser voor Johan Leyendecker staan garant voor 150 
rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 253; minuut 

 
1021 1488 october 18 

Johan Otten en Gaidert Herberts zullen aan  ?  uit de twee molens op den Eempsen en  ?  13 
malder rogge betalen vóór 1 januari a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 36 

 
1022 1488 october 19 

Jannes Beken mombert zijn vrouw Lysabeth in omnibus te Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 35 
 
1023 1488 october 20 

Tilman Moisberg en Neese, echtelieden, verkopen uit huis en erf over de brug bij de Arloe, 
tussen erven van Alart Moisberg en wijlen Johan Ryntfels en uit 2 1/2 staal land over de brug 
tussen land van Claes Moisberg en de kinderen Gruyter een jaarrente van een oud Frans schild 
aan Medart Mont en Gaitselle Moesberg, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 

 
1024 1488 october 21 

Johan Blankert en Jenne, echtelieden, verkopen een moestuin over de brug tussen tuinen van 
Clais Moisberg en Johan Mazemans aan Jenne van Viersen, binnen 8 jaar weer te lossen met 
40 rijnsguldens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 35 

 
1025 1488 october 22 

Willem Kremer van Thorn en Katherine Frederix, echtelieden, Neese en Hilleke Frederix, 
begijnen op de Nieuwenhof te Roermond, verkopen huis c.a. op de Swalmerstraat, tussen die 
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van Deric van Kruchten en wijlen Ghijse van Bracht de bakker, te weten de helft voorgoed en 
het vruchtgebruik op de andere keer, zoals van hun ouders geërfd, aan Johan van Baickhoven 
en Kathryne Raitz, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 36 

 
1026 1488 october 22 

Johan van Baickhoven zal Hilleken en Neese Frederix, begijnen uit de Nieuwenhof te 
Roermond 2 rijnsguldens erfrente uit huis (1488 october 22, regest nr. 1025) betalen, binnen 6 
jaar losbaar met 40.  
 
Hoofdgerecht 310 fol 36 

 
1027 1488 october 29 

Lijsken Vaighz is Mette Hermans 50 rijnsguldens schuldig op Kerstmis a.s. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 36 
1028 1488 october 29 

Ernke Heynen en Lijske, echtelieden, verkopen 1 staal land buiten de Nielerpoort aan de 
Vedestraat, zoals Ernke met huwelijk met Lijske heeft verworven aan Thonys Valcken en 
Kathrijne Boesen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 36 

 
1029 1488 november 5 

Kathrijne Meyss met toestemming van Heynrick, Jennesken, Joistken, Ghielken, Lijske en 
Metke, haar kinderen, verkoopt huis c.a. aan de H. Geest, tussen huizen van O.L. Vrouw en 
Goesse Schomeker en een moestuin van 20 roeden buiten de Nielerpoort, tussen tuinen van 
Johan Dryvener, priester, en Heynric van der Kraicken, aan Johan Bele van Venray, priester. 
Het goed is niet verder belast dan 30 stuivers en 3 mark.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 36 

 
1030 1488 november 18 

Thijs Venten beschudt binnen de termijn huis c.a. ut in litera. Thijs en Gebele, echtelieden, 
dragen het over aan Johan van Baickhoven en Kathrine Raitz, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 36 verso 

 
1031 1488 november 20 

Ffranck van Oeveren en Gebele, echtelieden, verkopen uit huis c.a. te Muggenbroek, naast erf 
van Derick Papeneters en naast Heyn van Muggenbroick, schietende aan het erf van Deric van 
Muggenbroick, idem uit 1 bunder land te Muggenbroek in het Oeveld, tussen land van het 
gasthuis van Roermond en land van Derick van Muggenbroick, 6 1/2 rijnsguldens jaarrente aan 
Herman Cle als meester van de broederschap van Crispinus en Crispinianus in de 
parochiekerk. Het goed is reeds belast met 5 vat rogge en 5 vat gerst 's jaars. De rente is 
binnen 8 jaar losbaar met 110, doch niet binnen 2 jaar. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 36 verso 

 
1032 1488 november 21 

Clais Verwel de schoenmaker is Heynrick die Haze van Grave voor 22 februari 1489 50 
rijnsguldens schuldig.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 36 verso 

 
1033 1488 november 22 

Derick Herbrechtz is Barick Arntzson van Bomel 52 rijnsguldens schuldig, te betalen in 
termijnen. 
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Hoofdgerecht 310 fol 36 verso 

 
1034 1488 november 24 

Sybrecht Heyster en Agnes van Wessem, echtelieden, verkopen 1/2 huis en kamer en poort 
daarnaast en de stal daar achter, gaande tot aan de Lombartstraat, gelegen aan de Markt, 
tussen huizen van Joist van Mersen en wijlen Tuele van Hushaven, idem 1/2 van 3 postulaats-
guldens jaarrente uit het huis van Joist Kremers aan de Markt bij de  ?  , idem 1/2 van een 
kamp buiten de Moirkenspoort, tegen Belskenskamp, idem 1/2 van een land van 4 morgen in 
de Weerd tussen de twee Mazen bij erf van het klooster van Roermond, zoals Agnes van haar 
vader heeft geërfd en waarvan haar broer Derick van Wessem Johanszoon de andere helft 
bezit, aan Derick van Wessem Johanszoon. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 36 verso 

1035 1488 november 24 
Derick van Wessem Johanszoon en Margriete, echtelieden, verkopen uit het gehele huis 
omschreven in akte 1488 november 24 (regest nr.1034) een jaarrente van 5 rijnsguldens aan 
Sybrecht Heyster en Agnes van Wessem, zijn zuster, echtelieden, binnen 4 jaar losbaar met 
100.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 

 
1036 1488 december 4 

Johan van Nijmegen, deken van het Kapittel van de H. Geest verkoopt een huis c.a. in de 
Lombardstraat, tussen de poort van de Regulieren (Hieronymieten) en het huis van Johan Tyer-
tey aan Hubrecht Karys van Weert en Joeste Willems, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 

 
1037 1488 december 4 

Sanna Poickens, begijn op de Nieuwenhof te Roermond, verkoopt 4 1/2 stukken land te Roer te 
weten van 2 morgen tussen land van Arnt Neutkens en de Munsterabdy, 5 morgen tussen land 
van Arnt Neutkens en de Munsterabdij, een bunder naast de Munsterabdij en naast Henrick 
Roiders, een morgen tussen land van het Gasthuis van Roermond en van Arnt Neutkens, aan 
Thijs Kremer de bode en Aleid van Vredenberch, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 40 verso 

 
1038 1488 december 5 

Heynrick Kellener en Lysabette, echtelieden, doen tbv Johan Ulman en Heynrick Smietz, 
kerkmeesters van de parochiekerk te Roermond, ten behoeve van twee erflampen, te branden 
voor het H. Kruis voor het Hoog Koor afstand van een erfrente van 3 rijnsguldens ut in litera. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 

 
1039 1488 december 5 

Johan Ulman en Heynrick Smietz, kerkmeesters van de parochiekerk, verklaren dat Heynrick 
Kellener voor de stichting van twee erflampen voor het H. Kruis in het hoogkoor van de paro-
chiekerk heeft overgedragen een jaarrente van 3 rijnsguldens uit het huis van Peter Koppertz in 
de Neerstraat, naast huizen van Goessen Gonss en Cone van Breempt de bakker. Indien de 
stichting niet tot stand komt zal de jaarrente teruggegeven worden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 

 
1040 1488 december 5 

Jacop van Stockhem en Lijse, echtelieden, verkopen huis ut in litera aan Johan Walschart en 
Petersse, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 
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1041 1488 december 9 

Truyde Geer de groit van Wynter verkoopt 1/4 van het stenen huis bij de In Opperpoort, naast 
het huis van Clais Moisberg, zoals verkoopster van haar neef meester Johan Wynter heeft 
geërfd, waarvan Bele Wynter, Johans weduwe, vruchtgebruik heeft, aan Johan Neuden en 
Griete, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 

 
1042 1488 december 9 

Gertrude Geer de groit van Wynter verkoopt 3/8 van huis c.a. bij de Minderbroeders, naast het 
huis van Reyner Goltsteyn, zoals zij erfde van Johan Wynter haar neef, aan Reyner Goltsteyn. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 

 
1043 1488 december 12 

Herman Kistenmeker en Willem, echtelieden, verklaren tot overeenstemming te zijn gekomen 
met de weduwe van Emont van Barle over alle zaken en aanspraken en geven kwijting. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 

 
1044 1488 december 13 

(Ma)Thijs van Kessel zal de burgemeesteren van Roermond tbv het College (van St 
Hieronymus) binnen Keulen 16 enkele rijnsguldens betalen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 verso 

 
1045 1488 december 19 

Goessen Eyckeldop en Kathrine, echtelieden, verkopen een land van 5 1/2 staal buiten 
Zwartbroekpoort in de Molensteeg, tussen land van Heynrick Geldoffs en Gerard van den 
Wegescheiden, geërfd van zijn ouders, aan Mertijn Kueckxkens de pelser en Katharina 
Peetkens, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 verso 

 
1046 1488 december 28 

Johan van Rodeborch en Gryete Tielen, echtelieden, en Derick van Wessem Janszoon en 
Margriet van Erpe, echtelieden, verkopen het recht en versterf op huis met stenen kamer 
daarnaast, gelegen aan de Markt, genaamd Sent Joist, zoals Gryete Tielen dat voor de helft en 
Marie, haar zuster, weduwe van Johan van Wessem, voor de andere helft heeft verworven van 
Aleide Tielen, hun moeder, aan Heynrick Geldoffz en Styne, echtelieden. 
Verkopers staan garant.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 41 

 
1047 1488 december 29 

Coen Platvoit draagt over aan Johan Pesch het losrecht op 1 oud schild jaarrente uit het stenen 
huis bij de Nyenhoeve op de Veldstraathoek zoals hij dat huis verkocht had aan Heynrick van 
der Kraicken tbv O.L. Vrouw Kapel in het Zand. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 43 

 
1048 1488 december 30 

Heyne Matheus van Zaltbommel doet afstand van de koop ut in litera. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 37 verso 
 
1049 1488 

Voor richter en schepenen van Roermond verkoopt Mette, weduwe van Claes Kalen c.s., 1/2 



 
 151 

morgen land buiten de Zwartbroekpoort "aen den echtersten renneboum achter in den hoeve" 
aan Lenart Graess. 

 
RAL Aanwinsten 1927 

 
1050 1489 januari 2 

Overlijdt Winandus Haeck(en), kanunnik van St Servaas te Maastricht. De presentiën van het 
kapittel van de H. Geest te Roermond ontvangen van hem 1 gouden rijnsgulden 's jaars, 
gaande uit land van Lambert de Kracken in Maasniel. Hij deed veel goeds in de kerk van de H. 
Geest. Begraven voor het altaar van St Silvester.  

 
Memorie H. Geest p 91 

 
1051 1489 januari 2 

Arnt Schenck van Nydeggen en Isabele van Oest, echtelieden, verkopen huis c.a. in de 
Oliestraat, tussen die van Heynrick van der Kraicken Lambrechtzoon en Heyn Geldoffs, zoals 
Isabele van haar vader Derick heeft geërfd, aan Heyn Geldoffs en Styne, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 verso 

 
1052 1489 januari 3 

Ernken van Oell en Lijske Kabbe, echtelieden, verkopen 1/2 huis in de Pelserstraat, tussen die 
van Heyn Scroider en Johan Kooldrager aan Marie Kerstken Koppendochter. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 verso 

 
1053 1489 januari 5 

Derick Hencken (en Lensse), echtelieden, zullen aan Sybrecht Knoups en Baitze, echtelieden, 
betalen uit erf ut in litera heden 1 grip 's jaars à 20 boddreger. Ze stellen hun huis daarnaast als 
onderpand.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 verso 

 
1054 1489 januari 5 

Sybrecht Knoups en Baitse, echtelieden, verkopen een plaats op de Nieuwstraat, tussen erven 
van het convent van Mariagarde en Derick Hencken aan Derick Hencken en Lensse, 
echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 37 verso 

 
1055 1489 januari 6 

Sylle Scomeker en Mette, echtelieden, verkopen huis c.a. bij Zwartbroekerpoort naast de poel 
en Steven Kapen aan Gaidert Kardeys en Geertruyde Wijts, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 38 

 
1056 1489 januari 7 

Willem Tonnen en Heylicke, echtelieden, verkopen huis c.a. met drie raamsteden en ramen in 
de Steeg tussen de huizen van Sybe van Breempt en Erart Kremers aan Goessen Pollart als 
momber van Jacop Venneboit, priester, kanunnik te Nijmegen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 38 

 
1057 1489 januari 7 

Barbe van Aken verkoopt een moestuin van 7 1/2 roeden buiten de Nielerpoort tussen land van 
Jacop Hameker en wijlen Thonis Becker, zoals verkregen van wijlen Trude van Aken, haar 
dochter, waarvan Thonis Becker vruchtgebruik heeft, aan Thonys Valcken en Kathrijne Boisen, 
echtelieden. Het goed is weer losbaar met 8 rijnsguldens à 20 stuivers, iedere stuiver 7 grippen.  
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Hoofdgerecht 310 fol 38 
 
1058 1489 januari 14 

Arnt Schere en Aleide, echtelieden, verkopen een stuk land van 7 staal buiten de Nielerpoort in 
de Vedestraat, tussen land van Huge Geerkens en wijlen Hensse Arntz, aan Jacop in den 
Vogel en Wendele Mombers, echtelieden; het land is belast met 2 mark 's jaars à 32 groten per 
mark.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 38 

 
1059 1489 januari 14 - october 17 

Vonnissen en rol van schepenen van Roermond 
Seger Kremers namens Coen zijn zoon c. Johan in den Wolff namens Johan Renten 
idem contra Johan Renten 
Kathrijne Snuetkens c. Sybe Knoup 
Teuwes Verwer c. Geertruyt Kympen 
Wyne Kauwersijns c. Hans Orgelmeker 
Willem Pullen c. Heyn in den Maen; de zuster van Steven van Oidraide is non te Keyserbosch 
Derick van Randenrade c. Romot Fleuten 
de pater op den Eempsen namens dat convent c. Steven van Oidraide 
Willem Passart c. Steven van Oidraide 
Johan van Beegde c. Kerstken Burgers van Heinsberg 
Heynrick Apoteker c. Kerstken Burgers 
Dryes Hoifft de karman c. Claes van Erpel over wijn vervoeren naar Brabant 
Jenke Hameker c. Claes van Erpell van Keulen over kommer van Pouwel Oppenheymer, 
burger te Bingen 
Heynrick Geldoff c. de meesters van de oude schutten over de huur van de gaffel 
Ernke Schere c. Jacop Schere 
Heynrick Kellener c. Herbert van den Poll 

 
Hoofdgerecht 20 fol 33 verso - 34 

 
1060 1489 januari 17 

Thys Noyen en Jutte, echtelieden, verkopen huis c.a. bij de Moirkenspoort aan den Zande 
tegenover de hof van de (erf-)voogd, tussen huizen van Jannes Wolffs en Jhelis Dalen, zoals 
geërfd van zijn ouders, aan Gaidert van Zwalmen en Bele Segersdochter van Hoesten. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 38 

 
1061 1489 januari 17 

Symon Portkens korenmeter te Roermond verklaart onder ede dat de prijzen op de 
Roermondse markt op 4 januari voor granen waren: 
1 malder tarwe 48 stuiver 
1 malder rogge 45 à 46 stuivers 
1 malder gerst 33 stuivers 
1 malder haver 22 stuivers 

 
Hoofdgerecht 310 fol 38 

 
1062 1489 januari 19 

feria secunda post anthonii 
Johan N en Heynrick Smeetz, als kerkmeesters van de moederkerk oorkonden binnen 
kerkgebod van 6 weken en 3 dagen beschud te hebben van Reyner van der Locht een 
raamstede op de Schuitenberg in Halenrecamps tussen raamsteden van Heyn Kuecken en 
wijlen Thijs Wynkens, zoals de kerkmeesters die in jaarcijns hadden uitgegeven tegen 1 1/2 
mark en op jaargeding uitgewonnen. 
Reyner als momber van Lijske en Johan, zijn kinderen, mombert Deric (?) Kaix in 
bovenstaande kwestie.  
Hoofdgerecht 253 
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1063 1489 januari 30 

Jhelis Dalen verkoopt huis c.a. op de Steenweg op de hoek van de Bergstraat tegen de put, 
naast Coen Zegers' erf, schietende achter op de Berg op Huge Tollener's erf, zoals 
uitgewonnen wegens jaarrente van twee gelderse guldens ut in litera, welke rente hij van zijn 
moeder in weduwestoel had geërfd, aan Herman Fleuten en Aleide van Beegde, echtelieden.  
Jhelis, zoon van Jhelis Dalen beschudt wegens bloedverwantschap en draagt over aan Herman 
en Aleide. 
Kopers zullen verkopers 's jaars 3 rijnsguldens uit het huis betalen, losbaar met 60 en 3 kwart 
wijn.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 38 - 38 verso 

 
1064 1489 februari 1 

Reynken Muetsels van Echt "die Loemans dochter heefft" is Heynrick van Vreden, pater van 
het convent van de Eempsen voor Roermond op de Roer, 5 1/2 malder rogge Roermondse 
maat schuldig op 22 februari en zal bij verzuim te Roermond in leisting komen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 38 verso 

 
1065 1489 februari 1 

Jenken Doeven, zoon van Thijs Doeven, verkoopt huis c.a. op de Veldstraat bij de 
Nielerpoorthoek, tussen huizen en erven van wijlen Heyn Doeven en Kathrijne Schomekersse; 
idem 10 roeden land buiten de Nielerpoort tussen land van Geertruyd Doeven en Kathrijne 
Schomekersse, aan Derick Gaitsen de tegelbakker en Gryete an ghen Bongart, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 38 verso 

 
1066 1489 februari 1 

Meuwes Vlessenbergen van Beke is Derick Vercken 21 rijnsguldens in de maand mei schuldig. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 39 
 
1067 1489 februari 3 

Peter mit den Schellen zal Johan van Werder van den Oester Ruren, wonende te Nijmegen, 16 
rijnsguldens in drie termijnen betalen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 39 

 
1068 1489 februari 7 

Arnt Thijs en Bele, echtelieden, verkopen een jaarrente van 1 enkele rijnsgulden en 1 oort ut in 
litera aan Herman Fleuten en Aleide van Beegde, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 38 verso 

 
1069 1489 februari 7 

Gaitschalck Huyrtskens en Geertrude, echtelieden, verkopen uit 3 1/2 staal land buiten de 
Moirkenspoort in de Gruenstraite tussen land van Derick van Kruchten en Johannes Beken een 
jaarrente van 1 1/2 grippen of 30 boddreger Roermonds payement aan Willem Buytsen en Ide 
Doirmans, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 38 verso 

 
1070 1489 februari 7 

Johan van Holtzwylre en Gryete van Wassenberg, echtelieden, verkopen huis c.a. op de Berg 
tussen huizen van Willem Scheres en wijlen Gaidert Kanne van Breempt; te weten 1/2 huis met 
behoud van vruchtgebruik van Gryete en 1/2 huis vrij, aan Derick van Gelabeke de pelser en 
Aleide Hamekerse, echtelieden. Het goed is belast met 1 oud schild 's jaars tbv de Beggaar-
den. 



 
 154 

 
Hoofdgerecht 310 fol 38 verso 

 
1071 1489 februari 8 

Jacop Puytlincx de scroder verkoopt een stuk land ut in litera aan Nijs Joesten en Geertrude 
van Eyck, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 39 

 
1072 1489 februari 8 

Jacop Nagels en Jenne, echtelieden, verkopen stuk land van 14 1/2 roeden buiten de 
Zwartbroekpoort tussen land van Heynrick Gelden en wijlen Johan Doeckvalders, zoals Jacop 
van zijn zuster Mette heeft geërfd, aan Johan van Aldenhoeven en Fye van Aldenhoeven, 
echtelieden.  
Verkoper staat garant voor aanspraken van zijn broer Heyn die buitenslands is. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 39 

 
1073 1489 februari 14 

Laurens van Gangelt, zoon van wijlen Johan, verklaart dat Willem Shanen en Truyde, weduwe 
van Johan, echtelieden, hem geschonken hebben have en goed, gereed en ongereed, niets 
uitgezonderd die Willem en Truyde onder zich hadden van de erfenis van Johan.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 39 

 
1074 1489 februari 22 

op sint petersdach ad cathedram 
Hubrecht van Huyshaeven en Gerart van Reyde, schepenen te Roermond, verklaren, dat 
Henryck Kellener met toestemming van Leisabet, zijn echtgenote, overgedragen heeft aan 
Deryck Vercken de jonge, ten behoeve van de nagelaten kinderen van Willem Lijnen van Brede 
en Lyske Ferckens, te weten Willem en Jenken, het vruchtgebruik van een rente van 7 1/2 
Rijnse gulden ten laste van de dorpen Heythuysen, Roggel, Haelen, Buggenum, Horn en 
Beegden, zoals vermeld in de getransfigeerde akte. De overdracht vond plaats krachtens 
beschikking ten gunste van beide kinderen in het testament van Nese, dochter van Gerairt 
Ferckens.  

 
Gevestigd bij akte 3-10-1485 
Proces: Maria Puytlinck contra die van Haelen, 1617-1620. 
N.B. Getransfigeerd met regest   1485 oct. 3 
Hoofdgerecht Roermond 119, procesnr. 480 

 
1075 1489 februari 27 

Johan Walschaert is Cornelis Peterson 30 rijnsguldens schuldig op St Jan de Doper. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 39 
 
1076 1489 februari 27 

Joist, zoon van Meuwes van der Hagen, verklaart de schuld die Geertruyt, zijn moeder, in haar 
testament hem nagelaten heeft, zal betalen tot 10 rijnsguldens, hoewel de vordering van Derick 
Vercken de oude op Geertruyt groter was.  
Hoofdgerecht 310 fol 39 

 
1077 1489 maart 1 

Arnt Kreenkens, Gerairt Helremans de bode en Maes Willems zijn Jacop Bonen 25 rijnsguldens 
schuldig binnen 14 dagen na Gregoriusdach.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 39 

 
1078 1489 maart 2 
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Nuys Ketelbueter is Coen Meutsen 6 rijnsguldens schuldig op halfvasten.  
 

Hoofdgerecht 310 fol 39 
 
1079 1489 maart 5 

Johan Hoenemans en Bylly Henckens, echtelieden, zijn Peter, Neese, Johan en Geertke, 
kinderen van Bylly uit haar huwelijk met Gerairt in de Lely, 100 rijnsguldens schuldig op Pasen 
1490. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 39 verso 

 
1080 1489 maart 5 

Jacop Bonen en Lysabette, echtelieden, verkopen land van 19 roeden buiten de Nielerpoort, 
tussen land van Rabeth van Dorsdale en Geertruyt van Aken, aan Johannes Goltsmeit en Bele 
van den Velde, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 39 verso 

 
1081 1489 maart 8 

Derick Nagels heeft binnen kerkgebod van 6 weken en 3 dagen wegens bloedverwantschap 
beschud 1 stuk land van 14 1/2 roeden ut in litera (1489 februari 8) en staat het af aan Gaidert 
in den Kezekorff en Lysabette, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 39 verso 

 
1082 1489 maart 12 

Willem Gijbels, Peter Holthusen van Gulik als momber van Lyse Gijbels, diens vrouw, Heyne 
Kremer als momber van diens vrouw Joiste, en Herman Kremer van St Thoenis als momber 
van diens vrouw Mette, verkopen aan Cristoffer Armborstmeker alle have en gereed goed, niets 
uitgezonderd, dat zij geërfd hebben van Cristoffer's vrouw Mette.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 40 verso 

 
1083 1489 maart 13 

Brant Kremer en Nese, echtelieden, verkopen huis met raamstede daarachter in de Steeg, 
tussen huizen van Goessen Noyen en Johan, zoals Brant 1/2 had verworven van Pouwelsson 
en Willem vanghen Hartt en 1/2 van Johan Maes, aan Goessen Pollart als momber van Jacop 
Venneboit, priester, kanunnik te Nijmegen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 40 

 
1084 1489 maart 14 

Meuwes Tymmermans van Koffene in het land van Gulik en Trude, echtelieden, verkopen 1/2 
van land van 12 roeden buiten de Moirkenspoort tussen land van wijlen Lemme van Buel en 
meester Elbert de Artzitter, zoals Meuwes heeft georven van zijn oom Heynken des Vaigtz en 
waarvan Lyske des Vaigtz vruchtgebruik heeft, aan Kathrine Karys. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 39 verso 

 
1085 1489 maart 16 

Derick Zedelmeker verkoopt zijn recht en versterf na dode van Peter Scomeker van het stenen 
huis waar Peter nu in woont in de Steeg, tussen huizen van Ghijse Scomeker en Derick 
Scomeker, aan Coenrairt zoon van Peter Scomeker. Medart en Dryeske Zedelmeker, zoons 
van Derick voorn, bevestigen en zullen garanderen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 39 verso 

 
1086 1489 maart 20 

Heyne Wragge van Lyerop en Dryes van Kuedichaven zullen Jenne van Viersen 4 1/2 malder 
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nieuw gerst en 3 malder oud gerst leveren op Remacli a.s. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 40 
 
1087 1489 april 6 

Cornelis Peterson en Hadewige, echtelieden, verkopen 1 kamer ut in litera aan Lenss 
Kupenbynder en Stijne, echtelieden. Lenss verklaart dat Cornelis in zijn huis Achter 
Kloosterwand, dat Cornelis verworven heeft van Dryes van Kuedinchaven, "eynre wynden 
liggende heefft" die Cornelis en erfgenamen daarin mogen hebben en gebruiken.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 40 

 
1088 1489 april 13 

Derick van Ophaven zal Herman Wenne en Gryete, echtelieden, jaarlijks 6 rijnsguldens betalen 
uit huis c.a. op de Wennemekerstraat, tussen de huizen van Derick vanghen Eynde en Peter 
van Aelst. De rente is losbaar met 100.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 40 

 
1089 1489 april 25 

Ghijse Knoickx de riemslager en Mette, echtelieden, en Willem Krieckel de vleeshouwer en 
Kathrijne, echtelieden, verkopen huis c.a. ut in litera, zoals Ghijse dat half gekocht heeft en 
Willem de andere helft verworven van Reyner Krieckel, zijn oom, aan Joist Lenssen de bakker 
en Bele Kesselmans, echtelieden. Het goed is belast met 14 schellingen 's jaars.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 40 verso 

 
1090 1489 april 25 

Joist Lenssen de bakker en Bele Kesselmans, echtelieden, verkopen uit huis c.a. in de 
Lombardstraat, tussen de huizen van wijlen Heyn Kribbesleger en Thijs Philips, een jaarrente 
van 2 rijnsguldens aan Reyner Trippemeker en Aleide, echtelieden, losbaar tegen penning 20. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 41 

 
1091 1489 april 25 

Gaidert van Baixen mombert Johan Mensen Knaep in omnibus te Roermond tot wederroepens. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 41 
 
1092 1489 april 25 

Derick Huben de tegelbakker is Heynrick van Nyell genaamd Sleyken 40 rijnsguldens schuldig 
op Remigius e.k. Derick zal tot dan twee amen steen bakken doch mag uit de tweede aam 
geen stenen verkopen totdat hij de schuld betaald heeft. 
Bij verzuim te verhalen op have en goed.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 40 verso 

 
1093 1489 april 27 

Johan Hillen en Kathrijne, echtelieden, verkopen 5 enkele rijnsguldens uit een jaarrente van 10 
luidens transfix aan Leonart Graiss en Lysabeth Kedels, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 41 

 
1094 1489 april 28 

Gaitken Schoeptz en Ide, echtelieden, verkopen een plaats over de brug bij de "Nyerporte", 
achter het huis van wijlen Heyn Smiets, naast de Maas, schietende op de straat en naast het 
huis van Jannes Radermeker, zoals Gaitke verwierf van zijn tante Kathrine van Heringen, aan 
Heyn Smiets, zoon van Heyn Smiets voorn en Engele vanghen Hagendoern, echtelieden.  
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Hoofdgerecht 310 fol 41 
 
1095 1489 april 29 

Derick Dillen en Kathryne, echtelieden, verkopen uit hun huis bij de Nielerpoort, tussen huizen 
van Derick Geertsen en Ernke Schere 1 rijnsgulden jaarrente aan Danyel Danyels, Gerairt 
Danyelszoon bij Truyde, eerste vrouw van Gerairt. Mocht Danyel vóór overlijden dan erft Gerairt 
en verder op diens erfgenamen doch niet op erfgenamen van Truyde. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 41 

 
1096 1489 april 30 

Ghiele Duvels van Geylenkirchen is Romont Fleuten 8 enkele rijnsguldens schuldig op 
Remigius op verbeurte van 2 kwart wijn per dag.  
Hoofdgerecht 310 fol 42 

 
1097 1489 mei 1 

Joost, zoon van wijlen Meuwes van der Hagen verkoopt 1/2 huis over de brug "op den Werve" 
tussen huizen van Willem Kuylens en Jhorys Kaildreger, overleden, zoals Joost van zijn 
moeder heeft geërfd, aan Clais Schacht de schoenmaker en Marie Stails, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 41 

 
1098 1489 mei 1 

Heynrick Geldoffz en Styne, echtelieden, verkopen de stenen kamer met een deel van de 
keuken van de styl van de deur naast de schoorsteen en zo dwars tot onder de stenen boog, 4 
voet van de "bagestyle" ter Markt waards en voorts lijnrecht op te bouwen aan Kerstken van 
Holzwijler de huidenmaker en Zewitte Boenen, echtelieden. 
(Zie ook 1488 december 28) 

 
Hoofdgerecht 310 fol 41 verso 

 
1099 1489 mei 1 

Kerstken van Holzwijlre verklaart dat Heynrick Geldoffz hem verkocht heeft de stenen kamer en 
een deel van het huis Sint Joest aan de Markt. Huis en stenen kamer staan als onderpand voor 
6 rijnsguldens jaarrente tbv het altaar van St Nicolaas in de parochiekerk, genaamd 
Grutersaltaar.  
Kerstken zal de jaarrente nu alleen betalen uit de stenen kamer en zijn deel van het huis. 
Bij verzuim kan Heynrick verhalen op Kerstken. Borgen zijn Johan Hudemeeker en Freedse, 
echtelieden, met hun stenen huis op de Swalmerstraat tussen de huizen van Huge Hortmaleye 
en Johan Dryvener.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 41 verso 

 
1100 1489 mei 7 

Thomas Eesters en Engelbrecht, witmakers, beide van Sittard, bevrachten 3 pakken 
schaapsvellen en 50 konijnevellen via voerman Cele Mols van Weert van Bergen op Zoom naar 
Roermond. 

 
Slootmans p. 515 

 
1101 1489 mei 8 

feria sexta post philippi et jacobi apostolorum 
Huge van der Kraicken en Aleide, echtelieden, en Johan Dryvener en Bele, echtelieden, 
verkopen aan Peter Roider en Mette, echtelieden, een stuk land buiten Zwartbroek bij de 
achterste Renneboom tegen broeder (?) molen, tussen land van Johan Dryvener, priester, en 
Jannes Marien.  

 
Hoofdgerecht 253 
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1102 1489 mei 8 
feria sexta post philippi et jacobi apostolorum 
Huge van der Kraicken en Aleide, echtelieden, verkopen uit 7 staal land buiten de Ezelspoort op 
de Weerd van de weerdsmolen tussen land van wijlen Henrick Roidens en de Kartuizers 1 1/2 
besch. enkele rijnsguldens 's jaars aan Johan Dryvener en Bele van der Kraicken, echtelieden, 
losbaar na 10 jaar met 25. 

 
Hoofdgerecht 253 

 
1103 1489 mei 9 

Derick van Baixen zweert dat 6 of 7 jaren geleden aan wijlen Rutt in den Engel, toendertijd 
meester van de broederschap van St Nicolaas in de parochiekerk tbv die broederschap een 
witte zijden rok gegeven heeft van omstreeks 8 ellen ter waarde van circa 1 gouden kroon. Hij 
verklaart verder dat de vrienden van Rutt hem een kleine zijden rok hebben laten zien en dat 
Derick die behouden heeft, wat een andere rok was dan die welke hij aan de broederschap 
heeft geschonken.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 41 verso 

 
1104 1489 mei 11 

Coen Mentsen en Mette, echtelieden, verkopen huis c.a. ut in litera aan Peter van Azenray en 
Aleide Zwalen, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 41 verso 

 
1105 1489 mei 11 

Peter van Azenray en Aleide, echtelieden, zullen Coen Mentsen en Mette, echtelieden, uit huis 
ut in litera (1489 mei 11, regest nr.   1104) een jaarrente van 2 rijnsguldens betalen, binnen 3 
jaar losbaar met 40. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 41 verso 

1106 1489 mei 11 
Medart Zedelmeker en Kathrijne, echtelieden, schenken Heyne Heysters twee "huysterken" 
gelegen op ghen Streeck, naast de schuur van Thijs Kremers en erf van de begijnen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 42 

 
1107 1489 mei 15 

Jenne, weduwe van Derick Meelres, is Jannes van den Berge 5 rijnsguldens schuldig op 
Remigius. Jenne mag ook betalen met 30 karren goed stalmest te leveren in de boomgaard 
van Jannes buiten de Nielerpoort aan de stadgraaf, waarmee 2 gulden betaald zullen zijn. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 42 verso 

 
1108 1489 mei 15 

Jacop Bonen en Lysabette, echtelieden, verkopen 3 staal en 5 roeden buiten de Nielerpoort 
naast land van wijlen Heynric in die Lyly, schietende met het hoofd aan de stadsgraaf en achter 
aan Geertrude van Aken, aan Bertram Kairne en Agnes van Wessem, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 42 verso 

 
1109 1489 mei 16 

Derick van Wessem en Lysabette, echtelieden, verkopen een huis c.a. in de Neerstraat, tussen 
huizen van Derick voorn. en Peter Koppertz aan Goessen Douff en Kathrijne, echtelieden. Het 
huis is belast met 4 rijnsgulden tbv de broederschap van St Jacob en 1 oud schild voor het 
altaar in het Gasthuis.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 42 
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1110 1489 mei 16 
Goessen Douff en Kathrijne, echtelieden, staan Derick van Wessem toe door zijn huis en erf op 
de straat af te wateren. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 42 

 
1111 1489 mei 16 

Johan Gevartz en Joiste, echtelieden, verkopen jaarrente van 30 boddragers die hij heft uit huis 
c.a. over de brug bij de Nyerpoort tussen huizen van (niet ingevuld) en Jannes Rademeker. 
Verkoper heeft de rente gekocht van Jannes Kynen. Koper is Hillen Pusters. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 42 

 
1112 1489 mei 21 

Broeder Thijs van Monffoert, de minderbroeder, met toestemming van zijn gardiaan Gaedert 
van Meerlar, schenkt Engel Leyendecker de schuld die Johan en Claes van Wezet, 
gebroeders, aan Thijs hebben wegens koop van steenkolen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 42 

 
1113 1489 mei 21 

Johan van Roderborch en Margriete, echtelieden, verkopen het gehele huis ut in litteris aan 
Johan van Hueckelhaven en Bele, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 42 

 
1114 1489 mei 22 

Henrick Geldoffz en Stijne, echtelieden, verkopen huis c.a. met poortweg daarnaast op de 
Berg, gelegen aan de Markt, genaamd Sint Joist, naast de stenen kamer op de Markt, die 
Henrick heeft verkocht aan Kerstken van Holzwijlre de huidenmaker; de schuur is deels 
aanbestorven van Stijne's moeder; Henrick heeft het deels gekocht, aan Daem Kaix en 
Lysabeth Puster, echtelieden. Het goed is reeds belast met 1 oud gouden schild aan Herman 
van den Kuilen, 24 schellingen aan de Munsterabdij.  
Daem Kaix verklaart Henrick voorn 400 bescheiden enkele rijnsguldens schuldig te zijn en zal 
daarvoor 20 rente betalen en na 6 jaren in termijnen lossen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 42 verso 

 
1115 1489 mei 25 

Gaidert Vyncke is Hubrecht van Hushaven 24 enkele rijnsguldens schuldig op Remigius. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 42 verso 
 
1116 1489 mei 28 

feria quinta post urbanii 
Peter Roider c.s. hebben vordering gehad op Huge van der Kraicken en Johan Dryvener van 
150 enkele rijnsguldens, bezegeld door wijlen Willem Kellener en Johan van der Kraicken, 
sprekende op het kind van Johan Slepelair. Peter c.s. zijn nu voldaan. 

 
Hoofdgerecht 253 

 
1117 1489 mei 31 

Heynrick van der Kraicken als meester van O.L. Vrouw in het Zand verkoopt jaarrente van 1 
oud schild van goud ut in litera aan Johan Pessch en Geertrude van Melick, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 43 

 
1118 1489 juni 5 

Ghielken Sluyx is Heynrick van Nyell en Heyne Bambs als meesters van de broederschap van 
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O.L. Vrouw "van den Betleemscutten then Mynrebruederen gelegen" tbv de broederschap 3 
rijnsguldens schuldig op Remigius.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 43 

 
1119 1489 juni 6 

Johan van Aldenhaven als korenmeter te Roermond zweert dat op 31 mei de prijzen van 
granen op de markt van Roermond waren: 
1 malder tarwe  36 st 
1 malder rogge  26 st 
1 malder gerst  25 st 
1 malder haver  15 st 1 oort 

 
Hoofdgerecht 310 fol 43 

 
1120 1489 juni 8 

Derixken in den Werde en Gryete van Gelre, echtelieden, verkopen uit 5 bunder en 1 morgen 
land te Roer in het Roerveld, tussen land van Heynrick Kellener en Arnt Neutken, naast de 
straat, langs land van Claes Heystegrams, een jaarrente van 5 malder rogge Roermondse 
maat aan Johan Bots en Bylye, echtelieden, losbaar binnen 6 jaar met 80 rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 44 

 
1121 1489 juni 9 

Reyner Rutten van Neer en Kathrijne, echtelieden, en Reyner van der Lynden van Neer 
verkopen huis met uitgang er achter op de Dries, tussen huis van Willem Glasmeker en de 
plaats van Heyn van der Kraicken nu Leonart van Hukelhoven, aan Leonart van Hukelhoven. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 43 

 
1122 1489 juni 15 

Dryes Platvoit en Lysabette, echtelieden, verkopen uit hun huis op de Swalmerstraat waar zij nu 
in wonen, tussen de huizen van Kathrine Manackers en Johan van Oeter, en uit 4 1/2 morgen 
land aan het Joncheren Kerkhof op gher Locht, tussen land van Johan Hillen en Jhelis Dalen, 4 
bescheiden enkele rijnsguldens jaarrente aan Heynrick van der Kraicken als meester van O.L. 
Vrouw in 't Zand voor die Kapel, losbaar binnen 9 jaar met 80.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 43 

 
1123 1489 juni 15 

Andreas Platvoit verkoopt een jaarrente van 2 oude schilden, te weten 1 oud schild uit huis aan 
de Markt, op de hoek van de Swalmerstraat, toebehorende aan Huge Hortmaleye, en 1 oud 
schild uit een jaarrente van 2 enkele rijnsguldens uit het huis van Heyne van Maris in de 
Hegstraat, tussen huizen van wijlen Johan van den Grynt en Peter Scomeker, aan Heynrick van 
der Kraicken.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 43 
Hoofdgerecht 110 procesnr. 221 

 
1124 1489 juni 17 

Johan Johanszoon van Beegde mombert Herman Fleuten in omnibus in Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 43 verso 
 
1125 1489 juni 19 

Heynrick Scutken van Oupen (?) mombert Dryesch Hoifft van Stokkem in omnibus in 
Roermond. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 43 verso 
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1126 1489 juni 19 

Schijn van Kettensse mombert Leonart Hoifftman in omnibus in Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 43 verso 
 
1127 1489 juni 23 

Johan van Maenle, Reyner Muetsel en Arnt Exters zijn samen Claes Moisberg 31 bescheiden 
enkele rijnsguldens schuldig op Kerstmis e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 43 verso 

 
1128 1489 juni 23 

Sanne Poicken, begijn op de Nieuwenhof te Roermond, verkoopt huis aan de Markt, tussen 
huizen van Gaidert van Oell en Sanne zelf, zoals geërfd van haar ouders, aan Severyn Kranen 
de barbier en Denge Moeren, echtelieden. Het huis is belast met 3 bescheiden enkele guldens 
's jaars t.b.v. het gasthuis van Roermond en 2 mark 's jaars aan Arnt Neutken de schout. 
Kopers zullen verkoopster betalen een jaarrente van 3 bescheiden enkele rijnsguldens, losbaar 
na 6 jaar met 60.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 43 verso 

 
1129 1489 juni 23 

Johan van Thoir en Coene Schere zijn bij Sanne Poicken, (begijn op de Nieuwenhof te 
Roermond) 40 bescheiden enkele rijnsguldens borg voor Severyn Kranen. Severyn zal zijn 
borgen schadeloos houden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 43 verso 

 
1130 1489 juni 23 

Sanna Poicken (begijn op de Nieuwenhof te Roermond) verkoopt een huis in de Neerstraat aan 
de Markt, naast dat van wijlen Jacop Poickens en Gaidert van Oell, dat Heinric Geldoff vroeger 
had, geërfd van haar ouders, aan Coen Wittkens van Beckeren en Jenne Bloemen, 
echtelieden. Het goed is belast met 6 bescheiden enkele rijnsguldens tbv Munsterabdij, losbaar 
met 120. Koper mag achter het huis niet hoger bouwen dan nu aanwezig is. 
Koper zal Sanna vrijwaren van beslag wegens deze erfrente.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 44 

 
1131 1489 juni 23 

Arnt Kalen en Jenne, echtelieden, verkopen huis ut in litera aan Selis van Wessem, Bele 
Jhelisson en Konne van Kruchten, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 44 

 
1132 1489 juni 23 

Lysabeth Herkenbosch, dochter van wijlen Thijs Herkenbosch, verklaart overeengekomen te 
zijn met Ghiebe Wynkens inzake aanspraken op de hof te Lerop en 8 1/2 enkele guldens 
jaarrente van wijlen haar broer Johan Herkenbosch.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 44 

 
1133 1489 juli 1 

in profesto visitationis marie 
Johan Louweryssch genaamd Hamecker verklaart dat de wijn die die van (Maas)eik genomen 
hebben en naar Maaseik gevoerd eigendom was van Willem Tonnen volgens stadsrecht van 
Roermond. Johan zal Willem deswege schadeloos houden.  

 
Hoofdgerecht 253 
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1134 1489 juli 3 

Johan van Aldenhaven is Peter Yser van Tiel 27 bescheiden enkele rijnsguldens schuldig 
binnen 6 weken. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 44 verso 

 
1135 1489 juli 3 

Derick van Oist, bastaard, en Meuweken (!) de Molener zijn jonkvrouw Jutte van Blytterswijck, 
kelneresse in O.L. Vrouwe Munster, tbv de Kelnerij 34 bescheiden gouden rijnsguldens 
schuldig op Lichtmis a.s. en zullen bij verzuim in Roermond in leisting komen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 44 verso 

 
1136 1489 juli 4 

Mertyn in die Lyly als momber van Aleide, weduwe van Heyn in die Lyly, zijn schoonzuster, 
scheldt Kathrijn van den Rijtt, zijn moeder, kwijt van huwelijksinbreng, testament of andere 
vorderingen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 44 verso 

 
1137 1489 juli 17 

Johan Kymmel en Derick Kaix zijn Lambrecht Pijll als rentmeester van de voogd van 
Roermond, wegens (huur van) de herenwaag 1) 37 rijnsguldens op St Margriet schuldig. Johan 
Kymmel zal Derick Kaix (wegens borg staan) schadeloos houden.  
1) was de waag, domein van het ambt Montfort, in pand gegeven aan de erfvoogd ? Of is het 
een verschrijving omdat de erfvoogd tevens drost van Montfort was.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 44 verso 

 
1138 1489 juli 18 

Derick van Houthusen en Freedzen Planen, echtelieden, verkopen 5 staal land ut in litera aan 
Johan van Aldenhaven en Fye Arntz, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 44 verso 

 
1139 1489 juli 19 

Derick Nagel van Kauwelille verkoopt huis ut in litera aan Arnt Post en Mette Zalemeker, 
echtelieden. Arnt zal aan Derick daarvoor een jaarrente van 6 enkele keurvorsten rijnsguldens 
betalen, losbaar met 120 over 6 jaar.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 44 verso 

 
1140 1489 augustus 1 

Elze van Rey verkoopt huis aan de Zwartbroekpoort tussen huis van Gaidert Sprengens en huis 
van Steven Kapen, zoals Elze wegens 23 Keulse witpenningen vruchtgebruik met jaargeding 
had uitgewonnen, aan Mertyn Tymmerman en Kathrijn Peter Haiskens dochter, echtelieden. 
Kopers zullen verkoopster die jaarrente uitkeren.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 44 verso 

 
1141 1489 augustus 1 

Jannes van Eyck en Mette, echtelieden, verkopen huis op Wennemakerstraat tussen de huizen 
van Jannes Heufft en Derick Wennemeker, zoals Mette van haar ouders heeft geërfd, aan 
Derick Wennemeker en Aleide Nobis, echtelieden. Derick is Jannes 18 rijnsguldens schuldig, te 
betalen op Remigius.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 45 
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1142 1489 augustus 3 
Thijsken Kremer is Derick Roffert, burgemeester van Roermond, tbv de stad 25 bescheiden 
enkele rijnsguldens schuldig op 14 dagen na St. Martinus.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 45 

 
1143 1489 augustus 7 

Gobbel Douff de schipper is Peter Hesken 90 rijnsguldens schuldig te betalen 3/4 jaar na de 
dag dat de Maas "opgeyt" en men veilig op en af kan varen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 45 

1144 1489 augustus 8 
Heynrick van Vreden, pater in het convent van de Eempsen, mombert Johan Rodermont, 
priester, in omnibus te Roermond tbv het convent.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 45 

 
1145 1489 augustus 9 

Coen Mentsen en Mette, echtelieden, verkopen huis en kamer achter Kloosterwand, tussen de 
huizen van wijlen Heynric van Meerhem en Lemme Danyels, zoals Mette van haar ouders 
erfde, aan Lemme Danyels en Hille van Lyere, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 45 

 
1146 1489 augustus 12 

Lenart van Zettrich en Mette, echtelieden, ruilen met Rynck Trippemeker en Aleide, 
echtelieden. 
Rynck verwerft: 3 oude gouden schilden jaarrente ut in litera, zoals Mette van haar ouders 
erfde. 
Lenart verwerft: huis in de Neerstraat tussen huizen van Johan Krekert ? en Rynck voorn, wat 
vroeger van Peter Kannengieter was. Rynck staat garant.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 45 

 
1147 1489 augustus 20 

Johan Neuden en Gryete, echtelieden, verkopen uit hun huis bij de In Opper-poort naast het 
huis van Clais Moisberg, 1 malder rogge jaarrente en 2 penningen aan Johan van Holtzwylre 
als meester van de St Jacobsbroederschap in de parochiekerk, losbaar na 6 jaar met 16 
rijnsguldens. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 45 verso 

 
1148 1489 augustus 23 

Eggel Mentsen beschut wegens verwantschap (zie 1489 augustus 9), behoudt het en draagt 
over aan Lemme Danyels en Hille van Lyere, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 46 

 
1149 1489 augustus 23 

Elze van Rey, Gerairt van Rey en Rabet van Dorsdale de jonge verklaren dat meester Johan 
van Rey, kanunnik van St Jhoris binnen Keulen, zoon van Elze en broer van Gerairt, heeft op 
zich genomen het ritmeesterambt van het kapittel van O.L. Vrouw te Aken volgens 
voorwaarden en artikelen volgens notariële akte van Adam van Teyfelen. Comparanten staan 
borg.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 46 

 
1150 1489 augustus 27 

Wilhelmina van Kessel, abdis van O.L. Vrouwe Munster, met toestemming van gemeen 
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convent en Johan van Nijmegen, deken van de H. Geest en met toestemming van het kapittel, 
verkopen huis op de Veldstraat tussen erven van Johan Hoen van den Broeck, zoals bij 
jaargeding was uitgewonnen wegens jaarrente van 1 oud schild voor de kosterij in OLV Munster 
en het kapittel, aan Johan Hoen van den Broeck en Maria van Bueren, echtelieden. Kopers 
zullen daaruit een jaarrente van 1 bescheiden enkele rijnsgulden betalen, half, half. Kopers 
zetten als onderpand het huis dat vroeger van Heynrick Snijwynt was. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 59 

 
1151 1489 augustus 30 

Herbert van Franckenvoirt en Ide op 't Zant, echtelieden, en Jacop op 't Zant verkopen uit het 
huis bij de parochiekerk, op de hoek van de Visserstraat, 1) naast het huis van Leonart Kaix, en 
achter belend door het huis van Herbert, 7 rijnsguldens jaarrente aan Jacop Johan Botteliers 
zoon van Weert, losbaar na 4 jaar met 135 rijnsguldens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 45 verso 
1) verm. dus thans huis Kraanpoort 1 

 
1152 1489 augustus 30 

Jacop Johan Bottelierszoon van Weert en Wendele van den Heyden, echtelieden, dragen over 
aan Herbert van Franckenvoirt als momber van Yde op 't Zant, echtelieden, en Jacop op 't Zant, 
broer van Yde, alle erf en gereed en ongereed goed ut in litera.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 45 verso 

 
1153 1489 september 2 

Rutger Kremer van Heinsberg verklaart aan Freedzen rechthebbende van Johan van Holtzwylre 
de hoedenmaker kwijtgescholden te hebben alle schuld die Johan hem had wegens weede, 
omtrent 24 augustus verkocht, en door Johan meegevoerd. Indien de weede onderweg onder 
beslag komt zal Rutger daarvoor opkomen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 45 verso 

 
1154 1489 september 7 

Derick Alartz en Jhen, echtelieden, verkopen huis ut in litera aan Willem Jan Alartzoon de 
schoenmaker en Kathrijn van Nedervenne, echtelieden.  
Willem zal aan verkoper deswege uit dat huis een jaarrente van 12 stuivers, na 12 jaar losbaar 
met 12 rijnsguldens,betalen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 46 

 
1155 1489 september 15 

altera post exaltationis sancti crucis 
Joist Lenssen de bakker verklaart dat Johan Rumpkens van Stevensweert verkocht heeft aan 
Jenne Smietz begijn op de Nieuwenhof 2 malder rogge jaarrente uit 2 bunder land te 
Stevensweert. 
Joist staat voor levering garant. 

 
Hoofdgerecht 253 

 
1156 1489 september 20 

Sanna Poickens (begijn op de Nieuwenhof te Roermond) verkoopt huis met opstallen 
daarachter in de gatsen ut in litera aan Derick van den Bellen en Truyde Schorren, echtelieden. 
Kopers zullen de verkoopster daaruit jaarrente van 3 rijnsguldens, losbaar binnen 6 jaar met 
penning 20, betalen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 46 verso 

 
1157 1489 september 21 
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Lambert Pollart en Geerken van Neer verklaren koopovereenkomst te hebben zodat Lambert 
aan Geerke verkocht heeft huis c.a. in de Munsterstraat, naast het huis van de scholaster voor 
50 rijnsguldens. 
Geerke heeft 8 rijnsgulden betaald, de rest op Kerstmis a.s. 
Hoofdgerecht 310 fol 46 

 
1158 1489 september 25 

feria sexta post mathei apostoli 
Janne Goltsmitt verklaart dat Jacop Bonen en Lysabeth, echtelieden, hem verkocht 19 roeden 
land uit een perceel waar Jacop nog 5 staal achter heeft liggen.  

 
Hoofdgerecht 253 

 
1159 1489 october 3 

Meuwes van Oell verkoopt huis in de Brugstraat, tussen de huizen van Thys Block de bakker 
en wijlen Herman Kremer; idem 1 schuur met stuk land daarachter en een moestuin schietende 
aan dat land, gelegen over de brug, de schuur naast het erf van Gerard van den Wegescheden, 
het land tussen land van Clais Moesberg en Heynrick Kellener; idem twee moestuintjes over de 
brug, tussen land van Heynrick Kellener en Bele Thijs en tussen Willem Kellener en land van 
de kerk van Over de brug, zoals verkoper van ouders erfde, aan Heynrick van Meerhem en 
Jutte Blockx, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 46 verso 

 
1160 1489 october 3 

Johan Ulman de apotheker genaamd Triss en Peterse, echtelieden, verkopen huis met hoeve 
daarachter in de St Janstraat, tussen de huizen van wijlen Heynke van Buel en Rutte Fyneman, 
aan Heyne Dallen en Naeske Nijs, echtelieden. Verkopers staan garant.  
Verkoper mag de poortweg gebruiken van de straat tot de moestuin achter het verkochte 
gelegen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 46 verso 

 
1161 1489 october 12 

Frederik Schelart van Obbendorp, heer te Schinnen, is Johan Hillen 16 rijnsguldens schuldig à 
31 stuivers en verbindt daartoe het stenen huis dat wijlen meester Willem van Bruichuysen 
toebehoorde, gelegen bij het Gasthuis naast huis en erf van ? 

 
Hoofdgerecht 310 fol 46 verso 

 
1162 1489 october 12 

Lemme de Vere is Lambert Nijns, pater van het convent van Mariagarde tbv het convent 10 
rijnsguldens schuldig.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 47 

 
1163 1489 october 13 

Huge van der Kraicken verklaart dat Heynrick Geldoffs als meester van de huisarmen binnen 
Roermond met jaargeding hem heeft aangesproken. 
Huge zal tussen nu en Allerheiligen de procedure afdoen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 47 

 
1164 1489 october 14 

Frietske, weduwe van Johan Huedemeker en Kerstken Huedemeker, haar zwager, zijn Mathias 
Steynen schuldig 2 St Andriesguldens, 1 Wilhelmus gouden schild 1 petersgulden en 1 gouden 
Franse kroon op halfvasten e.k. Frietske zal haar zwager (wegens borg staan) schadeloos 
houden. Frietske zal Mathias niet verder voor gerecht vervolgen.  
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Hoofdgerecht 310 fol 47 
 
1165 1489 october 16 - 27 

Vonnissen en rol van schepenen van Roermond. 
Goessen Pollart als meester van Onze Here God broederschap c. Rutt Bastart 
Gheerlach Boeshem c. Ott Meuwes namens de kinderen van zijn zuster Lijske van Jenneske 
Boeshem; Goessen van Dulken, Ernke Arntz en Gerairt van Glaidbeke getuigen, idem getuigt 
Jannes Kannegieter 
Jan Rycke (?) als meester van St Nicolaas-broederschap c. Arnt in den Engel over de rok die 
Derick van Baixen de broederschap gegeven had of 16 rijnsguldens (zie 9-5-1489) 
Johan Tyertey c. Johan Scroider 
Johan Tyertey c. Gaitske Byns 
Heynrick Kellener c. Lijske Pusters 
Baitse Heynen c. Tilman Boiremeker 
Gerairt van Rey op Jenne, weduwe van Derick Meelre en Johan haar man 
de meesters van St Anna broederschap c. de broeders (= beggaarden) van St Joost over 80 
rijnsguldens 
Ernke Schere c. Derick aanghen Eynde 

 
Hoofdgerecht 20 fol 34 verso - 35 

 
1166 1489 october 19 

Gryete Vyssch beschudt binnen termijn wegens verwandschap de verkoop door Meuwes van 
Oell (zie 1489 october 3). 
Na in het goed te zijn geërfd draagt ze het weer over aan Heynrick van Meerhem en Jutte 
Blockx, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 47 

 
1167 1489 october 21 

Gaitken Erweden is Derick van Zuchtelen 48 boddreger Roermondse koers schuldig op groot 
Vastenavond e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 47 

 
1168 1489 october 21 

XI M virgini 
Bya, vrouw van Johan Moleners van Harderwijk, is Wijn Kauwersyne de schoenmaker 8 1/2 
rijnsgulden schuldig op zekere voorwaarden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 48 

 
1169 1489 october 27 

Derick van Zuchtelen mombert Goessen Bamss' zoon in omnibus te Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 47 
 
1170 1489 october 30 

feria 6 post symonis et jude apostolorum 
Johannes Portkens, richter, en Herman Clee en Johan van Vurst, laten der voogdij te 
Roermond, oorkonden dat Dryesch van der Wegescheiden en Aleide, echtelieden, verkopen 
1/2 moestuin, groot als geheel circa 3 staal, gelegen buiten Zwartbroek aan de Molensteeg, 
tussen land van Aleid van Vyrsen en Peter Roider, zoals Dryesch heeft geërfd van zijn broer, 
aan Gaidert in den Kezekorff genaamd Pelsser en Lijsabette van Wijler, echtelieden. Claess 
Henssen beschudt de verkoop, wordt in het erf gevest en draagt weer over aan de kopers. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 47 verso 

 
1171 1489 november 4 
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Dryessch van der Wegescheiden en Aleide, echtelieden, heer Johan Jellen, priester, 
Gaitschalck Portkens en Mette Jellen, echtelieden en Heyn Kuecken en Lysabette, echtelieden, 
verkopen huis op de Wenmekerstraat bij Zwartbroek tussen huizen van Heyn van Dulken en 
wijlen Johan Rademeker; de helft heeft Dryessch geërfd van zijn broer Gerairt van der 
Wegescheiden en van de andere helft hebben de Jellen's de helft en Heyn Kuecken heeft de 
rest geërfd van Ymmele Gerairts; kopers zijn Leonart Abelen de wennemeker en Ymmele 
Lauwen, echtelieden. Het goed is belast met 12 boddreger 's jaars.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 47 

 
1172 1489 november 4 

Dryesch van der Wegescheiden en Aleide, echtelieden verkopen 1/2 van een moestuin en 1/2 
duifhuis daarop buiten Zwartbroek bij de poort aan de voorste "renneboum", tussen land van 
Goessen Eyckeldop en Elze van Rey, zoals geërfd van zijn broer Gerairt van der 
Wegescheiden, aan Arnt Roider en Gryete, echtelieden. Tevens verkopen zij een jaarrente van 
1/2 bescheiden rijnsgulden en 1/2 kapoen gaande uit een hoefstat over de brug, tussen erven 
van wijlen Heyn Gruyter en Gaitke meister Heynricx, welke rente hij erfde van zijn broer, aan 
Arnt Roider en Gryete, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 47 verso 

 
1173 1489 november 4 

Dryesch van der Wegescheiden en Aleide, echtelieden, verkopen 1/2 moestuin, groot in totaal 
3 1/2 staal buiten de Zwartbroekpoort aan de Molensteeg tussen land van Mertijn Pelsser en 
van Heyn Kuecken, zoals Dryesch geërfd heeft van zijn broer, aan Gaidert in den Kezekorff 
genaamd Pelsser en Lysabette van Wijler, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 47 verso 

 
1174 1489 november 6 

leonardi abbatis 
Kathryne Smietz van Echt en Gebel Lynneweverse momberen Marie Smietz haar dochter en 
nicht in de afwikkeling van de nalatenschap van Yde Smietz, vrouw van Peter Kopperts. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 47 verso 

 
1175 1489 november 9 

feria secunda post leonardi 
Wilhelm(ina) van (Kessel) abdis van OLV Munster en het convent verkopen huis en erf in de 
Steeg dat van Johan Coppen was, naast die van Jacop Valcken en Jannes Wolffz ut in litera 
zoals de abdis dat wegens jaarrente van 1 oud schild op jaargeding had uitgewonnen. De abdis 
geeft het nu in erfcijns tegen 1 bescheiden goud rijnsgulden en 1 kapoen aan Gaidert 
Scoepertz de leiendekker en Yde, echtelieden.  
Gaidert geeft renversaal.  

 
Hoofdgerecht 253 

 
1176 1489 november 9 - 18 

Vonnissen en rol van schepenen van Roermond. 
Kathrijn Platvoetz c. Marie Smeetz van Echt 
Kathrijne Huge c. Barbara Segers, huishuur Roderborch 
Henrick Kellener c. Lijske Pusters 
Else van Rey c. Peter van Vlodorp 
Kathrijne Huge c. Claes Pusters 
Florys Kistken van Grave c. Joist Scroider 
Heynrick Kellener c. Geertruyt Kympen 
Leonart Kupenbynder van Randenrath c. Geerke Engelen van Wessem 
Jan Tyertey c. Coen in die Portt de brouwer 
Willem Plucksac c. Heynrick van den Hartt over 42 1/2 rijnsgulden koopsom voor 10 cluden wol 
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Jannes Kedel en Johan Dryvener c. Willem Pullen 
Jannes Kedel als momber van Jan Gaent c. Joist Scroider 
Johan Dryvener c. Peter van Oitzenray 
Jenke der Huysknecht c. Rombolt Fleuten over de huur van de gaffel van de ververs ad 4 
rijnsgulden 

 
Hoofdgerecht 20 fol 35 verso 

 
1177 1489 november 13 

feria 6 ta post martini 
Sille van Hynsberg en Gryete Rypkens, echtelieden, verkopen 1/2 van halve morgen land en 
1/2 van twee staal land ut in literis, zoals Sille heeft geërfd van zijn tante Ymmel Schelen en 
zoals hij die rechterlijk uitgewonnen heeft van Johan Janss van Harderwijk, aan Leonart Grayss 
en Lijsabette Kedel, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 48 

 
1178 1489 november 13 

feria 6 ta post martini 
Wijne Kauwersijns de schoenmaker en Geertrude Nagels, echtelieden, verkopen 5 staal land ut 
in litera en 1 staal daarbij gelegen die zij na dode van Nelis Olysleger wegens schuld met 
kommer hebben uitgewonnen, aan Goessen Rypkens en Kathrijne Ghenen, echtelieden. Zille 
Scroider de lange beschudt wegens verwantschap, wordt gevest en draagt weer over aan de 
kopers.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 48 

 
1179 1489 november 13 

feria 6 ta post martini 
Sille van Hynsberg en Gryete (Rypkens) verkopen het gehele versterf van 5 roeden land buiten 
Zwartbroekpoort aan de Renneboum bij de Kytgrave ter Roer waarts, naast de boomgaard van 
Wijn Kauwersijns, schietende op de stadswal, zoals Sille geërfd heeft van zijn tante Ymmel 
Schelen, en gerechtelijk uitgewonnen tegen Johan Janss van Harderwijk, aan Wijn Kauwersijns 
en Geertrude Nagels, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 48 

 
1180 1489 november 19 

H.... G...., priester, Kanunnik te Roermond, schrijft de magistraat van Venlo inzake Hillegont 
Hoifft wat hij als "overman" moet beslechten. 

 
Gemeentearchief Venlo 1214 

 
1181 1489 november 21 

sabbato post elysabeth vidua 
Derick Vosken en Meuwes Vosken, zijn zoon en Lysbeth, diens vrouw, verkopen een huis en 
erf en ieder 1/2 gelderse rijder jaarrente, zoals Lysbeth heeft geërfd van haar ouders, aan Thijs 
Dericx van Neer en Geertrude, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 48 verso 

1182 1489 november 22 
in profesto clementis 
Johan Schueben en Kathrijne, echtelieden, verkopen huis ut in litera, zoals Johan ..., aan Jenne 
van der Heze. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 48 verso 

 
1183 1489 november 23 

clementis 
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Willem(ina) van Kessel, abdis van OLV Munster verkoopt huis c.a. op de Steenweg dat van 
Dryes Seepmans was geweest, naast het huis van Johan in den Vogel, zoals de abdis namens 
de kelnerij voor 2 oude schilden jaarrente met jaargeding had uitgewonnen, voor 2 utrechtse 
goudguldens 's jaars aan Johan Bijnen, priester. 
Johan Bijnen geeft renversaal. 
Johan Bijnen verkoopt uit het huis jaarrente van 1 bescheiden enkele rijnsgulden aan N. van 
Blederich, losbaar met 20. 

 
Hoofdgerecht 253 

 
1184 1489 november 28 

sabbato post katherina virginis 
Thijs van der Hartt de schere is Ghiel van den Schoerwech 25 enkele gouden rijnsguldens en 
50 stuivers schuldig op St. Bartholomeus a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 48 verso 

 
1185 1489 december 1 

altera post andreae 
Johan van Bracht, priester, rector van de mis van de St. Anna broederschap in de 
parochiekerk, met toestemming van Steven Chippels en Jenneske van Nuynhem als meester 
van die broederschap, verkoopt twee huizen gelegen op den Stryeck, gelegen tussen erven van 
het convent van den Eempsen, die van Gerard van Oidrade en het begijnhof waren, en die 
verkoper wegens jaarrente van 1 enkele rijnsgulden op jaargeding had uitgewonnen, aan 
Kathrijne Schoenmans en Sanne Poicken, meesteressen van het begijnhof tbv het begijnhof 
onder voorbehoud van de jaarrente tbv de broederschap. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 48 verso 

 
1186 1489 december 5 

Heyn Plane is Steven Kapen 27 rijnsguldens schuldig op Pinksteren a.s. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 48 verso 
 
1187 1489 december 9 

altera conceptionis mariae 
Gaidert Herbrechts van Susteren verkoopt de pater van het convent op den Eempsen tbv het 
convent 9 malder rogge en zal bij verzuim van levering in Roermond in leisting komen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 49 

 
1188 1489 december 9 

Pouwels Krieckelman en Wendele, echtelieden, verkopen 1 rijnsgulden en 1 oord jaarrente 
zoals Wendele heeft verkregen van haar ouders ut in litera aan Heynrick Ghijsen van Venlo en 
Gertrude, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 49 

1189 1489 december 10 
Peter Schomeker en Kathrijne, echtelieden, en Pouwels Krieckelmans en Wendele, 
echtelieden, verkopen het stenen huis met stenen kamer daar langs en het verfhuis aan de 
andere zijde zoals Coen van Swalmen dat bezeten heeft en daaruit gestorven is, gelegen in de 
Neerstraat tussen de huizen van Gerard van Rey en wijlen Johannes Goltstein, zoals Kathrijne 
en Wendele van hun vader Coen van Swalmen hebben geërfd, aan Teuwes van Heymerick de 
verver en Ermgard Houwemans. Het goed is belast met 16 schellingen t.l.v. het stenen huis 's 
jaars aan Else van Rey en het verfhuis met 1 oud schild voor de gerwekamer in de 
parochiekerk en 18 boddreger 's jaars voor een altaar in de kerk te Maasniel. 
Verkopers verkopen 1 oud schild jaarrente ut in litera zoals Kathrijne en Wendele van hun 
vader Coen van Swalmen geërfd hebben aan Teuwes van Heymerick de verver en vrouw. 
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Hoofdgerecht 310 fol 49 
 
1190 1489 december 10 

Johan Tyertey en Heynrick Geldoff zijn schuldig aan Peter Groneken en Pouwel Krieckelmans 
450 enkele overlandse rijnsguldens, 200 voor Kerstmis a.s., 100 met de Halfvastenmarkt, 100 
op St Jan de Doper en 50 op Remacli.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 49 

 
1191 1489 december 10 

Teuwes van Heymerick de verver zal Henrick Geldoff en Johan Tyertey wegens 1489 
december 10 schadeloos houden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 49 

 
1192 1489 december 15 

Gaitsken Huyrtskens en Gertrude, echtelieden, en Gerairt, Heynrick en Lijske, kinderen van 
wijlen Leonart Zanders verkopen 3 1/2 staal land ut in litera aan Willem Buytsen en Ide 
Doirmans, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 49 verso 

 
1193 1489 december 19 

Ghorys Lynewever als momber van Willem van Elmpt verkoopt 3/8 van huis bij de 
Minderbroeders naast erf van Johan Neskens, aan Reyner Goltsteyn en Agnes, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 49 verso 

 
1194 1489 december 22 

Clais Henssen als bloedverwant van wijlen Gerard van den Wegescheide, Heynrick Gayen en 
Engelken Kuecken als bloedverwanten van wijlen Ymmel van den Wegescheide, vrouw van 
wijlen Gerard, naasten binnen termijn van 6 weken en 3 dagen na kerkgebod 1/2 huis en 1/4 
huis en 1/4 huis zoals Dries van den Wegescheide, oom van Clais, en Johan Jelles, priester, en 
Gaitschalck Portkens, oom van Heynrick Gayen en Heynrick Kuecken, vader van Engelken, 
verkocht hebben. Ze worden gevest. Comparanten dragen vervolgens over aan Johan Gaidertz 
van Zwalmen en Leonarde Portkens, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 49 verso 

 
1195 1489 december 27 

Johan Hoen van den Broick verkoopt aan Heynrick Kellener en Elisabeth, echtelieden, burgers 
van Roermond, een jaarrente van 9 enkele rijnsguldens uit een jaarrente van 18, gaande uit de 
halve hof Triest te Vlodrop. Bij niet betaling en zonder verhaal zal verkoper in Roermond in 
leisting komen, of een knecht met twee personen. 
Verkoper zegelt. Medezegelaar Hubrecht van Hushaven, schepen te Roermond. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 52 

 
1196 1489 december 27 

Seetze Pijll, richter, en gemene schepenen van Vlodrop oorkonden dat Johan Hoen van den 
Broicke en Marie van Bueren, echtelieden,  hebben verkocht aan Heynrick Kellener en 
Elisabeth, echtelieden, burgers van Roermond, een jaarrente van 9 overl. enkele rijnsguldens 
uit een jaarrente van 18 gelijke munt gaande uit de halve hof en goed Tryest, waarvan het 
altaar van St Silvester in de kerk van de H. Geest de andere helft bezit, welke rente van 18 
Johan heeft verkregen van Johan van Broickhusen.  
De richter zegelt. Schepenen hebben geen zegel. Johan Hoen zegelt mede. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 51-51 verso 
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1197 1489 december 27 
Johan Hoen van den Broicke en Marie van Bueren, echtelieden, stellen voor (verkoop van 9 
overl. enkele rijnsguldens jaarrente uit een jaarrente van 18 ten laste van de halve hof Triest te 
Vlodrop) als nader onderpand (aan Heynrick Kellener en Elisabeth, echtelieden,) hun huis in de 
Veldstraat met poortweg, tussen de huizen van Heyn van Tongeren en de kinderen van Heyn 
Dappers. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 51 verso 

 
1198 verm. vóór 1490 

Heynrick Snijwint spreekt op jaargeding ... dat Heynrick Geldoff. 
 

Hoofdgerecht 19 fol 1 
 
1199 verm. vóór 1490 

Eligye van Bleric als momber van het nonnen klooster spreekt op jaargeding aan .... en op 
Johan Hoenen in de Veldstraat wegens 70 enkele rijnsguldens schuld ut in litera. 

 
Hoofdgerecht 19 fol 2 

 
1200 verm. vóór 1490 

Willem Passart spreekt op jaargeding huis en twee raamsteden op de Sc(eutebergh) aan 
wegens schuld. 

 
Hoofdgerecht 19 fol 2 

 
1201 verm. vóór 1490 

Gaitken Sijben van Oel als momber uxoris spreekt op jaargeding een huis in de Neerstraat, 
naast Coen van Swalmen, aan wegens cijns. 

 
Hoofdgerecht 19 fol 2 

 
1202 verm. vóór 1490 

De pater op den Eemsel buiten de Bagijnenpoort spreekt op jaargeding de grote Exterencamp 
aan alsmede het huis in de Oliestraat van Steven van Oidrade wegens schuld. 

 
Hoofdgerecht 19 fol 2 

 
1203 verm. vóór 1490 

De custos van de H. Geest spreekt op jaargeding Jacob Melters aan wegens het huis van heer 
Gaidert Melters op de Driessch inzake cijns. 

 
Hoofdgerecht 19 fol 2 

 
1204 verm. vóór 1490 

Heynrick Scotten, ontvanger van het Kapittel van de H. Geest, spreekt op jaargeding inzake 
een huis in de Heggestrate, langs dat van Platvoet. 

 
Hoofdgerecht 19 fol 2 

 
1205 1490 januari 4 

Lambrecht en Heynrick Pollart, gebroeders, verkopen huis in de Munsterstraat tussen de 
huizen van Engelbrecht Goltsteyn, priester, en Thijske van Leeuwen, zoals zij geërfd hebben 
van hun vader en na scheiding en deling hebben verworven aan Gerart van Neer de pelser en 
Gertrude van Colne, echtelieden. Het goed is belast met 12 boddreger 's jaars. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 49 

 
1206 1490 januari 8 
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Johan Kreken van Wessem en Lysabette, echtelieden, verkopen huis in de Neerstraat, tussen 
de huizen van Leonart van Zettrich en Reynken Trippemeker, dat vroeger van Peter Kannegie-
ter was, geërfd van zijn oom Gerard Mey, aan Coenrairt Durffeler genaamd Specke en 
Kathrijne Maes, echtelieden. Het huis is belast met 1 1/2 oud schild jaarrente. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 49 verso 

 
1207 1490 januari 9 

Gerard van Neer de pelser en Gertrude van Colne, echtelieden, verkopen uit huis (1490 januari 
4) een jaarrente van 1 1/2 rijnsgulden aan Ghijsse Knoickx en Mette, echtelieden, losbaar na 8 
jaar met 25. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 

 
1208 1490 januari 11 - maart 15 

Vonnissen en rol van schepenen van Roermond. 
Johan Gaidert van Swalmen c. Leetke Wennemeker 
Johan, kapelaan van het altaar van St Anna en de mis die Henrick Kellener daarop heeft 
gesticht, contra de meesters van de gaffel op het Stenen huis vanwege jaarrente van 5 gulden 
op dat huis, door Kellener aan het altaar geschonken en als rente daarop gevestigd in 1465 
Herman Fleuten c. Jan van Beegde 
Herman Fleuten c. Henrick van der Hartt 
Johan, kapelaan altaar St Anna c. Heynrick Block wegens kommer op Stenen Huis 
Truytke in die Monte namens Heylwich in die Monte c. Lens Zeverijns 
Geraide van St Joist namens de broeders van St Joost c. de meesters van St 
Annabroederschap 
Willem Denen c. Dryes Platvoet 
Emont Kremer pachter van de wijnaccijns in 1489 c. Lenart in die Catt over de oude schutten 
Jan van Aldenhoeven c. Jan Duve 
Jannes Kedels namens Johan Gaents c. Johan Nesken 
Alart op den Poell c. Heynrick Ruyscamp de schoenmaker 
Johan Tyertey c. Johan Nesken 
Teuwes van Heymerick de verwer c. Heynrick van Meerhem genaamd Kapyttken. 

 
Hoofdgerecht 20 folio 36 en 36 verso 

 
1209 1490 januari 15 

Heynrick van der Wyssch is Johan van den Baendt 8 rijnsguldens schuldig wegens verlies van 
harnas in lands dienst van Gelre tegen die van Rymburg en zal betalen van de achterstallige 
soldij die hij wegens deze vete nog te vorderen heeft. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 

 
1210 1490 januari 15 

Johan van Aldenhoeven de korenmeter te Roermond bezweert de prijzen van granen op de 
markt te Roermond op zaterdag na Driekoningen (9 januari): 
tarwe per malder 34 st; 
rogge per malder 29 st; 
gerst per malder 21 1/2 st; 
haver per malder 12 1/2 st. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 

 
1211 1490 januari 19 

Heynken van Rure is Claes Puster 31 rijnsguldens schuldig op Pasen e.k. Iedere enkele 
rijnsgulden is 30 st, een hornsgulden is 16 st, ieder vuryzer is 3 alben. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 
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1212 1490 januari 23 
Gerairt Maizen van Sittard zal Henrick van Vreden, priester op den Eempsen tbv het convent 4 
malder rogge leveren met Pasen e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 

 
1213 1490 januari 26 

Jan Michels, Jan Schere en Heyne Krimpen ? als meesters van de St Nicolaasbroederschap in 
de parochiekerk en Arnt in den Engel als momber van Jenke, de dochter van wijlen Rutt van 
Oeteren, zijn gescheiden en gedeeld van de aanspraken van de broederschap op de zijden 
tabbert, zilveren knopen die Rutt namens de broederschap beheerde.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 

 
1214 1490 januari 28 

Arnt Exter is Johan Vogel 15 rijnsguldens schuldig 1/2 op pasen en 1/2 op pinksteren. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 50 verso 
 
1215 1490 januari 29 

Broeder Thomas van Dryel, prior van de Kartuizers te Roermond, verkoopt huis op de hoek van 
de H. Geest, tussen wijlen Jacob Hoppenbrouwer en Johan Scheynen, de witmaker, zoals de 
prior op jaargeding had uitgewonnen, aan Jacob Brammertz de barbier en Engele, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 verso 

 
1216 1490 januari 29 

Gheerlach Groyman en Mette, echtelieden, verkopen twee raamsteden op de Schuitenberg 
tussen raamsteden van Steven Kopen en Peter Budel, zoals verkoper heeft geërfd van zijn 
ouders, aan Johan van Esscher van Kinrooi en Geertrude, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 verso 

 
1217 1490 januari 29 

Aleyt Post, weduwe van Tybout Wennemeker verkoopt 1/2 huis ut in litera en vruchtgebruik aan 
de andere helft aan Nijs Josten en Geertrude, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 verso 

 
1218 1490 januari 30 

Johan Venden? en Gryete, echtelieden, verkopen uit huis bij de parochiekerk, naast dat van 
Claes Moesberg, 2 1/2 rijnsguldens jaarrente aan Neese Frederiks, begijn op de Nieuwenhof. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 verso 

 
1219 1490 februari 5 

Geertruyt Kympen is Willem Plucksac 22 1/2 enkele rijnsguldens schuldig te betalen in mei. Per 
dag meer verbeurt zij 1 kwart wijn. Willem Plucksac is Else van Rey 22 1/2 enkele rijnsguldens 
schuldig op Pinksteren. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 53 

 
1220 1490 februari 11 

Obiit reverende domina Wilhelma de Kessel quintadecima abbatissa in Ruremunda. 
Het convent ontvangt deswege 1 1/2 rijnsguldens 's jaars uit haar visrecht in de Horner Maas. 

 
Necrologium Munster p. 188 

 
1221 1490 februari 13 
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Derick Hillen, als meester van de Lieve Vrouwebroederschap in de parochiekerk genaamd St 
Cristoffelkerk, verkoopt huis op de Dries, tussen die van wijlen Gaidert Melter en Rabeth van 
Dorsdale, zoals de broederschap wegens 3 rijnsguldens jaarrente op jaargeding had 
uitgewonnen, aan Rabeth van Dorsdale en Margaretha, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 verso 

 
1222 1490 februari 14 

Dryes van Kuedichoven is jaarlijks uit zijn goed te Lerop 3 malder rogge aan Ryse van den 
Schairt als lijfrente schuldig. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 54 

 
1223 1490 februari 19/27 

Jannes Wacker en Fye, echtelieden, verkopen 3 staal land buiten de Nielerpoort, tussen land 
van St Christoffel-broederschap en Jannes van den Berge aan Jacop in den Vogel en Wendele, 
echtelieden.  
Metke Wackers, dochter van Jannes, beschut de verkoop, wordt gevest en draagt over aan 
Marie van Broickhusen, begijn op de Nieuwenhof. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 verso 

 
1224 1490 februari 21 

Coenraet Pyll van Herkenbosch draagt over aan Derick van Kaarck, waard te Wassenberg, 25 
rijnsguldens vordering op Thonys van Lanssdorp en Peter ingher Gazebroick. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 50 verso 

 
1225 1490 februari 27 

Heyman van Pollant van Assel(t), Jacop tollenaar van ghen Laicke de schipman en Lysebette 
Cleynen, echtelieden, quiteren wegens 80 guldens Bele van Effelt. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 53 verso 

 
1226 1490 maart 3 

Geldoff en Tyertey, schepenen van Roermond, oorkonden aanwezig te zijn geweest dat 
Henrick van Vreden, pater op den Eempsel, vóór Roermond gelegen, betaald heeft aan 
Johanna Gaidertsdochter, weduwe van Anthonis van Elss, wonende bij Montfoort in Holland, 
om uit te reiken aan zijn neef Gerairt van Karnebeke, 1 wilhelmus-schild, 1 St. Andriesgulden, 1 
gouden leeuw, 1 veigers (Fugger?-) ducaat, 1 utrechtse gulden, 1 philipsschild, 4 hornse 
guldens, 1 robertus postulaatsgulden, 2 enkele rijnsguldens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 54 

 
1227 1490 maart 4 

Jacob Melter herroept momberschap van Johan de Koster in de H. Geest. Vervolgens verkoopt 
Jacob huis c.a. op de Dries, tussen huizen van Jacob van ghen Beke en Rabet van Dorsdale 
de oude, met de plaats er tegen aan, Johan Custer had het huis als momber bij jaargeding 
uitgewonnen. Kopers zijn Rabet van Dorsdale de jonge en Geertrude Kellener, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 253 

 
1228 1490 maart 4 

Johan Wynters, korenmeter, en Nese Engelen, echtelieden, verkopen huis en hoef ut in litera 
Heynrick Strijbuss en Nese Gobbels, echtelieden. Kopers zullen uit het gekochte een jaarrente 
van 1 rijnsgulden betalen. Het goed ligt over de brug op de Werve tussen erven van Peter 
Radermekers en Vytken Scheelkens. De erfrente is voor Peter Loemans en Gerairt Bruesten 
als meesters van de O.L. Vrouwe broederschap van de Kapel over de brug ad usum fraternita-
tem. De rente is eerst opeisbaar na dode van Kathryne, weduwe van Maes Gobbels.  
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Hoofdgerecht 310 fol 54 

 
1229 1490 maart 4 

Leonart Zychtemeker en Willem Smytt als meesters van de St Eligius-broederschap in de 
parochiekerk verkopen 1 havestede met kamer op de Veldstraat tussen huizen van Leonart van 
Aken en wijlen Jacop Stockx, zoals de meesters voor 1 1/2 enkele rijnsguldens jaarrente op 
jaargeding hebben uitgewonnen, aan Thonys Valcken en Kathrijne Boisen, echtelieden. Kopers 
zullen de broederschap een jaarrente van 1 enkele rijnsguldens uit het goed betalen. Als 
onderpand stellen zij 1 moestuin van 16 roeden buiten de Nielerpoort in de Vedestraat tussen 
de tuinen van Thijs Beckers en Herman van Melick.  
 
Hoofdgerecht 310 fol 53 

 
1230 1490 maart 5 

Wyne Kauwersijns de schoenmaker en Geertrude Nagels, echtelieden, verkopen 5 staal land ut 
in litera, 1 staal land daarbij uit de 7 staal waarvan Jacop Nagel 6 staal bezit, aan Goessen 
Rijpkens en Kathrijne Ghenen, echtelieden. 
Zille Scroider de lange beschut binnen de termijn deze verkoop, wordt gevest en draagt over 
aan de kopers. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 53 

 
1231 1490 maart 5 

Wyne Kauwersijns de schoenmaker en Geertrude, echtelieden, verkopen de helft van 5 staal 
land ut in litera, zoals Wijn op jaargeding heeft uitgewonnen, aan Johan Martel en Oyde, echte-
lieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 53 verso 

 
1232 1490 maart 11 

Johan Nagel en Lysabeth, echtelieden, en Johan van Oel en Aleide Nagel, echtelieden, 
verkopen de erfenis en rechten van de ouders Nagel waaronder huis c.a. tegenover het 
Minderbroedersklooster, tussen de huizen van Heynrick Kellener en Katharine Symons aan 
Wijn Kauwersijns en Gertrude Nagels, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 53 verso 

 
1233 1490 maart 12 

Johan Rodermont, priester, verkoopt een moestuin van 5 staal over de brug tussen land van 
Tilman Moisberg en wijlen Leonart Radermeker, zoals Heinrick Vogeler en Heynrick Custer, 
priesters, als rectores van het hoogaltaar in het gasthuis en St. Martinusaltaar in de 
parochiekerk wegens jaarrenten en ook verder land en een huis in de Brugstraat bij jaargeding 
hadden uitgewonnen en zoals verkoper als bloedverwant binnen kerkgebod had beschud en 
verworven, aan Thijs Blockx de bakker en Gryete, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 55 

 
1234 1490 maart 13 

Ryse (?) van den schairt (?) zegt dat Johan Rodermont, priester, een moestuin van 3 staal 
heeft ingelost ut in litera.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 53 verso 

 
1235 1490 maart 13 

Dryes van Kudickhoeven en Gertrude, echtelieden, verkopen uit hun huis in de Neerstraat, 
tussen die van Peter van Venray en Tilman Smeetz 2 malder rogge lijfrente aan Ryse van den 
Schairt gedurende haar leven. 
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Hoofdgerecht 310 fol 53 verso 
 
1236 1490 maart 15 

Gerairt Bruesten is meester Heynrick de apotheker 3 rijnsguldens schuldig op Pasen e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 54 verso 
 
1237 1490 maart 16 - juni 9 

Vonnissen en rol van de schepenen van Roermond. 
Dryes van Uttraide c. Kahtrijne Ma....kers (?) 
Johan Strijcken van Huerne c. Johan op die Kaick 
Jannes Robijns c. Heyn Degens van Glaedbeke over 16 cluden wol à 2 rijnsgulden + 1 albus 
Geertruyt van Aken c. Willem Plucsac 
Johan Gaent c. Luytke weduwe van Johan Voet 
Jhelis Kremer als kremermeester c. Alart de Kremer op de Steenweg teneinde het ambt te 
kopen. 
Thonys Molener als meester van de molenaars c. Johan Hillen en diens knecht Puster om het 
halve ambt te kopen 
De meesters van St Jacob-broederschap in de parochiekerk contra Derick van Wessem 
wegens 4 rijnsgld jaarrente 
De meesters van het pelsersambacht c. Gerart Pelser van Neer wegens 2 pond was wegens 
een leerjongen 
De meesters van den "vrolich scutten" c. Heynrick van der Hartt 
De meesters van den "vrolich scutten" c. Meersen 
De meesters van den "vrolich scutten" c. Jannes Nagel 
De meesters van het linnenweversambacht c. Neeske van Tudderen voor 2 pond was en 6 
stuivers 
idem c. Geerke Koup Koumans 5 st 1 oort vanwege de kost op Sacramentsdag 
De meesters van de Kremers c. Peter van Venray aangezien zijn vrouw het ambacht uitoefent 
en Peter het niet heeft moet Peter het ambacht kopen 

 
Hoofdgerecht 20 fol 37 recto et verso 

 
1238 1490 maart 17 

Heyne Bruyn van Neer is Willem Shanen de jonge 10 rijnsguldens schuldig in 3 termijnen te 
betalen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 54 verso 

 
1239 1490 maart 18 

Rey en Tyertey, schepenen van Roermond, oorkonden aanwezig geweest te zijn toen aan 
Jenne van der Kraeken ? weduwe van Jelis van Wessem heden aan Frederik Schelart van 
Obbendorp, heer te Schinnen, en Rabet van Dorsdale, de oude, betalingen deed van zekere 
schuld. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 58 verso 

 
1240 1490 maart 18 

Sybrecht Slusen draagt over aan Johan Rodermont, priester, als rector van St. Nicolaasaltaar in 
de parochiekerk, ad usum altarem, alle recht op huis en erf in de Beggartstraat, zoals geërfd 
van zijn broer Johan Slusen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 54 verso 

 
1241 1490 maart 24 

Wijne Kauwersijns de schoenmaker en Gertrude Nagels, echtelieden, verkopen het huis 
tegenover de Minderbroeders, naast het huis van Heynrick Kellener, aan Barbara Segers. 
Verkoper staat garant voor evt aanspraken van zijn zwager Heyn Nagels en of diens vrouw 
Barbara. 
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Metke Kauwersijns, dochter van Wijne, beschudt, wordt gevest en draagt over aan koopster.  
 

Hoofdgerecht 310 fol 54 verso 
 
1242 1490 maart 31 

Heynrick van Stege en Heilwigen, echtelieden, verkopen uit het stenen huis genaamd 
Stegenshuis op de Steenweg op de hoek van de Schoenmakerstraat, idem uit het halve huis 
genaamd der Otter, naast dat huis gelegen, een jaarrente van 5 malder rogge aan Jacop 
Valcken en Lysabette Kesselmans, echtelieden.  
Verkopers stellen als onderpand verder (een huis?) naast de kamer van Heynrick Geldoffz. 
De rente is binnen 6 jaar losbaar met 80 rijnsguldens.  
Hoofdgerecht 310 fol 54 verso 

 
1243 1490 april 8 

Steven Kapen verkoopt raam en raamstede ut in litera aan Johan van Esscher van Kinrooi en 
Geertrude, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 55 

 
1244 1490 april 10 

Jannes Fynemans en Bele, echtelieden, verkopen uit hun huis in de Brugstraat, dat vroeger van 
Heyn G. (?) was, tussen de huizen van Aleit Beckers en de stenen kamer die vroeger van 
Willem Gouts was, 6 bescheiden enkele overlandse rijnsguldens jaarrente aan Ghijs Knoeckx 
en Mette, echtelieden, losbaar met 100. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 55 

 
1245 1490 april 18 

Jannes Portkens, richter, Derick Vossch en Mathias Steynen, laten der voogdij te Roermond, 
oorkonden dat Syllye Konetz verkoopt een huis in de Stege bij de Moirkenspoort op de hoek bij 
de put, tussen de huizen van Brant Keern en Gheerlach Boeshem, zoals verkoopster wegens 
jaarrente op jaargeding had uitgewonnen aan Brant Keern als broedermeester van de H. 
Kruisbroederschap in de parochiekerk tbv een spinde.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 55 

 
1246 1490 april 20 

Johan Hillen en Geldoff, schepenen van Roermond, oorkonden heden gezien te hebben een 
schuur achter Lambert Pijll, naast en achter het brouwhuis van Derick Mirlaer ? huis, die 
vroeger Jannes Goltsmit had, op de Swalmerstraat waar de pereboom achter het brouwhuis 
staat, alwaar een nieuwe muur is opgetrokken vanaf het brouwhuis achteruitgaande omtrent 31 
1/2 voet enz. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 55 verso 

 
1247 1490 april 24 

Derick Alartz en Else, echtelieden, verkopen 1/2 stenen kamer achter de parochiekerk, gelegen 
tussen erven van Lambrecht Pijll en wijlen Franck Pollart, schietende achter aan Derick 
Marlant's erf dat vroeger van Jannes Goltsmit was, zoals Derick in huwelijk heeft verkregen, 
aan Lambrecht Pijll en Engelberte, echtelieden. De gehele kamer is belast met 44 boddrager 
jaarrente aan de parochiekerk en de halve kamer met 1 1/2 rijnsgulden jaarrente aan de 
broederschap van St Agatha in de parochiekerk. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 55 verso 

 
1248 1490 april 25 

Jannes Portkens, richter, Huge Hortmaley en Claes Moisberg, laten der voogdij van Roermond, 
oorkonden dat Gryet Vysschers verkoopt uit haar stenen huis te Buiten Op, tussen huizen van 
Jannes Marien en Medart in den Weerdt 3 rijnsguldens jaarrente aan Johan Denken en Mette, 
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echtelieden, losbaar binnen 6 jaar met 53. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 56 verso 
 
1249 1490 april 26 

Heylwich in der Munte verkoopt 1/3 van huis waarvan Peter Vyssch 2/3 van bezit in de St. 
Janstraat tussen huizen van wijlen Derick Schoenmans en Lensse van Buel, zoals bij jaarge-
ding uitgewonnen, aan Peter Vyssch en Mette Schoenmans, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 55 verso 

 
1250 1490 april 26 

Derick Gaitsen de tiegelbakker en Jenne van Viersen zijn 12 rijnsguldens schuldig aan  ? 
 

Hoofdgerecht 310 fol 55 verso 
 
1251 1490 mei 1 

Bere Francken en Gryete, echtelieden, verkopen huis in de Zwalmerstraten tussen de huizen 
van Claes Kistenmekers en Goessen Pollaert, zoals van zijn ouders, geërfd, aan Rutte 
Proevers de bakker en Hille Kamescriper, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 55 vo 

 
1252 1490 mei 1 

Arnt Stails en Catharine, echtelieden, verkopen 2 arnhemse guldens ut in litera jaarrente, zoals 
zij verkregen hebben van Arnold Stail, priester, aan Steven Kapen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 55 verso 

 
1253 1490 mei 3 

De magistraat van Venlo verkoopt aan de kruisheren van Roermond een jaarrente van 12 overl. 
keurv. rijnsguldens. 

 
Venlo nr. 736 

 
1254 1490 mei 5 

Derick Huben de tegelbakker is Jennen Krieckels 8 rijnsguldens schuldig op St Jan de Doper 
e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 56 

 
1255 1490 mei 6 

Heynric Lambertson en Baitse, echtelieden, verkopen uit een land met duifhuis van ongeveer 4 
staal buiten Zwartbroekpoort, tussen erven van Bele Beckers en Gheerman Heesman 1/2 
enkele rijnsgulden jaarrente aan Heynrick van der Kraicken tbv O.L. Vrouwe Kapel in den 
Zande, binnen 5 jaar losbaar met 10.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 56 

 
1256 1490 mei 8 

Gaitken Scoeytz mombert Yde zijn vrouw in omnibus ad revocationem in Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 56 
 
1257 1490 mei 14 

Johan Jellen, priester, verkoopt 1/2 moestuin met 1/2 duifhuis, het gehele perceel is c. 4 staal 
groot, gelegen buiten Zwartbroek bij de poort aan de voorste renneboom, tussen land van 
Goessen Eyk- eldop en Elze van Rey, zoals verkoper verworven heeft van Ymmele, weduwe 
van Geraert van den Wegescheiden, bij deling, aan Arnt Roiden en Gryete, echtelieden.  
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Hoofdgerecht 310 fol 56 

 
1258 1490 mei 19 

Meys Ketelbueter en Ymmele, echtelieden, verkopen 1/4 huis, waar Arnt Kaelen de 
droogscheerder 3/4 bezit, gelegen op den Berch, tussen huizen van Jennes Buysen en 
Ffrederich Schomeker, zoals Meys erfde van Truyde Kaelen, waarvan Heynrick Vlyck 
vruchtgebruiker is, aan Arnt Kaelen en Jenne Bueskens, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 56 

 
1259 1490 mei 20 

Arnt van Stege, gasthuismeester van het oude Gasthuis, verkoopt erf en huis dat van Jannes 
Haverslach was, gelegen op den Kaenle, tussen het "althuys" op de hoek tegen Thys Keends' 
huis en het huis van Johan van Berge, aan Derick Buyser en Freetse, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 56 

 
1260 1490 mei 20 

Derick Buyser en Freetse, echtelieden, zullen de gasthuismeester (van het oude gasthuis) 
betalen wegens huis ut in litera 1490 mei 20 16 stuivers jaarrente.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 56 

 
1261 1490 mei 20 

Fye van Wilderaide verkoopt uit huis aan de Veldstraat, tussen huizen van Sybken van Breempt 
en wijlen Leonart Karlen, een jaarrente van 1 bescheiden enkele rijnsgulden aan Sybken van 
Breempt.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 56 verso 

 
1262 1490 mei 21 

Bernt Goltsmit beschudt binnen 6 weken en 3 dagen wegens verwantschap de halve stenen 
kamer ut in litera (= 1490 april 24) en wordt er in gevest met zijn vrouw Agnes. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 57 

 
1263 1490 mei 24 

in profesto urbani 
Bela van Drypt, abdis van OLV Munster en convent verklaart dat de stad Venlo het klooster een 
jaarrente van 10 gouden rijnsguldens betaalt, welke rente Heynrick Geldoff en Stijne, 
echtelieden, hebben geschonken voor dienst en fundatie gemaakt te hebben op het St Ursula-
altaar in dat klooster, welke rente de abdis nu overgeeft aan Thijs Wijck, priester, rector van dat 
altaar tbv dat rectoraat.  
 
Hoofdgerecht 253 

 
1264 1490 mei 25                                

Peter Kannegieter is Tilman Moesberg 300 rijnsguldens schuldig wegens een groot schip met 
gereedschap, dat Peter van Tilman heeft gekocht, te betalen 100 op Remigius e.k., 100 op 
Remigius 1491 en 100 op Remigius 1492. Peter stelt het schip als onderpand. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 56 verso 

 
1265 1490 mei 29 

Jennesken Robijns, gezworen korenmeter te Roermond, attesteert onder ede dat op 
Pinksteravond op de markt te Roermond de navolgende graansprijzen golden: 
1 malder tarwe     37 1/2 st 
1 malder rogge     27     st 
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1 malder gerst     24 1/2 st 
1 malder haver     15     st 

 
Hoofdgerecht 310 fol 57 

 
1266 1490 juni 2 

Johan van Esscher van Kinrooi vergunt Peter Buydel en Lysabette, echtelieden, levenslang, 
een overpad, ten minste schade, door het erf in de Ramen dat Johan heeft achter het huis van 
Peter op de Schuitenberg. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 57 

 
1267 1490 juni 2 

Gerairt Danyels verkoopt 2 rijnsguldens jaarrente uit een huis te .... opten Stricksel, afkomstig 
van Truytgen Ryks, zijn vrouw, aan Rutte Kystenmeker. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 57 

 
1268 1490 juni 2 

Jannes Buyser en Alvrechte, echtelieden, verkopen een moestuin van c. 1 morgen buiten 
Zwartbroekpoort, tussen land van Jenneske Henssen en Willem Harickman aan Gairtken van 
Harick. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 57 

 
1269 1490 juni 2 

Gairtken van Harick verklaart met Willem Harick, zijn oom, gescheiden te zijn van alle zaken 
van alle momberschap en versterf, hem aanbestorven na dode zijns moeders Gryete. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 57 

 
1270 1490 juni 2 

Jorys van Geele en Stijnken Johansdochter van Wassenberg doen afstand en dragen over aan 
Johan Scrijnwercker het recht van Stijnke op huis en erf ut in litera. 

 
Hoofdgerecht 253 

 
1271 1490 juni 9 - 30 

Vonnissen en rol van de schepenen van Roermond. 
- De meesters van de tymmerlieden contra Johan van Oel de beeld-       snijder, indien Johan 
dat ambt gebruikt dat moet hij het ambt        kopen omdat hij meer doet dan beelden snijden 
- Gerairt yn 't Hoeffijser c. Jenke Hameker 
- Jan van Aldenhoeven c. Wijne Scomeker; Heyn Nagel 
- Kathrijne Hugen c. Barbara Zegers betr huis Roderborch 
- Willem Passart c. Heyn in den Maen betr geld van jonkvrouw van       Oidraide 
- Johan Robijn c. Heyn Degen 
- Heynrick van Meerhem c. mr. Jan Scroyder van Vlostrop 
- Jannes Wolff c. Gaitke Scoppe 
- Herman Fleuten c. Heynrick van den Ham? 
- Engelbrecht Goltsteyn (priester) c. Thijs Bonen 
- Jan Dryvener c. Peter van Oetzenraide 
- Coenrairt Pijll c. Geertruyt Kympe 
- Meuwes Trippemeker c. Peter Baess van Eyck 
- Mette, weduwe van Cone in die Port c. Engelke Teuwer namens Merke    Gailekens van 
Grathem 

 
Hoofdgerecht 20 fol 37 verso - 38 

 
1272 1490 juni 13 
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Aleyt Post, weduwe van Tyebout Wennemeker, draagt over aan broeder Arnt Nijs, pater van 
het convent Mariagarde tbv dat convent al haar gereed goed en erftale.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 61 

 
1273 1490 juni 15 

viti martiris 
Johannes Graiss verklaart dat Leonart Graiss, zijn vader, hem overgedragen heeft alle varende 
erftalen die Leonart na dode van zijn vrouw aanbestorven zijn, uitgezonderd het halve 
"boomwegetouwe" waarvoor hij aan zijn zoon jaarlijks 1 rijnsgulden zal betalen. Vader mag het 
getouw aan zijn zoon overdragen en behoeft dan niets meer te betalen.  

 
Hoofdgerecht 253 

 
1274 1490 juni 15 

Jannes Portkens, richter, en Clais Moesberg en Thijs Henne, laten der voogdij te Roermond 
Buiten Op St Christoffersportt, oorkonden dat Jannes Marien beschudt binnen jaar en dag 
wegens verwantschap (de verkoop van 3 rsg jaarrente) ut in litera (1490 april 25). Jannes wordt 
in de rente gevest.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 56 verso 

 
1275 1490 juni 18 

Clais Moisberg en Neese, echtelieden, verkopen huis ut in litera aan Derick Belman en Trude, 
echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 57 verso 

 
1276 1490 juni 18 

Derick Belman en Trude, echtelieden, zijn Clais Moisberg 40 rijnsguldens schuldig op 
Pinksteren e.k. en stelt als onderpand huis en kamer ut in litera heden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 57 verso 

 
1277 1490 juni 19 

Johan Nesselken is Heynrick Scotten 33 1/2 rijnsgulden à 20 st schuldig op Remacli. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 58 verso 
 
1278 1490 juni 22 

XI M martires 
Anthonis Kalen, kamerling, en Herman van Loepelhem, keukenmeester van de bisschop van 
Luik, momberen Wolter Pyeck inzake een schuldbrief ten laste van de stad Maaseik, verkregen 
van de bisschop.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 57 verso 

 
1279 1490 juni 24 

Cornelis Muwen (?) en Lisebeete Bernken, echtelieden, en Lens Bernken, haar broer, verkopen 
2/3 van huis in de Minderbroedersstraat, tussen de huizen van Engel Scomeker en Ghijs 
Slottmeker, zoals Lisebeet en Lenss van hun ouders erfden, aan Ghijs Slottmeker en Kathrine 
van Eyck, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 57 verso 

 
1280 1490 juni 28 

Cornelis Muwen en Lysabeth Bernken, echtelieden, naasten binnen termijn wegens 
verwantschap 1/3 huis dat Lens Bernken, broer van Lysabeth, verkocht had, worden gevest en 
dragen over aan Ghijs Slottmeker en Kathrine van Eyck, echtelieden. 
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Hoofdgerecht 310 fol 57 verso 

 
1281 1490 juni 28 

Lens Bernken beschudt 1/3 van huis dat zijn zwager Cornelis Muwen en Lijsebeth Bernken 
hebben verkocht. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 57 verso 

 
1282 1490 juni 29 

Derick Gaitsen en Gryete, echtelieden, verkopen uit hun twee huizen bij de Nielerpoort, waar de 
kamer van wijlen Heyn Doenen tussen ligt, te weten een huis richting poort, naast dat van 
Derick Dillen en het andere; idem uit een moestuin van 10 roeden buiten Nielerpoort tussen 
tuinen van wijlen Heyn Doenen en Geertrude Doenen, een jaarrente van 1 enkele rijnsgulden 
aan Johan Stails en Johan Bruggemans, meesters van de broederschap van St. Anthonis en 
St. Quirinus in de Christoffelparochiekerk. De goederen zijn al belast met 2 1/2 boddrager 's 
jaars. De rente is binnen 5 jaar losbaar met 17. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 58 

 
1283 1490 juli 3 

Gerairt Molener van Brakelen en Johan Molener, zijn zoon, dragen over aan Herman van 
Asenraede en Joiste, echtelieden, het erf en goed, gereed en ongereed na dode Stijne van 
Azenray, moeder van Herman binnen het gerecht Roermond, afkomstig van Derick Schouwe-
lant haar eerste man.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 58 

 
1284 1490 juli 3 

Broeder Reyn de minderbroeder met toestemming van Bele, zijn gardiaan, en zijn momber 
Heynrick Kelleners, verkoopt huis c.a. in de Neerstraat op de Berg tussen huizen van wijlen 
Johan van Hengen en Gertruy in 't Hert, zoals verkoper is aanbestorven van Derick Thriaens, 
aan Johan van Vurst en Neese, echtelieden. Het huis is belast met 2 enkele rijnsguldens 
jaarrente, losbaar penning 20. Johan zal aan verkoper een lijfrente van 3 enkele rijnsguldens 
uitkeren. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 58 

 
1285 1490 juli 3 

Thonys Valcken en Katherijne, echtelieden, verkopen 1/2 huis ut in litera, zoals hij heeft 
verworven van Derick Wenmeeker en Aleide Nobis, aan Seetz van Menze van Venlo en 
Ermgart Bocken, echtelieden. 
Kopers zullen verkopers binnen zes weken betalen 19 bescheiden enkele rijnsguldens à 20 st. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 58 verso 

 
1286 1490 juli 5 - september 20 

Vonnissen en rol van de schepenen van Roermond. 
Menss van Venlo c. Derick Wennemeker; uitlevering van varende erftale die Derick erfde van 
Derick Nobis 
Johan Kymmel c. Hille Puster wegens de waag van ijzer 
Huge van der Kraicken en Johan Dryvener c. Derick van Zuchtelen en Johan van Lomme over 
600 enkele guldens of 36 rente uit het land van Horn naar de erfgenamen vallen (van degene 
die de hoofdsom verstrekt hebben) 
Heynrick van Wessem namens Jenne Wolters c. Ernke Trippert 
Johan Kymmel c. Clais Puster 
Willem Shanen c. Geertruyt Kympen 
Romot der Sticker c. Heynke van Rure 
Jannes Tyertey c. Heynrick Block 
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Geertruyt Happen c. Thijs Henne 
Leonart Hoifftman van ... de Karman en consorten c. Johan Hameker over betaling van vracht 
van wijn die (de soldaten van) Arenberg van (die van Maas-)eyck weggenomen hadden 
Rabet van Dorsdale de jonge c. Johan Radermeker van Huy 
Johan Mense c. Johan Radermeker van Huy 

 
Hoofdgerecht 20 folio 38 recto et verso 

 
1287 1490 juli 9 

Rey en Tyertey, schepenen van Roermond, oorkonden dat Jacop Tesser zijn zoon Peter 
Tesser 500 overlandse rijnsguldens schuldig is op Pinksteren over 1 jaar.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 58 verso 

 
1288 1490 juli 10 

Derick van Oist, bastaard, en Jannes Molener zijn jonkvrouw Jutte van Blytterswijck, kelnerin in 
O.L.V. Munster 34 bescheiden gouden rijnsguldens schuldig op Lichtmis e.k. Bij verzuim 
komen ze in Roermond in leisting.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 58 verso 

 
1289 1490 juli 10 

Claes Kystemeker en Kathrijne, echtelieden, verkopen een afhang naast hun huis met de 
slaapkamer daarachter in de Swalmerstraat naast het huis van Peter Kamescirper aan Pouwel 
van der Balen de hoedemaker en Petersse Lenssen, echtelieden. 
Kopers mogen bouwen op de muur tussen huis en afhang. Kopers zullen verkopers betalen 30 
rijnsguldens en 1 cluyde wolle op St Jan de Doper e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 58 verso - 59 

 
1290 1490 juli 10 

Lemme van Eycke en Kathrina Mentsen, echtelieden, verkopen 3 staal land uit een perceel 
buiten Zwartbroek aan de molen van Breede, naast land van Johan Smeetz; zoals Lemme door 
huwelijk heeft verworven, aan Nijs Joisten en Geertrude van Eyck, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 59 

 
1291 1490 juli 13 

Gijsbrecht Lamboy uit Maastricht heeft Keulse burgers tussen Roermond en Horn gevangen 
genomen en naar het kasteel Argenteau gebracht. 
De magistraat van Keulen wil ze bevrijd krijgen. 
Een raadsdeputatie krijgt algehele volmacht. 

 
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p. 747 

 
1292 1490 juli 13 

Steven van Hertevelt getuigt over een gevecht tussen hem en wijlen Lenss G te Sugrande ? in 
het land van Gulik en geeft bijzonderheden.  

 
Hoofdgerecht 253 

 
1293 1490 juli 22 

Johan Kymmel en Derick Kaix zijn Lambrecht Pijll, als rentmeester, wegens de herenwaag 27 
rijnsguldens schuldig op Margaretha e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 60 verso 

 
1294 1490 juli 22 

Lambrecht Pijll en Emont Bock verklaren tot overeenstemming te zijn gekomen wegens 
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vruchtgebruik en erfenis. Emont zal Lambrecht 15 rijnsguldens betalen op Allerheiligen. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 59 verso 
 
1295 1490 juli 22 

Sille Teuwer en Henrica, echtelieden, verkopen hun recht dat Henrica toekomt op huis c.a. dat 
wijlen Johan van Scheerwech, haar vader, had, gelegen in de Swalmerstraat tussen het hoek-
huis "van den straetken dat tegen heren Wernersthoerne ligt" en het huis van Arnt 
Droichschere, aan Ernke Nijs de "Kretmecker?" en Kathrijne Nelen, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 59 verso 

 
1296 1490 juli 22 

Hilke, dochter van Steven van Oidrade, draagt over aan Willem Passert en Guedele van Elmpt, 
echtelieden, 3 bunder land gelegen tegen Vollichouwers huisje langs de heide ut in litera, zoals 
Hilke had gekocht van Jhelis Bruyns. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 59 verso 

 
1297 1490 juli 24 

Peter Visscher en Mette Schoenmans, echtelieden, en Steyne Schoenmans, de begijn, 
verkopen huis ut in litera, t.w. Peter voor 2/3 en Steyne voor 1/3, zoals Mette en Steyne van hun 
ouders erfden, aan Claes van Meyel, priester. Verkopers zeggen dat uit dit huis en het huis 
daarnaast dat van Kathrijne Schoenmans, de begijn, is, gaat een jaarrente van 1 1/2 enkele 
rijnsgulden tbv St. Nicolaasaltaar in de parochiekerk.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 59 verso 

 
1298 1490 juli 27 

Arnt Kraike ?, schere, en Aleide, echtelieden, verkopen uit 2 bunder land met duifhuis buiten de 
Nielerpoort, naast land van Goltsteyn en land van Reyner Trippemecker, schietende met een 
hoofd aan Gheerman Heesmans; idem uit de boomgaard tussen 4 palen daarbij gelegen, een 
jaarrente van 6 rijnsguldens à 20 st aan Clais Verwer en Kathrijne van der Mijlen, echtelieden, 
losbaar na 8 jaar met 110. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 60 verso 

 
1299 1490 juli 31 

Naelken, dochter van wijlen Deric Kuypers van Grathem, staat verkoop toe die haar moeder 
gedaan heeft van land ut in litera. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 60 

 
1300 1490 augstus 1 

Jacop Scroiders van Thoeren en Bele, echtelieden, draagt over aan Beelken Lodewich van der 
Lochtdochter 5 bescheiden enkele keurv. rijnsguldens jaarrente uit zijn huis bij de Schuitenberg 
op de hoek tegen (over) O.L. Vrouwe Oort, tussen huizen van Jannes Dynkens de bakker en 
Bele Beckers. Na dode van Beelke zonder wettige geboorte valt de rente op Jacop en Bele. 
Jacop en Bele dragen Beelke verder over 2 rijnsguldens jaarrente en 1 1/2 staal land buiten 
Zwartbroek tussen land van Johan Nagels en land van Jacop zelf.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 60 

 
1301 1490 augustus 1 

Heynrick Geldoffs en Gheerman Heesman, als meesters van de huisarmen, verkopen een 
lijfrente van 12 1/2 malder rogge 's jaars aan Jacop Scroiders genaamd van Thoer en Bele, 
echtelieden, of de langstlevende van hen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 61 
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1302 1490 augustus 6 

Johan Mariezoon en Thijs Post hebben overeenstemming bereikt over 1 malder rogge die Thijs 
vorderde van Johan's land buiten Zwartbroek en voorts over gereed en ongereed goed. 
Johan zal Thijs 24 rijnsguldens betalen, half op Remigius en half op Kerstmis.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 60 

 
1303 1490 augustus 12 

Heyn Plane is zijn zoon Thijs Plane 600 enkele rijnsguldens schuldig, te betalen Kerstmis 1491. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 60 verso 
 
1304 1490 augustus 14 

Johan Kreker en Lysabette, echtelieden, dragen over aan broeder Johannes Goltsteyn, prior 
van de Kruisheren, voor een jaargetijde tbv schenkers 2 gelderse guldens jaarrente, die zij van 
ouders geërfd hebben uit een totale rente van 4 gelderse guldens ut in litera. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 60 verso 

 
1305 1490 augustus 17 

Willem Plucksax en Joiste, echtelieden, verkopen uit zijn woonhuis met twee kamers, aan elke 
zij de één, gelegen in de Oliestraat, tussen erven van Heynrick Geldoffs en wijlen Arnt Boise, 
een jaarrente van 4 malder rogge en 4 malder haver aan Sybrecht van Dryvener en Kathrijne, 
echtelieden, losbaar na 6 jaar met 104 rijnsgulden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 60 verso 

 
1306 1490 augustus 17 

Jacop, zoon van Johan Boeteliers van Weert, en Wendele, echtelieden, verkopen 7 
rijnsguldens jaarrente ut in litera aan Neese Pollart, weduwe van Johan Kopen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 61 

 
1307 1490 augustus 22 

Engel van der Varen van Horn is Johan Mense tbv Herman Heynricx van Irten then Bossch 10 
rijnsguldens schuldig op Remigius e.k. half en halfvasten 1491 half. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 60 verso 

 
1308 1490 augustus 28 

sabbato post bartholomei apostoli 
Johan Molener van Mewen, priester, rector van het begijnhof te Roermond verklaart dat het 
huis op de Dries, gelegen tussen die van Jacop Melters en wijlen Dryess Becker, genaamd "die 
Kuecken", toebehorende aan Rabet van Dorsdale de jonge, vroeger van Melters (of van Marie 
van Broickhusen, begijn op het Begijnhof (onduidelijk wegens vele doorhalingen)) belast is met 
twee malder rogge 's jaars voor de rector van het begijnhof. Johan Molener verklaart dat hij de 
rente reduceert tot één malder en het andere malder overdraagt aan het begijnhof. 

 
Hoofdgerecht 253 

 
1309 1490 augustus 28 

sabbato post bartholomei apostoli 
Marie van Broickhusen, begijn op de Nieuwenhof te Roermond verklaart dat zij een deel van 
een hoeve heeft op de Dries, achter het begijnhof gelegen, welk deel èn het huis van Rabet van 
Dorsdale de jonge, genaamd de Kuecken, samen verbonden zijn tot 2 malder rogge 's jaars tbv 
de rector van het Begijnhof. Zij bevestigt de verklaring van Johan Molener van Mewen, rector, 
van heden. 
Idem doet Rabet van Dorsdale. 
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Hoofdgerecht 253 

 
1310 1490 september 3 

Heynrick Geldoffs en Stijne, echtelieden, verkopen 1/3 van huis op de hoek van de Oliestraat, 
zoals Heynrick wegens jaarrente van 1 rijnsgulden en transfix ut in litera op jaargeding heeft 
uitgewonnen, aan Gerairt Keucken en Mette, echtelieden. Kopers zijn verkopers 26 enkele 
rijnsguldens schuldig op Pasen e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 61 

 
1311 1490 september 3 

Jannes Meelre en Geertrude, echtelieden, Peter Meelre en Jacop Meelre, gebroeders, 
verkopen recht en deel op huis c.a. waar Derick Meelre, hun broer, ook recht en deel van heeft, 
gelegen op de Hegstraat, naast het huis van Derick Hillen, zoals de gebroeders van hun ouders 
erfden, aan Derick Meelre, hun broer, en Cecilia, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 61 

 
1312 1490 september 7 

Dryes Platvoit en Lysabette, echtelieden, verkopen een jaarrente van 1 bescheiden enkele 
rijnsgulden die hij heft uit de kamer in de Hegstraat, tussen de huizen van Kathrijn van Meeris 
en wijlen Derick Scomeker, aan Peter Scomeker en Kathrijne, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 68 

 
1313 1490 september 15 

Johan Hase mombert Joist, zijn vrouw, in omnibus binnen gerecht Roermond. 
Hoofdgerecht 310 fol 61 verso 

 
1314 1490 september 15 

Johan van Esscher van Kynre (Kinrooi) zal Lambrecht Nijs, pater van convent Mariagarde, tbv 
convent 100 rijnsguldens betalen op Kerstmis a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 61 verso 

 
1315 1490 september 18 

Heynrick van Stege is meester Elbert den Artzytter 3 rijnsguldens schuldig op St Martinus e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 61 verso 
 
1316 1490 september 18 

Heynrick Scotten, als rentmeester van de kerk van de H. Geest, verkoopt huis in de Hegstraat, 
tussen huizen van wijlen Coine Platvoit en Mette Tessers, zoals de rentmeester wegens 2 oude 
schilden jaarrente voor de presentiën van het kapittel met jaargeding had uitgewonnen, aan 
Mertijn tot Molenwech van Waldniel en Jenne van Buelstray, echtelieden, tegen 2 oude 
schilden jaarrente. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 62 verso 

 
1317 1490 september 20 

feria secunda post lamberti 
Eisen ingebracht op jaargeding: 
- De pater van de Beggaarden op het hoekhuis op de Beggaardstraat      aan de hoek van de 
Schuitenberg tegen(over) de poel van het          Nonnenklooster wegens 4 malder rogge. 
- Mett Hermans klaagt over Symelen ? vanghen Voest. Hij heeft          schuldbrief op Lysken 
Swaaghtz van 50 rijnsguldens. 
- Herman Clee als meester van (broederschap van) Crispinus en          Crispinianus op een huis 
in de Brugstraat wegens cijns. 
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- De pater van de Beggarden namens convent op een huis op de           Schuitenberg wegens 
cijns. 
- Arnt Thijs eist op het huis van Willem van Broickhusen bij het       gasthuis, naast het huis In 
den Maen wegens cijns 5 enkele           rijnsgld. ut in litera. 
- Jacop van Thoer op 1 1/2 staal land buiten Zwartbroek .... van       Houthusen wegens cijns 
1/2 mark en 1/4 kapoen en 1/3 kop raapzaad    ut in litera. 
- De meester van St Eligius in den nOp op een huis op de Veld-          straat, naast dat van 
Kulkens 2 enkele rijnsgld cijns. 
- Derick van Wessem de lange op een afhang naast het huis van ...      naast de poortweg op 
de Berg wegens cijns. 
- Heynrick Geldoff, meester van de huisarmen op een huis in de         Munsterstraat, wat van 
Stijne Wittleder was, wegens cijns. 
- idem op 10 gulden jaarrente op Aleide Tuelen huis c.a. 
- Heynrick Kellener op twee huizen op de Steenweg wegens cijns. 
- Allegond Hoifft klaagt over Jannes Glazemeker van Venlo inzake       een kommer te Venlo 
(fol 3 - fol 3 vo). 

 
Hoofdgerecht 19 fol 2 vo-3 

 
1318 1490 september 22 

altera mathei apostoli et evangeliste 
Thonis den Molener is Selis van Wessem schuldig 1/2 malder raapzaad op Vastenavond e.k. 

 
Hoofdgerecht 253 

 
1319 1490 september 22 

altera mathei apostoli et evangeliste 
Jacop Cleynen en Ernke Kretzemeker, schipmaker, zullen Johan van Erp 37 1/2 rijnsgulden 
betalen op Kerstmis e.k. 
Gaidert in den Kesekorff genaamd Pelser zal Johan van Wylre Jacopszoon, zijn zwager, 400 
bescheiden overlandse rijnsguldens van de keurvorsten op Remigius e.k. betalen. 

 
Hoofdgerecht 253 

 
1320 1490 september 23 

Broeder Jacobus Tesser, conventsbroeder van het Regulierenklooster te O.L.V. in het Zand bij 
Stralen, met toestemming van zijn prior Michiel Scrijvers van der Horst, draagt over alle erfenis 
van erf en goed van zijn vader en doet er afstand van. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 61 verso 

 
1321 1490 september 23 

Jacop Tesser verklaart Michiel Scrijvers van der Horst, prior van het Regulierenklooster van 
O.L.V. in het Zand bij Stralen, 400 rijnsguldens schuldig te zijn, te betalen half op Kerstmis e.k. 
en half op St Jan de Doper 1491.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 61 verso 

 
1322 1490 october 5 

Truyde van Hamme verkoopt 1/2 huis, waarvan Peter Pollman de linnewever de andere helft 
bezit, gelegen over de brug bij de Nyerporten, naast Sye Kymmels, aan Heynne Tilman, 
linnenwever, en Lijsabeth, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 61 verso 

 
1323 1490 october 5 

Thijs van Echt, zoon van Johan van Echt, en Mente, echtelieden, verkopen huis met hoeve 
daarachter in de Steeg, tussen huizen van Johan Dryvener, priester, en Sybe van Breempt, aan 
Johannes Uytwergge (?) en Kathrijne Bremkens, echtelieden.  
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Hoofdgerecht 310 fol 61 verso 

 
1324 1490 october 8 

Maes Schueben en Else, echtelieden, verkopen hun recht aan huis c.a. achter de 
Kloostermuur, waar men in de Ramen gaat, naast erf van Naelke Doekvalderen, zoals Else van 
haar ouders erfde, aan Huge van der Kraicken en Aleide Dryvener, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 61 verso 

 
1325 1490 october 8 

Johan van Breempt en Johan van Breempt, zijn zoon, zijn Dierick Gansen 6 rijnsguldens 
schuldig en 2 malder rogge op halfvasten. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 62 

 
1326 1490 october 15 

Johan Hameker is Kerstken van Brakelen 4 Utrechtse guldens schuldig op St Martinus e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 62 
 
1327 1490 october 15 

Herman Fleuten is Tilman Namiddaige 20 rijnsguldens schuldig op zondag over 6 weken. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 62 
 
1328 1490 october 15 

Tilman Namiddage en Bele, echtelieden, verkopen 1/2 vleesbank, tussen die van Romot 
Fleuten en Cornelis Peilson; idem 1/2 van 1/2 vleesbank tussen de banken van Romot Fleuten 
en Heynrick Vossel; idem 1/2 van 3/4 vleesbank, tussen die van Huge van den Kraicken en 
Willem Krieckels, aan Herman Fleuten en Aleide van Beegden. 
Binnen termijnen naast verkopers zoon Tilman de verkoop en draagt met toestemming van 
diens vrouw Reyse weer over aan de kopers.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 62 

 
1329 1490 october 16 

Claes Kalen van Weerdt en Aleide, echtelieden, verkopen huis en stal ut in litera, aan Bernt 
vanghen Eycken en Gryet Kailen, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 62 

 
1330 1490 october 16 

Claes Kalen van Weerdt en Aleide, echtelieden, verkopen, huis, haefstad en zijn raam en 
raamstede aan Bernt van ghen Eycken en Gryet Kailen, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 62 

 
1331 1490 october 16 

Bernt vanghen Eycken zal Claes Kalen een jaarrente van 3 enkele rijnsguldens betalen, losbaar 
na 5 jaar met 52 1/2 wegens koop van heden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 62 

 
1332 1490 october 28 

Johan Hoge en Joist, echtelieden, zijn Rutt, bastaard, als momber van Bele, dochter van Johan 
Hagen, diens vrouw, 15 rijnsguldens schuldig op Pasen e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 62 
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1333 1490 november 11 

Jannes Portkens, richter, Huge Hortmaley en Mathias Scrijver, laten der voogdij te Roermond, 
oorkonden dat Henrick van der Kraicken verkoopt een land van 3 bunder buiten Moirkenspoort 
in een Velde, zoals geërfd van zijn ouders, aan Thijs Kremer de jonge en Baetse, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 62 verso 

 
1334 1490 november 17 

Nese, dochter van wijlen Thijs Roinkartz bij Nese van Helden, zijn eerdere vrouw, mombert 
Willem van Helden in omnibus in Roermond.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 62 verso 

 
1335 1490 november 19 

Jannes van Eycke en Mette, echtelieden, verkopen 6 staal land buiten Zwartbroekpoort, naast 
ander land van Jannes en dat van het convent op de Eempsen, zoals verkregen bij huwelijk en 
geërfd van Mette's vader Johan Post, aan Gaedert Kardoys en Geertrude Wynters, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 62 verso 

 
1336 1490 november 19 

Derick an den Werde en Gryete van Gelre, echtelieden, verkopen uit hun huis, hof c.a. en land, 
zoals Gryete in het huwelijk bracht 12 1/2 rijnsguldens jaarrente aan Johan Bots en Bylye, 
echtelieden, losbaar binnen 25 jaar met 300. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 62 verso 

 
1337 1490 november 22 

Arnt Exter is Peter Sceper van Brysach 66 1/2 bescheiden enkele rijnsguldens schuldig te 
betalen vóór Kerstmis. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 63 

 
1338 1490 november 23 

Heynrick Geldoff en Stijne, echtelieden, verkopen 3 1/2 staal land ut in litera aan Hube Leders 
de bakker en Kathrijne van Hoebergen, echtelieden. Hube zal Heynrick 50 rijnsguldens betalen 
vóór Pinksteren a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 63 

 
1339 1490 december 7 

Huge Leenkens verkoopt 1/2 van een gelderse gulden jaarrente, gaande uit het huis van 
Willem Buytsen in de Steeg, naast Sybrecht Herkenbossch, zoals verkregen van zijn moeder, 
aan Willem voorn en Yde, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 63 

 
1340 1490 december 12 

Engel Scomeker en Stijne, echtelieden, verkopen uit een land van 4 staal buiten de 
Begijnenpoort, tussen land van het convent van den Eempsen en Sybe Kremers, 1 bescheiden 
enkele rijnsgulden jaarrente aan Peter Nesselken en Luyte van Assel, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 63 

 
1341 1490 december 12                         

Peter Keussen en Johan Stails als meesters van de St. Antoniusbroederschap in de 
parochiekerk verkopen een huis dat vroeger van Deric van Thoeren was, gelegen in de 
Munsterstraat, tussen huizen van het gasthuis en Dryes Platvoit, zoals wijlen Heyne op 't Zand 
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dat huis voor 1 enkele rijnsgulden jaarrente op jaargeding had uitgewonnen en de 
broederschap vervolgens had beschud wegens een oudere erfrente ten laste van dat huis, aan 
Thijs van Wijck, priester. Het huis is belast met 1 enkele gulden en 10 schellingen 's jaars.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 63 

 
1342 1490 december 14 

altera lucie 
Voor schepenen van Roermond zweren Peter Lamberts van Kalle uit het land van Gulik als 
principaal en Lambert Rynck van Holdemerckt, Thomas van Heystert, Jan Ludse van 
Hillendale, Thonis van Domersbaick en Peter van Lymberch dat zij voor Peter Lamberts voor 6 
weken garant zullen staan voor diens (te leveren ?) wijnen.  

 
Hoofdgerecht 253 

 
1343 1490 december 23 

Jennesken Puterlincx en Lyske, echtelieden, verkopen huis ca. in der Gatsen naast de 
Schoolstraat bij de Krevelsgrave aan Jacop Kanen en Luyte, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 63 

 
1344 1490 december 26 

anno 91 datum stheffanus protomartiris 
Cornelis Gerairtzson van den Bryell mombert Adriaen Heynricxson, zijn neef, in erfenis van 
Cornelis van Nyelen en Symon Portkens vrouw, zijn tante.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 63 verso 

 
1345 1490 december 29 

Thys Noyen en Willem Plucksac, meesters van de broederschap van O.L. Vrouw, en Heynric 
Buggenum en Symon Hugen als meesters van de broederschap van St Servaas in de 
parochiekerk, zijn q.q. verschuldigd aan Thonisken Johansson van Clant van Greveray een 
lijfrente van 3 1/2 enkele rijnsguldens en aan diens zuster Truyke van Clant 2 enkele 
rijnsguldens lijfrente. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 63 verso 

 
1346 1491 januari 1 

Overlijdt Johannes Drivener, kanunnik van de H. Geest. De presentiën kregen van hem 20 
rijnsguldens hoofdsom. Hij stichtte op zon- en feestdagen het zingen van de antiphoon Veni 
Creator Spiritus. De presentiën krijgen 1 rijnsgulden 's jaars op Kerstnacht in de nachtmis. De 
stad Roermond betaalt de rente. Begraven bij het altaar van de apostel Matheas. 

 
Memorie H. Geest p. 91 
Testament d.a. 1490 in Bissch.Archief port 56 II 1-3, III 1-2 

 
1347 1491 januari 5 

Johannes Kedel en Kathrijne, echtelieden, verkopen schuur en poortweg op de Korte Dries, 
tussen huizen van Herbert van den Poll aan beide zijden, aan Herbert van den Poll en Arnolda, 
echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 63 verso 

 
1348 1491 januari 13 

Seetz van Menze van Venlo en Conigart Bocken, echtelieden, verkopen huis c.a. op de 
Hamstraat zoals Conigart half geërfd heeft van haar oom Johannes Bocken en Seetz de 
andere helft heeft verworven ut in litera aan Thonys Valcken en Kathrijne Boyse, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 63 verso 
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1349 1491 januari 20 

Johan van Lerop en Gryete van Broickray, echtelieden, verkopen 6 postulaatsguldens jaarrente 
ut in litera, zoals Johan door huwelijk verwierf, aan Jacop in den Vogel en Wendele Monnartz, 
echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 64 

 
1350 1491 januari 21 

Arnt Schere en Ymmele, echtelieden, verkopen huis in St Janstraat, tussen huizen van Mette 
van Brede en Sylke van Weerdt, zoals Ymmele van haar oom Heyn Bruecker heeft geërfd, aan 
Ghiele Kalen de timmerman en Mette, echtelieden. Het huis is belast met 1/2 enkele gulden en 
1/2 hoen en 6 keulse witpenningen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 64 

 
1351 1491 januari 28 

Jennesken Vullinx, gezworen korenmeter te Roermond, attesteert onder ede over de 
graanprijzen op de markt op 8 januari 
1 malder tarwe  50 stuiver 
1 malder rogge  44 stuiver 
1 malder gerst  28 stuiver 
1 malder haver  18 stuiver 

 
Hoofdgerecht 310 fol 64 

 
1352 1491 januari 28 

Daam van Tefelen, priester, rector van O.L. Vrouwe altaar in de parochiekerk, verklaart dat het 
altaar een jaarrente van 4 bescheiden guldens heft uit een rente van 12 1/2 en 1 oort die Johan 
Hillen heft uit twee huizen aan de Swalmerstraat, naast het huis van Derick van Kruchten 
volgens de brief. Hillen mag die rente nog lossen tot pinksteren 1499.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 64 

 
1353 1491 januari 28 

Kathrijne in die Lyly verkoopt uit de stenen kamer in de Hegstraat naast het huis in die Lyly en 
uit het brouwhuis naast het zelfde huis in de ....straat tegenover O.L. Vrouwe Munster, naast 
het huis van wijlen Clais Kalen, zoals Kathrijne als weduwe heeft verworven, idem uit het 
koekhuis de Lyly gelegen tussen de Kamer en het brouwhuis, zulks met toestemming van haar 
zoon Mertijn, een jaarrente van 3 rijnsguldens en 3 oortguldens à 20 currente stuivers, aan 
Geertrude van Dulken, begijn op de Nieuwenhof, losbaar binnen 10 jaar met 75. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 64 verso 

 
1354 1491 januari 29 

Reyner Janss van den Bossch wonende te Antwerpen is Johan Mensen of houder des briefs 10 
rijnsguldens schuldig op Pasen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 64 

 
1355 1491 januari 29 

Meester Elbert van Nyel de barbier en Laurens Zeveryns (?) als meesters van St 
Franciscusbroederschap in de Minderbroeders(kerk) verkopen huis bij de Minderbroeders, 
naast het kerkhof van de Minderbroeders, waaruit Janne Becker uitgestorven is en zoals de 
broederschap op jaargeding uitwon wegens schuld, aan Peter Nesselken en Luyte van Assel, 
echtelieden. Het huis is belast met 2 enkele rijnsguldens en 11 boddreger. Kopers betalen aan 
de broederschap 1 1/2 bescheiden enkele rijnsguldens. Kopers stellen als onderpand hun huis 
daarnaast op de hoek van de Begijnenstraat. De rente is binnen 6 jaar losbaar met 30. 
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Hoofdgerecht 310 fol 64-64 vo 
 
1356 1491 februari 3 

Heylick van Raide is Coen van Brempt de bakker 33 1/2 rijnsguldens schuldig, half op 
Halfvasten, half op Meidag. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 64 verso 

 
1357 1491 februari 5 

Heynrick Radermeker van Venlo en Margriet, echtelieden, en Johannes Radermeker, zijn zoon 
van eerdere vrouw Jutte Dryvener, dragen over aan Arnt van Bonne en Geertrude Radermeker, 
echtelieden, erf en goed dat Heynrick en Jutte, zijn eerste vrouw, had en Heynrick nu in 
vruchtgebruik heeft, te weten huis met kamer daarnaast, gelegen tegenover de Minderbroe-
ders, naast het huis van Thijs Philips, idem een land van 8 staal buiten Zwartbroek, naast land 
van Johan van der Kraicken en Mette Berben, naast de weg; idem een land van 3 staal buiten 
Zwartbroek in de Molensteeg, tussen land van Teuwes Wennemekers en Ffrank Korvemeker. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 

 
1358 1491 februari 5 

Heynrick Radermeker draagt over aan Johannes Radermeker en Arnt van Bonne, alzulk 
roerend goed dat wijlen Johan Dryvener onder zich had afkomstig van Jutte Dryvener, 
voorvrouw van Heynrick. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 

 
1359 1491 februari 5 

Johan Heynenson van Huerne de schoenmakers, is Heynrick Geldoff 71 enkele rijnsgulden 
schuldig, te betalen in termijnen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 

 
1360 1491 februari 5 

Heynrick Geldoff en Styne, echtelieden, verkopen huis in de Schoenmakerstraat naast het huis 
dat van wijlen Geraerd van (der) Stegen te zijn placht, tevens verkopen zij het kamertje achter 
dat huis, schietende achter aan de muur van Heynrick zelve aan de Steenweg, naast het huis 
van Thijs Gre.... (?), aan Johan Heynenson van Huerne en Kathrijnen van Echt, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 

 
1361 1491 februari 5 

Meuwes Trippemeker is Vullinck Trippemeker 16 rijnsguldens à 20 st schuldig op Kerstmis e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 65 verso 
 
1362 1491 februari 10 

Willem Hornichman en Aleid, echtelieden, verkopen 6 staal land ut in litera aan Thonys van 
Peelt en Mette Piels, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 verso 

 
1363 1491 februari 10 

Johan mit den Heiligen mombert Lijske zijn vrouw in omnibus te Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 65 
 
1364 1491 februari 12 

Johan Kedel verkoopt aan de meesters van de St Annabroederschap in de parochiekerk 3 
enkele rijnsguldens jaarrente uit 2 stukken land, te weten, circa 4 morgen te Leuwen aan de 
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Valderen, naast land van Hille Hoifft, en 2 1/2 bunder in de Zwalenhegge naast land van O.L. 
Vrouwe Munster, ut in litera. 
Johan en Kathrijne, echtelieden, veronderpanden zonodig aan Johan van Nuynhem als 
meester van St. Annabroederschap een jaarrente van 1 enkele rijnsgulden die Johan heft uit 
het huis van Jenne van Vyersen in de Brugstraat, dat vroeger van Gaidert Shanen was, en 1 
philipsschild op de kamer in de Neerstraat, hoek Oliestraat naast Gerairt Keucken. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 en 64 verso 

 
1365 1491 februari 12 

Ghene Pelsser en Stijne, echtelieden, en Medart Kuppertz van Wessem en Aleide, echtelieden, 
verkopen huis dat Heyn Gruwels had, gelegen in de Munsterstraat tussen huizen van Reyner 
Verwers en van de Augustijnen van Maastricht, aan Rutt van Menss de pelser en Gryete van 
Buggenum, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 verso 

 
1366 1491 februari 12 

Ghene Pelsser, Medart Kuppertz van Wessem, Leonart Kuppertz van Wessem en Gaitke 
Custer verklaren dat Rutt van Menss het huis ut in litera heden gekocht heeft dat later niet vrij 
van lasten mocht blijken dan zullen de vier aan Rutt 30 rijnsguldens betalen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 verso 

 
1367 1491 februari 22 

Gairtken van Harick is zijn oom Willem Hairinckman 35 rijnsguldens à 20 st schuldig, deswege 
Willem ongeveer 13 staal land buiten Zwartbroek, naast Jennesken Huussen, mag gebruiken 
gedurende 7 jaren. Willem zal Gairtken de laatste 4 jaren telkenjare geven een wambuis van 
"Zardoeck" 1 el zwart wollen Roermonds doek voor een broek (hozen) en 2 pond linnen klede-
ren. Gairtken zal het land in de 7 jaren niet bezwaren zonder toestemming van Willem. Na 7 
jaar is de schuld vervallen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 66 

 
1368 1491 februari 22 

Willem Hairinckman belooft Gairtken van Harick na 3 jaren 4 jaren lang uit te keren 1 zartdoeck 
wambuis voor zijn lijf, 1 el zwart wollen doek voor een paar broeken en 2 paar linnenklederen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 66 

 
1369 1491 februari 27 

Henrick Kellener draagt over aan Henrick Scotten zijn recht op opbrengst van de kremeraccijns 
van Roermond per Kerstmis a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 verso 

 
1370 1491 februari 27 

Henrick Scotten zal Henrick Kellener schadeloos voor diens pacht van de kremeraccijns van de 
stad Roermond.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 verso 

 
1371 1491 verm. februari 

Henrick van Wysschel is Peter van den Kulen 21 rijnsguldens à 20 st schuldig wegens een 
harnas en zal terugbetalen van de soldij die hij nog van de stad Roermond zal ontvangen.  

 
Doorgehaalde akte; hoofdgerecht 310 fol 65 

1372 1491 maart 1 
Romot Portkens verkoopt 1/2 huis, gelegen op de Steenweg tussen het huis genaamd In den 
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Budel en de kamer van Heyn Heyster; idem 1/2 van 3 staal land buiten Zwartbroek in de 
Wolffskele, tussen land van Derick van Karinck en Derick Philips, zoals Romot heeft geërfd van 
zijn broer Symon Portkens, aan Johan Volres de scroider en Lijske Portkens, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 verso 

 
1373 1491 maart 3 

Arnt Schere en Aleid, echtelieden, verkopen 14 staal land buiten de Nielerpoort, naast ander 
land van Arnt, naast Reyner Trippemeker en Nobis' land, schietende met een eind aan Gheer-
man Heesman en met ander eind aan land van Henrick Scrijvers, aan Johan Hanemans en 
Byly, echtelieden. 
Mochten kopers in bezit gehinderd worden of blijkt het goed belast dan stellen verkopers als 
onderpand naast de 14 staal land met de boomgaard de daarbij gelegen 2 bunders. Kopers 
mogen op de 14 staal geen vee drijven en geen gras snijden op de weg.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 65 verso - 66 

 
1374 1491 maart 5 

Komman Bruesten is meester Elbert van Nyel 2 rijnsgulden schuldig op pinksteren e.k. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 66 
 
1375 1491 maart 5 

Kathrijnken Kelremans is meester Elbert van Nyel de artzetster (wever) 2 rijnsguldens à 20 st 
schuldig half op pinksteren e.k. en half op remigius e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 66 

 
1376 1491 maart 8 

Joist Becker en Gardt Kardeys zijn Johan Nenden 50 rijnsguldens à 20 st schuldig en 2 sester 
rogge op Kerstmis e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 66 

 
1377 1491 maart 8 

Johannes Nenden en Gryete, echtelieden, verkopen huis op de Swalmerstraat tussen de 
huizen van Thijs Fleuten en Gerart van Breyell, aan Johan van Baickhaven en Kathrijne Raitz, 
echtelieden. Het huis is belast met 24 keulse witpenningen 's jaars. 
Joiste Nenden, dochter, van verkoper, beschudt, en draagt over aan kopers. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 66 

 
1378 1491 maart 11 

Arnt Neutken, priester, en Gairtke Scoptz ? en Yde, echtelieden, verkopen een huis, zonder de 
hof daarachter, gelegen over de brug, tussen huizen van Kathrijne van den Molen en Peter van 
Eyndhaven, met jaargeding uitgewonnen door Arnt voor de helft en de andere helft door Gairtke 
geërfd van Katrijne van Heringen, zijn tante, aan Peter Pollman de linnenwever en Kathrijne 
Vlens, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 66 verso 

 
1379 1491 maart 11 

Arnt Neutken, priester, en Gairtke Scoptz ? en Yde, echtelieden, verkopen de hof achter het 
huis ut in litera heden, gelegen tussen Ernke Beckers en Eyla de schipmaker, gaande tot aan 
de Maas, zoals verkopers die verwierven, aan Emont Krijsers en Helena, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 66 verso 

 
1380 1491 maart 11 
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Peter Pollman de linnenwever, verwijzende naar de kopen en verkopen van heden, verklaart 
dat de jaarrente op huis en hof betaald zal worden alleen uit het huis. Hij vrijwaart de hof van 
Emont Krijsers voor alle aanspraken. Peter verleent Emont recht van overpad. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 66 verso 

 
1381 1491 maart 12 

Romot Monsterman verklaart dat hij Cornelis van Dalen van Bruesel heeft beloofd een tafel, 2 
corporale zakken en 1 corporaal op de kelk, te leveren 14 dagen na Pasen. Cornelis zal 
daarvoor betalen 15 enkele rijnsguldens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 66 verso 

 
1382 1491 maart 16 

Jacop Meuwes de kuiper beschudt binnen termijn huis c.a. ut in litera. Na gevest te zijn dragen 
hij en Hadewig, echtelieden, het over aan Gaidert Pouwels en Mette, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 

 
1383 1491 maart 17 

De Keulse burgers die Gijsbrecht Lamboy uit Maastricht in Argenteau gevangen hield 
(overvallen tussen Roermond en Horn) en Johan van Deutz die weigeren een deel van de 
kosten van detentie te betalen komen tot een accoord met de magistraat van Keulen. 

 
Besschlüsse des Rates der Stadt Koeln I p 754-755 

 
1384 1491 maart 17 

Kathrijne Smietz van Echt draagt over aan haar dochter Marie Smietz alle versterf, have en 
goed, geërfd van haar zuster Gebele Lynneweversse. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 

 
1385 1491 maart 24 

Jacop Bonen en Lysabette, echtelieden, verkopen de helft van 1 staal land buiten de 
Nielerpoort, tussen land van Huge Hortmaleye, naast de weg waar dat Valderen hangt, aan 
Thijs van der Hoeven tbv Johan van der Hoeven, losbaar met 10 rijnsguldens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 

 
1386 1491 maart 28 

Derick Alartz is Peter Sceper van Brysich 82 bescheiden gouden overlandse rijnsguldens 
schuldig à 34 stuivers en zal die betalen aan Johan van Thoren vóór 14 dagen na Pasen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 

 
1387 1491 maart 28 

Neutken en Johan Hillen, schepenen van Roermond, verklaren bekend te zijn dat Peter Sceper 
van Brysich beloofd heeft in handen van Johan K., de bode, voor 1 mei a.s. in Roermond te 
komen op kommer die Johan van Thoren op hem gedaan heeft wegens 82 1/2 enkele gulden 
schuld.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 

 
1388 1491 maart 28 

Ghielken Meys bevestigt de verkoop door zijn moeder, broers en zusters van het huis ut in litera 
en doet afstand van alle rechten tbv. Johan Bele van Venray, priester. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 
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1389 1491 maart 29 
Reyner Trippemecker en Aleide, echtelieden, verkopen uit hun huis aan de Markt, tussen 
huizen van Hadewich Krotten en Heynrick Kellener, idem uit 14 staal land buiten de Nielerpoort, 
tussen land van Ernke Schere en Thijs Philips, een jaarrente van 3 besch. enkele rijnsguldens 
aan Lambrecht Pijll als meester van de O.L. Vrouwe broederschap op der Porten die men in de 
parochiekerk houdt voor een erfmis op het O.L. Vrouwe-altaar, gesticht door Reyner van 
Wachtendonck en Margriete, echtelieden en hun beide kinderen, Sander van Asselt en 
Barbara, echtelieden, en hun beide kinderen Reyner van Tiechelen en Anna, echtelieden, en 
Seetze van Brede en Margriete, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 

 
1390 1491 april 8 

Derick van den Bellen mombert Trude van den Bellen, zijn vrouw, in omnibus in Roermond. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 67 verso 
 
1391 1491 april 8 

Johan van Vucht en Kathrijne, echtelieden, verkopen de helft van 1/4 huis op de 
Wenmekerstraat bij Zwartbroek tussen de huizen van Heyn van Dulken en Johan ...., zaliger, 
zoals Kathrijne van Ymmele van den Wegescheiden heeft geërfd, aan Leonart Abelen en 
Ymmele van Heythusen, echtelieden. 
De verkoop wordt beschud door Heyn Pullen wegens verwantschap; hij wordt gevest. Daarna 
draagt Heyn en Agatha, echtelieden, het over aan de eerste kopers. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 verso 

 
1392 1491 april 9 

Broeder Johannes Goltsteyn, prior van de kruisheren te Roermond, met toestemming van zijn 
convent, verkoopt 2 gelderse guldens jaarrente uit een van 4 ut in litera aan Johan Tyertey en 
Mettele, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 verso 

 
1393 1491 april 9 

Arnt Thijs en Derick Nagel zijn Willem Tonnen 62 enkele bescheiden rijnsguldens schuldig, 
betaalbaar met een jaarrente van 6 malder rogge.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 verso 

 
1394 1491 april 9 

Johan Kulen, pastoor te Beke, bij Brede (Beek bij Bree; Belg Limb), Jacop Potz van Opytter, 
Heynrick Kulen van Boecket, Gaidert Sueperts van Reppel, verklaren dat Arnt Thijs en Derick 
Nagel zich verbonden hebben voor schepenen van Roermond jegens Willem Tonnen voor 62 
enkele bescheiden rijnsguldens of 6 malder rogge jaarrente; ze zullen Arnt en Derick schade-
loos houden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 verso 

 
1395 1491 april 10 

Johan Rodermont, priester, rector van het altaar van St Nicolaas in de parochiekerk, verkoopt 
een huis, dat nu 4 woningen zijn, op de Nuwestraten, tussen de huizen van Heyman van Colne 
en Dryes van Helden, zoals verkoper wegens een jaarrente van 1 bescheiden enkele 
rijnsgulden op jaargeding had uitgewonnen, aan Johan van Wylre en Marie Slaiphallers, 
echtelieden. Kopers zullen de jaarrente betalen. Koper is de verkoper 8 1/2 rijnsgulden à 20 st 
schuldig op Cathedram Petri a.s. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 67 vo - 68 
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1396 1491 april 14 
Ffrederick Scomeker is Johan van Tryest van den Grave 4 bescheiden enkele rijnsguldens, 16 
dubbele utrechtse blancken of 9 oude engelse stoters per gulden schuldig, te betalen op de 4 
pinksterdagen e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 68 

 
1397 1491 april 16 

Rutt van den Eynde verkoopt Heynrick Kellener 12 Keurvorstelijke rijnsguldens jaarrente uit zijn 
hof genaamd Groot Ensenbroick te Panheel volgens schepenbrief van Wessem en de laatbank 
van Panheel. Hij staat garant voor betaling in de stad Roermond.  

 
Hoofdgerecht 253 

 
1398 1491 april 16 

altera clavorum 
Medart Moet is Arnt Thijs de Kremer binnen 14 dagen uit zijn hof te Ophoven 6 malder rogge 's 
jaars schuldig. Hij stelt als onderpand zijn huis Achter de Muur naast gats en 1 oud schild 's 
jaars rente uit het huis van Tilman Moesberg en 2 1/2 staal land over de brug; alles wegens 
hoofdsom van 100 bescheiden enkele rijnsguldens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 68 

 
1399 1491 april 17 

Peterken in 's Hertogen Hoeve is Jhelis Dalen 22 rijnsguldens schuldig op St Andries e.k. op 
verbeurte van 1 kwart wijn daags bij nalatigheid.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 68 

 
1400 1491 april 22 

Thijs van Weerdt de smid en Marie, echtelieden, verkopen de erfenis waaronder huis op de 
Steenweg genaamd de Alde Vogel, naast het huis van Hortmaley en roerend goed aan 
Kathrijne van den Molen tbv. Heynrick haar zoon. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 68 verso 

 
1401 1491 april 23 

Lyse, weduwe van Rutt Janss, verkoopt uit haar huis Achter de Raemen tussen huizen van 
wijlen Mertijn Grammes en van het St. Nicolaasaltaar in de parochiekerk, zoals van haar ouders 
geërfd, waarvan Rutt de helft verworven had, een jaarrente van 2 rijnsguldens aan Peter 
Vysscher en Mette Schoelmans, echtelieden, Ffrederich Scomeker staat garant.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 68-68 verso 

 
1402 1491 april 23 

sabbato post dominicam misericordi domini 
Heynrick Lyndemans getuigt dat Johan Tuys van Dyeteren verpacht heeft aan Leonart van 
Parle 2 bunder baand te Boeningen genaamd in den Oecsel gedurende 6 jaar ingaande pasen 
1491 voor 8 enkele rijnsguldens 's jaars te betalen in Roermond op St Maarten.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 68 verso 

 
1403 1491 april 23 

Geertruyt Vlemings van Eyck verkoopt 1/4 huis waarvan Kathrijne van den Molen 3/4 heeft 
gelegen over de brug tussen huizen van Tilman Moisberg en dat van Moirneckels aan Kathrijne 
voorn en haar natuurlijke zoon Thomas van Holtzwylre. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 68 verso 
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1404 1491 april 23 
Johan Nesken en Heynrick Mensen zijn Arnold Verlo van Mechelen 5 enkele gouden 
rijnsguldens, ieder voor 2 1/2, schuldig, te betalen op St Jan de Doper.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 68 verso 

 
1405 1491 mei 4 

Heynrick Kellener geeft Rabet van Dorsdale de Jonge 20 malder rogge jaarrente, verder de hof 
en goed Groot Ensenbroick (zoals Rutt van den Eynde bezat) volgens zegel en brief. 
Overdracht gaat in per Allerheiligen. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 68 verso 

 
1406 1491 mei 13 

servatii episcopi 
Derick Heysterman en Bele, echtelieden, verkopen huis c.a. Achter de Kloosterwand bij O.L. 
Vrouwe Oord tussen de huizen van Arnt van Echt en wijlen Johan Pollart aan Johan Panhuys 
de korenmeter. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 

 
1407 1491 mei 13 

Johan Panhuys de korenmeter verkoopt uit huis ut in litera heden een jaarrente van 5 stuivers 
's jaars aan Leonart van Zetterich als meester van de St Jacobsbroederschap in de 
parochiekerk.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 

 
1408 1491 mei 13 

Johan Rodermont, priester, verklaart over Jacop vanghen Laicke en een moestuin over de brug 
tegenover de Visserstoren, tussen land van wijlen Heyn en Jhelis Jellen. Aangezien de 
moestuin verbonden is wegens een rente met een huis in de Brugstraat naast het huis van 
wijlen Heyn Gruyters en het huis van Johan Fynemans en tevens met 5 staal land over de brug 
tussen land van Tilman Moisberg en Lenart Rademeker tbv het altaar van St Martinus in de 
parochiekerk en het hoogaltaar in het Gasthuis, elk altaar 1 enkele rijnsgulden 's jaars. Johan 
ontslaat Jacob uit de zekerheid tbv die erfrenten en staat daarvoor borg. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 

 
1409 1491 mei 15 

Kathrijne van den Molen als koopvrouw is schuldig aan Peter Wouterszoon van Beverwijck 14 
1/2 enkele rijnsguldens te betalen in Antwerpen of Dordrecht.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 

 
1410 1491 mei 17 

Deric Roffert draagt over aan Willem van Heythusen een vordering van 6 enkele rijnsguldens 
en 1 oort op Geret van Heythusen.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 

 
1411 1491 mei 17 

Derixken in den Werde is Derick Vercken de Jonge 10 rijnsguldens à 20 st schuldig, te betalen 
half op St Jacob apostel en half met Kerstmis.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 

 
1412 1491 mei 20 

Kathrijne Nuelen verkoopt 28 roeden land buiten de Nyelerpoort tussen land van de kruisheren 
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en land van de St Agathabroederschap, zoals van haar ouders geërfd, aan Derick Bruesten en 
Heylwich Kamenscirper, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 verso 

 
1413 1491 mei 25 

Clais Moisberg Tielenson is Heynrick Kuecken en Kerstken van Vucht 25 rijnsguldens à 20 st 
schuldig. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 verso 

 
1414 1491 mei 25 

Heynrick Koecken en Lijsabeth, echtelieden, Johan Kerstkens van Vucht en Kathrijne, 
echtelieden, Heyn Pillen en Agatha, echtelieden, Gaidert Puytlincx en Ytke, echtelieden, Ernke 
Pillen en Kathrijne, echtelieden, verkopen, 1 huis uit 3 huizen naast elkaar, gelegen over de 
brug, naast het huis van Peter Schoenmans, waarvan Heynrick de helft heeft en Heyn en Ernke 
Pillen en Ytke en Kathrijne, broers en zusters, de andere helft, verworven van Ymmele van den 
Wegescheiden, hun tante, aan Clais van Moisberg Tielenzoon en Kathrijne van Kuyck, 
echtelieden. De huizen zijn belast met 3 arnhemse guldens.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 verso 

 
1415 1491 mei 25 

Jacop Roiden is Heyn(rick) Kuecken c.s. 17 rijnsguldens schuldig.  
 

Hoofdgerecht 310 fol 69 verso 
 
1416 1491 mei 25 

Heyn Kuecken c.s. (zie 1491 mei 25) verkopen 1 huis uit de 3 huizen naast elkaar aan Clais 
Willemson van den Diependorp en Mette Nabers, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 verso 

 
1417 1491 mei 25 

Arnt Teuwes is Heyn Kuecken c.s. 24 rijnsguldens schuldig, half op Remigius en half op 
Kerstmis e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 verso 

 
1418 1491 mei 25 

Heyn Kuecken c.s. verkopen 1 huis van de 3 huizen (zie 1491 mei 25) aan Arnt Teuwes en 
Gryete Sterren, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 verso 

 
1419 1491 mei 25 

Clais Willemson van den Dyependorp is Heyn Kuecken cum suis 24 rijnsguldens schuldig, half 
op Remigius, half op Kerstmis. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 69 verso 

 
1420 1491 mei 25 

Heyn Kuecken verkoopt 1 huis over de brug van de drie (zie 1491 mei 25) aan Jacop Roider en 
Aleyde Gheerlincx, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 70 

 
1421 1491 mei 27 

Johan Veenkens en Heylicke, echtelieden, verkopen de helft van 4 staal land buiten de 
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Nielerpoort tussen land van Arnolt Neutkens de schout en Heynrick Scotten, zoals Johan en 
zijn eerdere vrouw Agatha heeft gekocht, en waarvan hij de andere helft in vruchtgebruik heeft, 
aan Johan Bots en Byllie, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 70 

 
1422 1491 mei 28 

Arnt Dalen en Margriete, echtelieden, verkopen een huis in de Munsterstraat, tussen de huizen 
van Jhelis Dalen en Arnt Dalen, aan Thijs Lastarts de smid en Kathrijne van der Wijden, 
echtelieden. 
De kopers betalen de verkopers 2 rijnsguldens jaarrente uit het gekochte.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 70 

 
1423 1491 juni 1 

Wendel van Zwalmen, weduwe van Pouwel Krieckelmans, draagt over aan Reyner Goltstein als 
meester van de huisarmen 5 bescheiden overlandse rijnsguldens jaarrente ut in litera.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 70 

 
1424 1491 juni 1 

Jan van Thiesen van Huerne is Johan van Hynsberg de doekvalder 6 1/2 rijnsguldens schuldig 
op St Jacob apostel e.k. 

 
Hoofdgerecht 310 fol 70 

 
1425 1491 juni 1 

Derick Reynen genaamd Tyriaen bevestigt de verkoop van goederen gedaan door zijn moeder 
aan Heynrick Kellener.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 70 

 
1426 1491 juni 2 

Jacop Sceper, gezworen korenmeter, getuigt onder ede dat op 31 mei op de markt de 
navolgende graanprijzen golden: 
1 malder tarwe  4 rijnsgulden 16 1/2 stuiver 
1 malder rogge  4 rijnsgulden 6 stuiver 
1 malder gerst  3 rijnsgulden 
1 malder haver  27 stuiver 

 
Hoofdgerecht 310 fol 70 

 
1427 1491 juni 4 

Thonys Holtsnyder en Gaidert van den (tekst verloren) verklaren Johan Dryvener een stenen 
kamer .... bij de Minderbroeders te muren .... dat Johan geen hout noch gereed .... 

 
Hoofdgerecht 310 fol 70 verso; tekst deels verloren 

 
1428 1491 juni 4 

Lens Koenken van Werde als momber van Lysabet ... en Stijncken Staicke, draagt over aan 
Gerard Staecke hun zwager, een schuldvordering op Willem Becker die hun vader Thijs 
Staicke had.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 70 verso 

 
1429 1491 juni 4 

Gerairt Staicken verklaart mede namens zwager en zusters dat Aleyt, weduwe van Willem 
Becker diens schuld aan Thijs Staicke heeft voldaan.  
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Hoofdgerecht 310 fol 70 verso 
 
1430 1491 juni 4 

Heyne Bruyn van Weert is Jenne van Viersen 17 1/2 rijnsguldens schuldig. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 70 verso 
 
1431 1491 juni 10 

Wijne van Gelieler en Kathrijne, echtelieden, verkopen uit een land van 1 morgen bij de 
Exterentoren, tussen land van Otte Meuwes en de weg een jaarrente van 3 rijnsguldens à 20 st 
aan Jannes van Eyck en Mette, echtelieden, losbaar binnen 6 jaar met 48.  

 
Hoofdgerecht 310 fol 70 verso 

 
1432 1491 juni 10 

Medert N.     is Hubrecht Knoups een bedrag schuldig. 
 

Hoofdgerecht 310 fol 70 verso. Tekst grotendeels onleesbaar.  
 
1433 1491 juni 26 (in dem reguleir cloister in der gastkameren) 

Johan Paill, proost te Wassenberg, Johan van Nymacghen, deken (van de H. Geest) te 
Roermond, Johan Hillen, burgemeester van Roermond, Dyderich Pollart, hofmeester van de 
abdis van Thorn, als arbiters tussen de gebroeders 1. Johan en 2. Huge, Lambrecht en 
Heynrich Pollart verklaren de scheiding en deling van 1484 in stand te houden behalve inzake 
15 malder rogge 's jaars die Johan aan Huge zal uitreiken uit de hof ter Culen (leenroerig aan 
de heer van Stein), Huge zal van alle recht op die hof afstand doen. Johan zal Huge 150 
goudguldens betalen. Johan zal een erfrente van 2 goudguldens ten laste van het Klooster op 
den Empsen geven aan het altaar van Hugo in de parochiekerk van Roermond. 

 
Pollart p 55-57 

 
1434 1491 october 12 

Notaris Wilhelmus Schenarts, priester van het bisdom Luik, maakt in het huis van het Kapittel 
van O.L. Vrouw te Aken een akte op ter uitvoering van de scheidsrechterlijke uitspraak van 26 
juni 1491 (regest nr 1433) in het geschil tussen de gebroeders Pollart.  

 
Pollart p 53-60 

 
1435 vacat 
 
1436 1492 januari 8 

Arnold Neutkens, richter, en Johan Hillen en Lambrecht Pijl, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Hendrick van der Kraecken overgedragen heeft aan Arnt Roider en Grietje een 
rente van tien malder rogge en twee penningen, te betalen uit een grondrente van vijf enkele 
Rijnse gulden, ten laste van een huis in de Schoenmakersstraat, van drie percelen land tussen 
beide Maasarmen in de Weerd en van een perceel buiten de Nielder poort.  

 
Hoofdgerecht Roermond 107, procesnr. 131; Venner: charters 37 

 
1437 1492 januari 28 

Voor schepenen van Roermond verklaart Hugo van der Kraicken dat zijn zwager Johan 
Dryvenair zijn erfrente van 7 1/2 overlandse rijnsguldens zou nemen uit die van 9 dergelijke 
guldens  (De zwagers hadden elk een rente van 7 1/2, afkomstig uit twee, één van 9, en één 
van 6, en Hugo had zijn deel verkocht aan Peter en Daemken, kinderen van wijlen Dam van 
Zwalenberg en Aleyda Dryveners Janszuster). 

 
Meer d'Osen 45 

 
1438 1492 maart 15 
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De magistraat van R. verzoekt de magistraat van Venlo inlichtingen over het zich niet houden 
aan de bij ordonnantie vastgelegde waarde van de goudgulden. 

 
Gemeentearchief Venlo 1214 

 
1439 1492 september 21 

op sent mathijsdach apostoli 
Arnolt Neutkens, richter, en Hubrecht van Husshoeven en Henrick Geldoffz, schepenen te 
Roermond, verklaren, dat Johan Beris met toestemming van Jutte Kuylens, zijn echtgenote, 
overgedragen heeft aan Arnt Staels de bakker en Kathrijne een grondrente van een Rijnse 
gulden ten laste van zijn huis over de Brug en ten laste van een moeshof over de Brug bij het 
Ruyrgaet.  

 
Hoofdgerecht Roermond 117, procesnr. 434 

 
1440 1492 october 25 

donresdaichs post XIm virginen 
Henn Tryps doet een oude oorvede. Schepenen van Roermond veroordelen hem tot 6 jaar 
verbanning op 6 mijl afstand uit de stad omdat hij koren niet wilde afgeven waarvoor een 
uitvoervergunning naar Weert was verleend, aangezien de graaf van Meurs hertog Karel van 
Gelre had geholpen weer aan de macht te komen in Gelre en Zutphen. Henn had ook 
smadelijke woorden gebezigd. Door de miskenning van de vergunning heeft hij de magistraat 
beledigd. Hij moet om vergeving smeken.  

 
Oirvedenboek p. 17-18 

 
1441 1492 

Testament van Johannes van Nijmegen (Neomago), deken van het kapittel van de H. Geest.  
 

Bissch. Archief port 56 II 1-3, III 1-2 
Voor overlijden zie 1494 november 30 

 
1442 1493 januari 22 

Obiit dominus Wilhelmus de Vlodrop, eques auratus, prefectus Ruremundensis, avus Joanne 
et Ermingairdis Groissbeeck, commonialium nostrarium, de quo habiumus solempne servitium; 
anno 1493. 

 
Necrologium Munster p. 182 

 
1443 1493 mei 13 

Hermannus Gruter, Kanunnik van de H. Geest te Roermond, overlijdt. Hij was deken van 
Wassenberg en pastoor van St Anton-Amern. Hij legateerde een rijnsgulden uit zijn huis op de 
Hegstraat dat nu aan het Kapittel behoort en 2 guldens voor zijn kapelaan. Hij is midden in de 
kerk begraven. Hij stichtte het altaar van het H. Kruis op het oxaal, waarvan de eerste rector 
Johannes Hocculum was. 

 
Memorie H. Geest p. 110 

 
1444 1493 november 1 

De stad Roermond verkoopt een jaarrente van 10 curr. rijnsguldens à 20 st. curr. aan Aleide 
van Zuyrss, non te Keyserbosch. 

 
RAL Kartul. Keyserbosch fol 30 verso - 32 

 
1445 1494 februari 14 

De stad Roermond verkoopt een jaarrente van 22 1/2 currente rijnsgulden à 20 stuivers 1) aan 
Geertrude Overlaken, kloosternon te Keyserbossch. 

 
R.A.L. Kartularium Keyserbos fol 25-27 
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1) Een enkele keurvorstelijke rijnsgulden is 34 stuivers current.  
 
1446 1494 maart 17 

Karel, hertog van Gelre, is schuldig aan Johan Moeyss, burger van Roermond, 61 gulden, 
geleend tot betaling van het kostgeld der dienaren van Robrecht van Arenberg bij 's hertogen 
eerste komst in het land, en geeft hem daarvoor het Jodenkerkhof in Roermond.  

 
Nijhoff VI-104 

 
1447 1494 juli 16 - 23 

Maximiliaan, roomskoning, doet een aanval op de stad Roermond. De troepen staan onder 
leiding van Melchior van Maasmunster en Jeronimus Ley, doch zijn niet sterk genoeg om de 
stad in te nemen. 
Van Roermond eist men voor het vertrek van de troepen 10.000 gulden in twee termijnen te 
betalen; na voldoening van de eerste zouden de troepen vertrekken, het andere gedeelte 
voorwaarde voor een bestand van 3 weken. Roermond weigert en vraagt Jan prins van Oranje 
om bemiddeling ter verlichting van de brandschatting en vertrek der troepen (die niet betaald 
waren).  

 
Struick p. 35-36 

 
1448 1494 october 9 

Overlijdt magister Engelbert Goltstein, kanunnik en scholaster van de H. Geest te Roermond, 
die aan die kerk 1 goudgulden 's jaars schonk voor zijn jaargetijde. Is begraven op het Koor van 
St Jan Baptist. 

 
Memorie H. Geest p 131 

 
1449 1494 november 30 

in festo andreae apostoli 
Johannes de Noviomago, deken van de kerk van de H. Geest te Roermond overlijdt; hij sticht 
het officie van St. Wiro, bisschop en belijder, in die kerk. Hij is de eerste deken van dat Kapittel 
die in de kerk is begraven. 

 
Memorie H. Geest 109-110, 139 
NB. Voor testament zie 1492 (regest nr. 1441) 

 
1450 1494 

Tarief op de tol te Lüneburg; een lang Roermonds laken betaalt daar 8 1/2 den., evenals laken 
uit Leiden, Amsterdam enz.  

 
Publ 112 p 108 

 
1451 1495 januari 6 

De magistraat van R. bericht de magistraat van Venlo dat ook zij de brief van (Maximiliaan van 
Oostenrijk, de) roomskoning, gestuurd aan de steden van Gelre, inhoudende o.a. een tractaat 
tussen (Karel van Egmond, hertog van Gelre, en Maximiliaan) en het verzoek een afvaardiging 
van de stad naar (Zalt-)bommel te sturen, ontvangen heeft. R. heeft een afschrift van die brief 
naar de hertog van Gelre gestuurd met de vraag om nadere instructies, en stelt Venlo voor dat 
ook te doen. 

 
Gemeentearchief Venlo 1214 

 
1452 1495 februari 11 (Arnhem) 

Karel, hertog van Gelre, verzoekt de in Roermond vergaderde ridderschap en steden van dat 
kwartier in zijn geest te beslissen zodat al zijn landen in eendracht en trouw bij elkander blijven, 
de boodschap van Otto Schenck (van Nydeggen) afwijzen en zich vlijtig versterken en 
bolwerken.  
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Gemeentearchief Venlo 1203 
 
1453 1496 januari 20 

De stad Roermond verkoopt een jaarrente van 6 currente rijnsguldens 1) aan Geertruyt 
Oevelaken, abdis (= priorin) van Keyserbosch, losbaar met 100.  

 
RAL Kartularium Keyserbos fol 27 verso - 29 verso 
1) Koers = 20 currente stuivers 
1 enkele keurvorstelijke rijnsgulden = 34 curr. st. 
1 Robertus Keulse postulaatsgulden = 20 curr. st.  

 
1454 1496 april 27 

gonsdaichs post jubilate 
Dirck Saelenmecker doet een oude oorvede wegens ondergane gevangenschap in de toren 
vanwege het feit dat hij ruzie had met de waard in het wijnhuis de Kraick; hij ging vervolgens 
naar huis, haalde helm en hellebaard en joeg Wylm Shanen de jonge uit het huis de straat op 
en bedreigde die persoon enz.  
Hij wordt veroordeeld tot 12 enkele rijnsguldens boete aan de parochiekerk en moet borgen 
stellen.  

 
Oirvedenboek p 18-19 

 
1455 1496 juli 11 

Akte, waarbij Gherbrandus de Snekis, broeder van het convent van het H. Kruis te Huy en prior-
generaal, aan Godefridus Boegel en Gertrudis deelachtigheid verleent in de verdiensten voor 
de goede werken door zijn orde verricht. 

 
Venner; charters 98 

 
1456 1496 

Overlijdt Tilman Slecht, doctor decretorum, Kanselier van (Karel) hertog van Gelre, kanunnik 
van St Lambertus te Luik. De presentiën van het kapittel van de H. Geest te Roermond 
ontvangen van hem 1 rijnsgulden 's jaars.  

 
Memorie H. Geest p 123 

 
1457 1497 juni 22 

Overlijdt Henricus Lom van Venlo, donaat, portier bij de Kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC - XCI p 86 
 
1458 1497 augustus 19 

sabbato post assumptionis marie 
(Schepenen van Roermond) veroordelen Syben der Kremer wegens het snoeien van gouden 
munten gedurende 8 jaren, waarmee hij 80 enkele guldens voordeel had genoten tot ophanging 
nabij de (Galgen-)berg.  

 
Oirvedenboek p 19 - 20 

 
1459 1497 september 17 

in festo lamberti martiris 
Johan Goltsteyn, prior en overige broeders van het kruisherenklooster van de H. Cornelius te 
Roermond verklaren dat zij aan de kruisheren te Venlo een grondrente van vijf Keurvorster 
gulden ten laste van hun inkomsten hebben verkocht. 

 
Kruisheren Venlo, 
Afschrift op papier in inv.nr. 214, f. 132v.-133 
Publ. XCII-XCIII p. 365 
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1460 1497 september 23 
des saterdaighs nae sint matthijsdagh apostoli 
Dederick van Cruchten, richter, en Gerairt van Rey en Johan van Huekelhaven, schepenen te 
Roermond, verklaren, dat Gerairt Custer overgedragen heeft aan Thonys Broickmans en 
Cathrijn Nijs een huis in de Munsterstraat. 

 
Authentiek afschrift op papier. 
Proces: Frederik Meyer contra Hendrik Leihamer, 1671-1672. 
Hoofdgerecht Roermond 152, procesnr. 1255 

 
1461 1497 september 30 

Overlijdt Johannes Zusteren, predicator en subprior van de Kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC-XCI p 98 
 
1462 1498 maart 29 

Overlijdt Johannes Schubben van Cruchten, rector van de leerlingen (scholarum) van de kerk 
van de H. Geest te Roermond. Hij liet na 1 goudgulden 's jaars uit zijn eigen huis in de 
Munsterstraat. 

 
Memorie H. Geest p. 104 

 
1463 1498 augustus 30 

Overlijdt Johannes de Arssen (pastoor in Kempen), kanunnik van de H. Geest te Roermond en 
proost van St Kunibert te Keulen. Liet aan de H. Geest te Roermond na 1 gouden rijnsgulden 's 
jaars. Is hier niet begraven. 

 
Memorie H. Geest p 124 

 
1464 1498 october 4 

Broeder Dirck, prior, en gemeen convent van Betlehem binnen Roermond, maken deelgenote 
in de goede werken van het klooster Sophia van Rossum, weduwe van Johan van Bylant, 
ridder, heer te Doornenburg, wegens gift van 100 rijnsguldens. 

 
Kasteel Rechteren regest 380 

 
1465 1499 januari 7  

De magistraat van R. bericht de magistraat van Venlo de mening van die van Venlo gehoord te 
hebben uit monde van Sander van Eyll dat (die van Venlo) te Bracht voor 400 enkele guldens 
gebrandschat hebben en iemand naar R. te zullen sturen met de helft (van de opbrengst). 
In Venlo liggen nog 6 of 7 lansknechten van Willem van Ghoir. Verzoeken die te willen betalen.  

 
Gemeente-archief Venlo 1214 

 
1466 1499 maart 25 

De magistraat van Roermond schrijft de magistraat van Venlo dat hen heimelijk is 
medegedeeld dat Heynrick van Humpesch en de drost van Brüggen persoonlijk met enkele 
overlanders de vorige week 's nachts voor Venlo zijn geweest en met een schietlood de diepte 
en breedte van de gracht hebben gemeten en met een winkelhaak de hoogte van de muren 
gemeten. Weinig later zijn te Brüggen of Dülcken smeden en timmerlieden geweest met 
ladders en ijzeren haken. Vermanen beter te waken. Verzoeken die van Geldern te berichten.  

 
Gemeentearchief Venlo 2422 

 
1467 1499 mei 19 

De magistraat van Roermond schrijft de magistraat van Venlo dat de kapitein van het Franse 
leger heden met een groot aantal manschappen bij Thorn is gekomen en morgen naar Roer-
mond zal trekken en vervolgens doortrekken naar Venlo. Bevelen aan hen goed te ontvangen.  
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Gemeentearchief Venlo 1214 
 
1468 1499 mei 31 

De magistraat van Roermond schrijft de magistraat van Venlo dat hij de kleine heerlijkheden in 
goede en met klem geschreven heeft geld te geven (voor onderhoud van de knechten van de 
hertog van Gelre). 
Er is nog geen bericht ontvangen. De ritmeester (van Roermond) is bereid er op af te gaan om 
te panden. Roermond verzoekt Venlo hun ruiters te sturen om het contingent te versterken en 
dan er op los te gaan.  

 
Gemeentearchief Venlo 1224 

 
1469 1499 september 8 

De regulieren van St Hieronymusklooster te Roermond verkopen aan de kruisheren van Venlo 
wegens ontvangen 100 rijnsguldens een jaarrente van 5 rijnsguldens. 

 
Publ XCII - XCIII p 365 

 
1470 1499 december 11 

des guensdaghs naer onsser liever vrouwendagh conception 
Dederick Hillen en Johan Tijertey, schepenen te Roermond, verklaren, dat Thonis Broickmans 
enerzijds en Heynrick van Besel als echtgenoot van Met van den Baendt anderzijds een 
overeenkomst hebben gesloten over de opvang van hemelwater inhoudend dat Thonis de goot 
over de scheidingsmuur van hun huizen moet onderhouden.  

 
Hoofdgerecht Roermond 152 procesnr 1255 

 
1471 1499 december 26 

1500 post festum inventionis sancti stephani protomartyris 
Overlijdt Henricus Tollener, kanunnik van de H. Geest te Roermond, begraven in het midden 
van de H. Geestkerk voor het beeld van O.L. Vrouw in de Zon. 

 
Memorie H. Geest p 120 

 
1472 1499 

Die van Roermond branden en roven in het land van Gulik en het land van Meurs. Omtrent St 
Jansmis midzomers (24 juni) wordt tussen de hertogen van Gelre en Gulik een bestand 
gesloten.  

 
Chronijk p. 94-95 

 
1473 1500 april 30 

De magistraat van Roermond verzoekt de magistraat van Venlo evenals Roermond de Maas af 
te sluiten voor alle schepen omdat die van Batenburg burgers van Roermond gevangen nemen 
en zware geldboeten eisen bòven voorschrift van de aartshertog (van Oostenrijk). 

 
Gemeentearchief Venlo 2211 

 
1474 1500 mei 9 

Johan van Bracht verklaart het van Johan van Rey, deken van de H. Geest te Roermond, 
gekocht erf in de Lombartstraat naast het huis van die deken en het erf van het kapittel niet 
zodanig te verbouwen dat de naastgelegen erven er hinder van ondervinden.  
Oorkonders: Arnold Neutkens en Hendrik van der Kraicken, schepenen van Roermond.  

 
Sivre IV p 93 

 
1475 1500 juni 28 

op sent peter ind sent pouwelsavond ap 
Dederick van Kruchten, richter, Heynrick Geldoffz en Gerairt Kremer, schepenen van 
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Roermond, verklaren dat Oyde van Petershem aan haar echtgenoot Clais van der Donck, heer 
te Bycht, al haar goed heeft gegeven, dat ze had geërfd van haar "alde vader" zaliger, ... em 
van Monffoirt, en ze geeft haar echtgenoot volmacht om dit goed in te vorderen.  

 
G.A. Venlo; Archief Kasteel Arcen doos 26 

 
1476 1500  

Overlijdt Theodoricus Hushoeven, baccalaureus in de rechten, cantor van het kapittel van de H. 
Geest te Roermond, van wiens jaargetijde het kapittel ontvangt 24 boddreger uit het huis van 
Johannes de Monte (van den Berg) in de Schoenmakersstraat bij de poort van Wilhelmus de 
Haen. Begraven in de parochiekerk. Jaargetijde op 13 juli. 

 
Memorie H. Geest p 117 

 
1477 nà 1500 

Brief van Frederick, graaf van Buren, aan de magistraat van Roermond inzake de vrouwe van 
Turnhout die te Roermond gevangen zit. 

 
GA Venlo; Archief Kasteel Arcen doos 28-VIII 

 
1478 1501 maart 14 

Karel, hertog van Gelre, vergeeft aan Robijn en Thomas van Swalmen, gebroeders, burgers te 
Roermond, dat zij gedurende de jongste onlusten hem niet, gelijk anderen, gediend hebben 
doch het land hadden verlaten.  

 
Nijhoff VI - 324 

 
1479 1502 april 21 

Overlijdt Petrus Vinck, deken van het kapittel van de H. Geest te Roermond en kanunnik te 
Xanten, die de presentiën 20 gouden rijnsguldens hoofdsom gaf. Gaf de kerk een kelk. 

 
Memorie H. Geest p 107 

 
1480 1502 april 22 

Overlijdt Jacobus Pistor, stichter met zijn vrouw Emmele van een jaargetijde van 1 goudgulden 
's jaars uit zijn huis op de Hegstraathoek tegenover het huis dy Munt voor de presentiën van de 
H. Geestkerk te Roermond.  

 
Memorie H. Geest p 107 

 
1481 1502 juni 29 

Karel hertog van Gelre bericht de magistraat van Venlo hun klacht ontvangen te hebben en 
heeft de magistraat van Roermond gelast de afkomende schepen op de Maas te laten 
passeren.  

 
Gemeentearchief Venlo 2212 

 
1482 1502 september 5 

des manendaghs nae sent remakelsdagh 
Gerardt van Rey en Heyndrick van der Kraicken, schepenen te Roermond, verklaren, dat 
Leonardt Smits verklaard heeft de waterdrup te zullen dragen van de kamer en keuken van het 
huis van Thonis Broickmans in de Munsterstraat. 

 
Hoofdgerecht Roermond 152, procesnr. 1255 

 
1483 1502 

Jan van Gaele genaamd Halswick, richter, en Jan Realtz en Herman Nelis, schepenen te 
Maasniel, oorkonden dat Thijs Plaenen, burger van Roermond, en Windele, echtelieden, verko-
pen 2 bunder land te Asenray deels naast land van Kruisheren te Roermond en Herman Nelis, 
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schietende op de Veestraat langs de beek richting Rytt, deels naast land van Heynen Scoups 
en de Kruisheren, schietende aan de weg die gaat van Rutthen Valderen naar Maelt, aan 
Henrick van Heynsbergh als procurator van de Kruisheren te Roermond tbv dat convent. 
Richter zegelt namens schepenen.  

 
Kruisheren Roermond p 333 

 
1484 1502 

Obiit Barabara a Wachtendonck dicta ab Asselt de qua habuit fraternitas beate marie virginis 
36 stuferos pro decorandis reliquiis; legavit nobis aureum annulum et quippiam argenti et 13 
quartas vini.  

 
Necrologium Munster p. 180 

 
1485 1503 januari 30 

Overlijdt Christophorus Boegenmekerz, begraven in het O.L.V.-Koor aan de rechter kant 
tegenover de deur van de H. Geest-kerk te Roermond.  

 
Memorie H. Geest p 94 

 
1486 1503 mei 3 

op des heyligen cruytsdach inventionis 
Johan van Gaele genaamd Halswijck, richter, en Johan Realtz en Herman Nelis, schepenen 
der dingbank van Maasniel, oorkonden dat Everart Tuyne en Aleyt Koltkens, echtelieden, 
getuigen dat Gaidert van Besel, prior der Kruisheren te Roermond heeft afgelost 1 malder 
rogge 's jaars uit de rente van 2 malder die Everart c.s. heffen uit het huis en land van wijlen 
Johan Koltken, Aleyts' vader, gelegen te Asenray bij der Stappen, zoals wijlen Peter de Bade te 
Asenray dat had. Richter zegelt mede namens de schepenen.  

 
Kruisheren Roermond p 335 

 
1487 1503 juli 6 

op die octave sunt peter en de pouwels apostolorum 
Sibrecht, prior en gemeen convent van reguliere Kanunnikken te Roermond verklaren eerder 
aan Metten in den Beer 2 1/2 rijnsguldens jaarrente verkocht te hebben nu vererfd op 
Bernardinus van Dulken.  

 
Kruisheren Roermond p 167 - 168 

 
1488 1504 januari 12 

Obiit Christina Geldoffs alias Wolffs .... unde eius ratione habemus 5 florenos aureos... unde 
providebit cuilibet virginum quartam vini, habemus et alias duos florenos pro cereis procurandis 
in altare sancte ursule. Cuius quidem altaris cum marito suo fundatores extiterunt (op 21 juni 
1491). 

 
Necrologium Munster p 178 

 
1489 1504 februari 1 

Overlijdt Johannes Gellen, kanunnik kapittel H. Geest te Roermond; de presentiën krijgen 
deswege 2 rijnsguldens 's jaars, één voor de presentiën ter verdeling en de andere voor de 
celebranten op die dag. Begraven onder eigen zerk voor het altaar van St Jacob.  

 
Memorie H. Geest p 94 

 
1490 1504 juni 10 

des manendaighz nae den heyligen sacramentzdach 
Lemken s Gragen en Jutte, echtelieden, verkopen aan Frans van Loeffelt en Joiste, 
echtelieden, een huis op de Oever. 
Oorkonders: Dederik van Kruchten, richter, en Dederich Hillen en Johan van Huckelhaiven, 
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schepenen van Roermond.  
 

Scheres 2375 
 
1491 1504 juli 11 

Sterft meesteresse (van het begijnhof) Zuzanna Peykens (Poyckens) van wie het Munster heeft 
een zilveren vaatje, verkocht voor 6 gld 4 1/2 st, welke som is besteed voor herstel van het dak.  

 
Necrologium Munster p. 232 

 
1492 1505 januari 15 

Overlijdt Johannes van Delft, presbyter donatus van de kruisheren te Roermond. 
 

Publ. XC-XCI p 65 
 
1493 1505 mei 20 

De magistraat van Roermond schrijft aan die in Venlo in antwoord op hun brief over de aanslag 
en begrijpen dat de lansknechten van Venlo verlof hebben gekregen. Aangezien het onzeker is 
welk doel de vijand zal kiezen beveelt Roermond aan nieuwe lansknechten aan te nemen zoals 
Roermond heeft gedaan, zeker tot aan de dagvaart in Keulen.  

 
Gemeentearchief Venlo 1241 

 
1494 1505 mei 29 

De magistraat van Roermond schrijft de magistraat van Venlo dat de schepenen van de 
dingbank van Heythuysen en Roggel hem geschreven hebben dat die van Venlo een van hun 
onderdanen gevangen hebben wegens dingtalen. Bevelen aan die gevangene vrij te laten. 

 
Gemeentearchief Venlo 1214 

 
1495 1505 juli 7 

De magistraat van Roermond schrijft aan die in Venlo in antwoord op hun brief over de twee 
gevangenen van Danyel van Nuynhem, die zeggen in dienst van Venlo te staan, en bevelen 
aan aan Van Nuynhem te schrijven te handelen zoals Venlo met de gevangene van Heythuyzen 
en Roggel deed. Verzoeken een deputatie naar Roermond te sturen voor overleg.  

 
Gemeentearchief Venlo 1214 

 
1496 1505 juli 9 

Keulse burgers die voor handel naar Brabant wilden reizen zijn door Roermondenaren op de 
vrije straat overvallen en binnen Roermond gebracht, waar enige in gevangenschap verblijven 
tegen losgeld en andere, die geen geld bezitten, moeten werken. De magistraat van Keulen zal 
hun schade in de toekomst op de Roermondenaren verhalen.  
 
Beschlüsse des Rates der Stadt Köln I p 853 

 
1497 1505 october 23 

Karel, hertog van Gelre, staat Dirk van Cruchten, schout van Roermond, toe uit de opbrengst 
van de lopende schatting de 100 gulden te nemen die hij geleend had om een grauwe hengst te 
kopen voor Karels reis naar Brabant.  

 
Nijhoff VI-517 

 
1498 1505 november 10 

Overlijdt Arnoldus Brant de Bruggen, supprior van de Kruisheren te Roermond, jubilarius, 
novicenmeester.  

 
Publ XC-XCI p 105 
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1499 1505 december 21 
Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Jelis Dalen aan Gheerman 
Heesman en Margriet van een grondrente van drie rijnse gulden ten laste van een huis in de 
Swalmerstraat, met retroactum van 1455. 

 
Venner; charters 39 

 
1500 1505 

Tijdens de Koudemarkt van 1505 te Bergen op Zoom worden kooplieden van Nijmegen en 
Roermond aangehouden. 

 
Slootmans p 84 

 
1501 c. 1505 

Rekening van voorschotten gedaan door de stad Roermond (aan Venlo) wegens schoppen, 
hakken, salpeter, vis, haakbussen en kruit, zwavel, speren (Sprake van Jan Mereel, Henric van 
Hushaven, Herman Kusters). 

 
Gemeentearchief Venlo 1217 

 
1502 1506 januari 9 

Obiit soror Katherine de Ghoir, layca, consoror nostra. 
(eodem anno 1478 in die beati calixti domicella Catharina de Goor recepta est in sororem 
donatam et prestitit publice juramentum consuetum). 

 
Necrologium Munster p. 117 

 
1503 1506 januari 10 

Christoffel Horinc en Nicolaus Rijckel, kooplieden uit Breslau, stellen Nicolaus Berckewytz uit 
Breslau als gemachtigde om geld terug te krijgen van goederen die hen bij Roermond waren 
ontvreemd, ter waarde van 211 en 111 hongaarse dukaten.  

 
Publ 112 p 78 

 
1504 1506 januari 22 

De magistraat van Roermond schrijft aan die van Venlo dat 's hertogen bode uit Nijmegen nog 
niet is ingekomen en bevelen aan te handelen zoals onlangs te Roermond is afgesproken dat 
de twee vrij- schepenen voor Venlo en Roermond zouden schrijven aan het vrijgerecht.  

 
Gemeentearchief Venlo 1214 

 
1505 1506 februari 11 

Karel, hertog van Gelre, bericht de magistraat van Roermond dat hij de verdaging van de 
samenkomst met de raden van de aartsbisschop van Keulen wegens de vrije stoel te Arnsberg, 
op 12 maart a.s. te Rheinberg te houden, goedkeurt en verzoekt hiervan mededeling te doen 
aan Venlo.  

 
Venlo nr. 87 

 
1506 1506 juni 27 

saterdages nae synt johansdach baptiste nativitatis 
Johan van Gael genaamd Halswick, richter, en Arnolt Neutkens en Harman Nelis Petersson, 
schepenen van Maasniel, oorkonden dat Thijs Planen en Wyndele, echtelieden, verkopen een 
jaarrente van 1 1/2 malder rogge ut in litera. 
1451 november 24 (Res Gestae I nr. 1050) aan broeder Henrick van Heynsbergh, procurator 
van de Kruisheren te Roermond tbv convent. 
Richter zegelt mede namens de schepenen. 

 
Kruisheren Roermond p 355 
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1507 1506 juli 21 

Robert van der Marck (heer van Sedan) bericht de stad Roermond zijn spoedige aankomst met 
een goed getal "gensdarmes". 

 
Struick p 92 

 
1508 1506 juli 22 

De magistraat van Roermond schrijft aan die in Venlo dat de drost van Valkenburg heeft 
geschreven, zoals blijkt uit copie, en hebben geantwoord afgevaardigden te zullen zenden en 
vragen Venlo dat ook te doen en verzoeken vrijdag a.s. 's avonds te Roermond in te komen en 
de volgende dag 's morgens naar Montfort te rijden zo mogelijk met Johan van Boedberg, 
erfmaarschalk (van Gelre), (namens de ridderschap van het Overkwartier) of iemand anders 
(van de ridderschap) die aanwezig is.  

 
Gemeentearchief Venlo 1214 

 
1509 1506 september 8 - 10 

Chievres deelt keizer Maximiliaan mede dat de eerste Franse troepen onder Robert van der 
Marck ten getale van 2200 ruiters en 6 à 700 lansknechten in Roermond zijn aangekomen 1). 

 
Struick p 100 
1) Chronijk (p. 149) zegt: het was bijeengevaagd kwaad volk, walen en duitsers, diefachtig en 
belust op buit in Holland en Brabant. Ze opereerden vanuit Roermond met rooftochten in de 
Meyerij en tot onder Antwerpen tot groot nadeel van die ingezetenen. Na grote buit behaald te 
hebben trokken ze via het land van Valkenburg plunderend richting Frankrijk 

 
1510 1507 januari 17 

Overlijdt Gerardus Gruter, Kanunnik van de H. Geest te Roermond. 
 

Memorie H. Geest p. 93 
 
1511 1507 januari 25 

Overlijdt Gerardus Kuchoven, eertijds supprior en procurator en priester van de Kruisheren te 
Roermond. 

 
Publ. XC-XCI p 65 

 
1512 1507 februari 13 

Obiit dominus Zegerus de Groisbeeck, eques auratus, pater Johanne de Groisbeeck, priorisse, 
et Eermigairdis sororum, nostrarum communalium... die aan het convent naliet 4 hornsguldens 
's jaars. 

 
Necrologium Munster p 188 

 
1513 1507 februari 14 

Overlijdt Joannes Horst, priester, bij de Kruisheren te Roermond, praedicator. 
 

Publ XC - XCI p 68 
 
1514 1507 februari 14 

sent valentijnsdach martiris 
Dederick van Kruchten, richter, en Dederick Hillen en Dederick Roffert, schepenen te 
Roermond, oorkonden dat Lyse Papen verkoopt aan Leonart Brouwers en Bele Beriffkens, 
echtelieden, 1/2 huis en de gehele kelder, waarvan Lyse de andere helft bezit, gelegen bij de 
Nielerpoort op de hoek bij de St Corneliskerk.  

 
Kruisheren Roermond p. 73 - 74 
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1515 1507 februari 22 
Kanselier en raden van de Raad van Mechelen zenden Maximiliaan, keizer, verslag van de 
krijgsverrichtingen in Gelre, hierin o.a.: 
- de bourgondiërs en het duitse voetvolk kunnen Roermond en Venlo      niet innemen, ze zijn 
teruggetrokken op Valkenburg. 

 
Nijhoff VI - 595 

 
1516 1507 maart 11 

donredaich nae den sondach oculi 
Jan van Berle doet een oude oorvede wegens gevangenschap in de toren. Borgen: Jan Botz in 
de Wolffkell, Clas Moessberg en Jan van Thoren bij de Nielerpoort. 

 
Oirvedenboek p 20 

 
1517 1507 maart 16 

Dederick van Kruchten, richter, en Arnt Neutkens en Gerairt Kremer, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Arnt Stails met toestemming van Kathrijn, zijn echtgenote, overgedragen heeft 
aan Gerart van Weerde en Lysabet een grondrente van een Rijnse gulden als vermeld in de 
getransfigeerde akte.  

 
Hoofdgerecht Roermond 117, procesnr. 434 

 
1518 1507 april 16 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Arnt Kretzemeker en Kathrijn aan 
Thijs Zeverijns en Hille van 1/3 gedeelte van zeven staal land buiten de Nielder poort, met 
retroactum van 1488. 

 
Venner; charters 40 

 
1519 (15) 07 mei 24 

Obiit Alvert a Breempt, dicta ab Eggenraide, avia Wilhelme et Joanne de Oist, priorisse, 
nostrarum commonialium. 

 
Necrologium Munster p 217 

 
1520 1507 eind mei 

Gelderse troepen roven vee uit het land van Valkenburg, brengen dat samen op de Graetheide 
en drijven het vandaar naar Roermond.  

 
Chronijk p. 195 

 
1521 1507 juni 20 

Karel, hertog van Gelre, geeft Hendrik heer te Ghent bevelen over de krijgsverrichtingen en 
vraagt de inhoud van een brief van de stad Roermond die om veiligheidsredenen niet 
overgezonden is.  

 
Nijhoff VI-603 

 
1522 1507 juli 15 

De graaf van Nevers en Rethel, gouverneur van de Champagne, is in Roermond doch beschikt 
niet over troepen. Hij vraagt Robert van der Marck hem een contingent te sturen.  

 
Harsin II p. 73 

 
1523 1507 augustus 21 

Sterft Willem van Groesbeek, broer van Johanna en Ermgardis, nonnen in OLV Munster 
Roermond.  
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Necrologium Munster p 242 
 
1524 1507 september 7 

Frans-Gelderse troepen vanuit Roermond nemen de Bourgondische stapelplaats en arsenaal 
Tienen in. Het Franse contingent trekt daarop richting Frankrijk en wordt door de Bourgondiërs 
op 10 october bij St. Hubert verslagen.  

 
Struick p. 120 

 
1525 1507 september 21 of 22 

Overlijdt Jacobus Wynandus de Bracht, infirmarius fidelis, cantor, scriptor et florator bij de 
Kruisheren te Roermond, broer van Gertrudis, convers in O.L.V. Munster. 

 
Publ XC-XCI p 97 

 
1526 1508 vóór mei 24 

Een brabants leger trekt door het graafschap Horn, bezet Wessem en begint met de belegering 
van Roermond. Men bouwt een schipbrug over de Maas om de stad beter te kunnen insluiten. 
Het beleg moet echter worden opgegeven. 

 
Harsin p. 77. 

 
1527 1509 januari 9 

Hugo de Pollart, kanunnik van O.L. Vrouw te Aken, schenkt bij testament aan het 
Hieronymusklooster te Roermond 200 Akense guldens ter opleiding van een arme student tot 
de geestelijke stand.  

 
Limb. Jaarboek XVIII p 178-179 

 
1528 1509 maart 31 

Balthasar van Mazetriecht doet een oude oorvede wegens gevangenschap aangezien hij met 
een gehuwde vrouw uit Utrecht te Roermond was gekomen met veel geld en kleinodiën. Geld 
en kleinodiën waren aan die vrouw teruggegeven volgens getuigenis van de schepenen 
Neutgen en Hueckelhaven. 

 
Oirvedenboek p 20 

 
1529 1509 september 1 

op sent egidiusdach abbatis et confessoris 
Burgemeesteren, schepenen, raad en gemene burgers en ingezetenen van Roermond 
verkopen een jaarrente van 4 rijnsguldens à 2 hornse postulaatsguldens per rijnsgulden aan 
prior en convent van de kruisheren te Roermond, te betalen in O.L.V. Munster op St Egidiusabt-
dag, losbaar met 76 enkele rijnsguldens min 1/3. 

 
Kruisheren p 145 - 147 

 
1530 1509 september 6 

Bernardinus van Dulken draagt de jaarrente van 2 1/2 rijnsguldens t.l.v. de reguliere 
Kanunnikken van St Hieronymus over aan Godefridus van Besell, prior, en convent der 
Kruisheren te Roermond (zie 1503 octaaf Petrus Paulus, regest nr.1487). 
Getuigen: Henricus Tollener, Kanunnik van de H. Geest en magister Johan Haeck, licentiaat in 
de medicijnen. 
Oorkonder: Hubertus de Camp, priester van diocees Luik, apostolisch notaris.  

 
Kruisheren Roermond p. 168 

 
1531 1509 november 26 

feria 2 da post katherine virginis 
Thijs Planen als momber van Thijs Beckers van Duren en diens vrouw, klaagt in jaargeding 



 
 214 

over Johan in die Wolffkeele, dat Derick in den Werdt en zijn vrouw, de dochter van Johan van 
Gelre, is bij huwelijksvoorwaarden beloofd de hof te Roer waar Johan in den Wolffkele nu zit. 
De vrouw van Derick is gestorven. Derick heeft levenslang vruchtgebruik. Nu is Derick ook 
gestorven zonder wettige nakomelingen. Thijs Planen zegt dat de hof nu half verstorven is op 
de vrouw van Thijs Beckers want haar vader Seger was de broer van Johan van Gelre. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 1 

 
1532 1509 november 26 

feria 2 da post katherine virginis 
Johan in den Vogel klaagt over Johan in der Wolffkele ingelijker voege en eist de andere helft 
(van de hof te Roer) wegens Katherine, vrouw van Johan van Gelre, die zuster was van de 
vader van Johan in den Vogel. 
Johan in der Wolffkele zegt dat hij het goed heeft gekocht en 20 jaar ongestoord bezit en 
gebruikt. Thijs Planen en c.s. persisteren volgens stadsrecht. Twee mannen getuigen dat Jan 
van Gelre een broer had van adelijke vader en moeder, genaamd Seger. De vrouw van Thijs 
Becker van Duren is diens dochter en is van adel. 

 
1533 1509 november 26 

Een man en een vrouw getuigen dat Katherina van Gelre en (de vrouw van Thijs Becker) 
broerskinderen waren en dat Katherina, moeder van Gelre, zuster was van de vader van Jan in 
den Vogel. 
Op 1512 feria quinta post mathei (september 23) zijn partijen minnelijk geschikt; Johan Botz 
genaamd in den Wolffkeel behoudt het erf tegen betaling van zekere som geld.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 1 

 
1534 1509 november 26  

Metken Brueder klaagt over Truyde, weduwe van haar vader, dat het huis op de Kaicke bij de 
Minderbroeders en 3 staal land op den Eempsel die Truyde in gebruik heeft, volgens Metke ten 
onrechte, omdat haar moeder hetzelfde huis en land in huwelijk had met Jan Brueder haar 
vader, zodat zij als voorkind van het latere huwelijk daarop recht heeft.  
Herman op den Kaicke als momber van zijn moeder Truyde en ook namens zichzelf zegt dat 
Metken ten onrechte klaagt want het goed behoorde aan zijn vader toe in 
huwelijksgemeenschap met zijn moeder Truyde. Na dode van zijn vader heeft Truyde het jaar 
en dag bezeten zonder tegenspreken. 
Derick Kaix en zijn zuster Zewitte getuigen dat Zewitte als natuurlijke dochter uitgehuwelijkt is 
aan Johan Brueder, vader van Metke. 
Andere mannen getuigen dat zij gehoord en verstaan hebben dat een akte is opgemaakt zodat 
Metke en Johan Brueders nakinderen gelijk zouden delen na de dood van Johan. 
Derick van Eygen heeft op feria 2 a post XI m virginem 1510 getuigd dat hij bij Johan Brueder in 
het huis gewoond had en dat Jan en diens vrouw met Metke voor schepenen gegaan zijn en 
Metke beloofd dat Herman gelijk zou erven als Metke. Hij had die brief gezien.  
Hadewich Vleysshouwer getuigt dat zij aan Johan Brueder geld geleend had om de kinderen 
gelijkelijk te kunnen laten delen. Johan had haar gezegd dat hij voor schepenen zulks gedaan 
had. 
Heynken van Hasselt getuigt idem. 
Jannes...getuigt dat Giele Leyendecker en Goessen van Dulken bij hem kwamen en gevraagd 
hadden of Johan Brueder de kinderen gelijkelijk wilde laten delen. Na bevestiging is daarvan 
een brief gemaakt.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 2 

 
1535 1509 november 26 

Sille van Hynsbergh klaagt over Johan van den Horugge omdat Johan een erf en goed bij de 
Schuitenberg op de Wenmekerstraat in gebruik heeft genomen terwijl Sille als naaste verwant 
daarop recht heeft.  
Jan van Bracht antwoordt namens Johan geen erf genomen te hebben waarop Sille recht heeft. 
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Hoofdgerecht 18 fol 2 vo 
 
1536 1510 februari 3 

Burgemeesteren, schepenen, raad, gemene burgers en ingezetenen der stad Venlo oorkonden 
in 1491 aan Johan Goltsteyn, prior, en convent van Kruisheren te Roermond, een jaarrente van 
27 gouden bescheiden overlandse rijnsguldens verkocht te hebben en nu een jaarrente van 20 
dergelijke guldens aan Gairt van Besell, prior, en gelijk convent, te betalen in O.L.V. Munster of 
in het convent op Lichtmis, losbaar met 940 gelijke munt.  

 
Kruisheren Roermond p 163-165 

 
1537 1510 maart 4 

feria secunda post oculi 
Peter van Ophoven als momber van Uytkens en Beye, zijn "moenen" klaagt op het jaargeding 
tegen Jan Botz c.s. wegens onrechtmatig houden van een hof te Roer die deze "moenen" half 
hebben van Katharyna van Gelre aanbestorven, en die Derick in den Werde als vruchtgebruiker 
had. Hij eist de halve hof op zoals bedongen tussen Thijs Planen en Johan in den Vogel contra 
Jan Botz (in den Wolffkeel). 
Jan Botz zegt dat het een loze klacht is en dat hij na koop de hof al 18 tot 20 jaren vredelijk 
bezit.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 3 

 
1538 1510 maart 4 

Heyne Kuyre klaagt op jaargeding tegen Meuwes Scey.... . Heyn heeft een huis verkocht 
waarvan in de kerk afkondiging is gedaan. Meuwes heeft dat weersproken. 
Meuwes antwoordt rechten op dat huis te hebben tot gelijke hoogte als Heyne aangezien in 
huwelijksvoorwaarden zulks bedongen is en omdat beide vaders broers van elkaar waren. 
Jan Wittneck getuigt aanwezig geweest te zijn toen Heyne verklaarde met Meuwes te moeten 
delen. 
Meuwes heeft ten onrechte afkondiging tegengehouden en verbeurt 5 mark klein. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 3 vo 

1539 1510 juni 17 
feria 2 a post viti 
Jennes Planen als momber van Leonart van Brede de jonge klaagt op jaargeding tegen 
Herman Nelis c.s. dat Herman ten onrechte 1/4 huis in de Schoenmakerstraat houdt waar 
vroeger Peter S. woonde en een stuk land buiten de Nielerpoort.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 4 

 
1540 1510 augustus 8 

Sterft Eva van Bree, moeder van Elizabeth van Bairle en Agnes van Barick, abdis van OLV 
Munster, van wie de broederschap van OLV heeft een jaarrente van 1 postulaatsgulden en 
schonk een kroon bij de reparatie van het orgel en 1 kwart wijn.  

 
Necrologium Munster p 239 

 
1541 1510 october 21 

feria secunda op 11.000 virgines 
Lysken Becker van Eyck klaagt op jaargeding tegen Claes van Haren wegens ten onrechte 
gebruik van een huis op de Swalmerstraat genaamd in den Wolff omdat het vaderlijk versterf 
van Lyske is. Enz. 
Op 1511 feria secunda in profesto Johannis Baptistae (juni 23) wint Claes het geding omdat 
Lijske niet verschenen is. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 4 vo - 5 

 
1542 1510 october 26 



 
 216 

sabbato post severini 
Henrich Block de nachtwaker heeft een pand van de zoon van Wylmken Wilmen Gijbels 
genomen aangezien de vader geen wacht deed op de muur doch zijn te jonge zoon in zijn 
plaats liet waken. Block sloot het pand in het Kolenhuis. Wil Gijbel kwam daags erna, toen de 
wacht nog niet voltallig was en Block er nog niet was, en heeft met een lang mes, staaf en bijl 
op het waakhuis, het slot (van het koolhuis) vernield en het pand meegenomen. De schout 
heeft Wilm op bevel van de raad in de gevangenis gezet. Wilm vraagt genade voor recht. 
Schepenen veroordelen hem tot brandmerken op de kin en 12 jaar verbanning op 6 mijl uit de 
stad. Hij stelt borgen. 

 
Oirvedenboek p 21-22 

 
1543 1510 october 31 

Margriete van Vernich, weduwe van Gheerman Heesmans, draagt over aan Gaidert van Besel, 
prior, en convent der Kruisheren te Roermond een jaarrente van 18 rijnsguldens ten laste van 
de stad Roermond, gevestigd in 1494, teneinde daarvan een monnik in het klooster te kunnen 
onderhouden zoals het klooster met renversaalbrief heeft verklaard. 
Oorkonders: Dederick Hillen en Rabet van Dorsdale, schepenen te Roermond.  

 
Kruisheren Roermond p 141 

 
1544 1510 december 19 

Arnt Neutken verkoopt uit zijn hof te Roer 12 hornsguldens 's jaars aan Derick Vercken en 
Aleide, echtelieden, losbaar met 200 binnen vier jaar. 
Oorkonder: richter en schepenen te Roermond.  

 
Kruisheren Roermond p 403-404 

 
1545 1511 maart 17 

feria secunda post reminiscere 
Meester Willem van der Laick als momber van Coemaen, zijn broer, klaagt op jaargeding dat 
Henrick van Brugge diens huis gelegen naast dat van Coemaen bij het gasthuis over erf van 
Coemaen getimmerd heeft.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 5 vo 

 
1546 1511 maart 25 

De regularissen van Mariagarde te Roermond verkopen een jaarrente van 5 goudguldens aan 
de Kruisheren van Venlo wegens ontvangst van 100 gelijke guldens.  

 
Publ XCII - XCIII p 365 

 
1547 1511 juni 24 

feria secunda in profesto johannis baptistae 
Maes Scoorder klaagt over het huis gelegen naast zijn eigen huis (erfscheiding) en 
wateroverlast.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 6 

 
1548 1511 december 23 

Reyner Halsman, voerman uit Dicht in het aartsbisdom Keulen, en Coenraad Imhove, voerman 
uit Birtken, verklaren t.o.v. schepenen van Antwerpen met betrekking tot een hoeveelheid 
Rijnwijn die de Keulse burger Mathijs van Gelekercken hen opgedragen had naar Brabant te 
vervoeren, dat gewapenden en burgers van Roermond 3 stukken van circa 11 amen hadden 
terug gehouden buiten het gewone geleidegeld. Die van Roermond hadden beloofd deze 
verloren wijn aan Mathijs te restitueren.  

 
Publ 112 p 78 
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1549 15(11) 
Obiit Henricus Schink a Nideggen, germanus Anne Schinck, nostre commonialis. 

 
Necrologium Munster p 204 

 
1550 1512 januari 17 

sent anthoniusdach abbatis et confessoris 
Burgemeesteren, schepenen, raad, gemene burgers en ingezetenen van Roermond verkopen 
een jaarrente van 6 hornse postulaatsgulden aan Byllie Lummen van Venlo, losbaar met 100.  

 
Kruisheren Roermond p 149-151 

 
1551 1512 maart 15 

feria secunda post oculi 
De momber van Heesken van Colne en Kathrijnke Heynkensdochter van Ruer klagen over 
Thomas van Holtzwilre wegens onrechtmatig beschikken over erf en goed van 4 morgen land 
te Ruer dat Heesken en Kathrijnke bij deling verworven hebben van wijlen Katherine van 
Hoembergen, die het in vruchtgebruik had.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 6 vo 7, 7 vo 8  

 
1552 1512 september 20 

feria secunda post lamberti 
Henrich Droichschere klaagt op jaargeding tegen Claes van Haren die hem een haafstede heeft 
verkocht boven een kelder op de plaats.  
Hoofdgerecht 18 fol 10 

 
1553 1512 october 25 

feria secunda post severini 
Leonart Bytweggen klaagt op het jaargeding over het huis in de Neerstraat waar Leonart van 
Zetterich uit gestorven is en waarvan Bytwegge zegt half erfgenaam te zijn vanwege Mette 
Leonarts eerste vrouw van Zetterich tegen Metke (tweede) vrouw van Zetterich.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 8 vo-9 

 
1554 1512 october 29 

Akte van volmacht voor de schepenbank Roermond van Gerairt Kaix aan Mathias Scrijver om 
in de zaken tegen zijn zwager Jacop van Mechelen op te treden.  

 
Venner; charters 41 

 
1555 1513 maart 27 

op den heyligen paisschdach 
Burgemeesteren, schepenen, raad en gemene burgers en ingezetenen van Roermond 
verkopen een jaarrente van 13 rijnsguldens current à 20 stuivers aan het convent der 
Kruisbroeders te Roermond, losbaar met 220 gelijke munt. 

 
Kruisheren Roermond p 157-159 

 
1556 1513 maart 28 

Hendrik van Hushoven schenkt aan Greyte, bastaarddochter van zijn broer Gerard van 
Hushoven, non in het klooster op de Molenberg te Roermond, een jaarrente van 3 rijnsguldens 
tbv het klooster. 

 
RAL Karthuis nr 430 

 
1557 1513 april 25 

feria secunda post cantate (en later) 
Aellert Holtsnider als momber van Barbare Benders, zijn vrouw, klaagt op weekgeding over 
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Pouwel van den Hooft als momber van Gude Noyen over eigendom van 3 staal land. 
 

Hoofdgerecht 18 fol 10vo-11 
 
1558 (15)13 april 30 

Overlijden van Johannes de Leyck. De pitancie van het Munster heeft deswegen 1/2 kwart wijn. 
Hij legateerde voor zijn jaargetijde en voor dat van zijn zoon Johannes 3 gouden (...) 's jaars 
voor de pitancie van wijn. Is vader van de converse Johanna. Het jaargetijde geldt ook voor zijn 
vrouw Aleydis op 1 mei. 

 
Necrologium Munster p 210 

 
1559 1513 mei 4 

Karel, hertog van Gelre, ontslaat Gerrit van Vlodorp, die niettegenstaande hij van jongs af als 
dienaar in 's hertogen huis was onderhouden, van hem was afgevallen  en zich bij de vijanden 
gevoegd had, na bede van de aartsbisschop van Keulen uit de gevangenschap en herstelt hem 
in zijn bezittingen.  

 
Nijhoff VI-717 

 
1560 1513 juni 13 

feria secunda post medardi 
Heyne Buydels klaagt op jaargeding tegen Peetken Merkguen over het huis op de Schuitenberg 
waar haar moeder uit gestorven is met de hoeve en raamstede daarachter, Heyne voor de helft 
als blote eigendom aanbestorven enz.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 12 

 
1561 1513 augustus 

De stad Roermond verzoekt Willem van Rennenberg, panddrost van Born, om een geleide 
door het ambt Born. 

 
Leo Peters; Wilhelm von Rennenberg; Kempen 1979, p. 63.64 

 
1562 1513 november 21 

feria secunda post elisabeth vidue 
Peter van Schynne klaagt op jaargeding tegen heer Henrich van Holtmolen die naast hem 
gebouwd heeft. 
Henrich zegt dat het erf van Peter heeft toebehoord aan de Kruisheren en dat bij timmeren aan 
Peter voorwaarden zijn gesteld enz.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 12vo 

 
1563 1513   

Overlijdt Joannes Haeck, doctor medicinae, kostganger bij de Kruisheren te Roermond. Hij laat 
308 hornsguldens na voor 4 jaargetijden. 

 
Publ. LXXVII p 245, XC-XCI p 63 

 
1564 1514 mei 3 

Overlijdt Wilhelmus de Griendt, rector van het altaar van St. Michael, die voor zijn jaargetijde in 
de Kerk van de H. Geest legateerde 2 gouden rijnsguldens 's jaars, één voor de presentiën en 
één voor de celebranten. 

 
Memorie H. Geest p 108 

 
1565 1514 juli 3 

feria sucunda post petri et pauli apostolorum 
Heer Wilhem van Vyrssen klaagt over Thijs Rademeker op jaargeding over een plaatsje bij de 
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Moirkenspoort naast dat van Thijs, welk plaatsje vroeger bebouwd geweest is en nu verbrand 
is.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 13 

 
1566 1514 september 9 

Coenrairt Zegers, richter, Herman Peterssen en Willem der Haen, schepenen van Maasniel. 
 

Kruisheren Roermond p 337-338 
 
1567 1514 

Testament van Wilhelmus de Griendt, rector van het altaar van St Michael in de kerk van de H. 
Geest. 

 
Bissch. Arch. port 56 II 1-3, III 1-2 

 
1568 1515 februari 9 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Leonart Kannegieter en Mette aan 
Johan van Eyck en Barbara van een grondrente van twee Hornse postulaatgulden ten laste van 
een huis bij de Minderbroeders. 

 
Venner; charters 42 

1569 1515 juli 10 
Brief van de magistraat van Roermond aan Renier van Gelder, heer van Arcen inzake de inning 
van de penningen in het land van Montfort en inzake de tienden van Herbert van de Poll in de 
Betuwe.  

 
GA Venlo; Archief Kasteel Arcen doos 28-VIII 

 
1570 1515 october 4 

Het klooster Mariaweide te Venlo verkoopt aan Alverada van Herve, vrouwe van Leuth en 
Dalenbroek, het huis bij het Munsterkerkhof te Roermond. 

 
Meer d'Osen 46 

 
1571 1515 october 15 

feria secunda in profesto galli confessoris 
Rabot van Dorsdale klaagt op weekgeding tegen Reyner Gruyter. Rabot heeft van diens neef 
Leonart Gruyter een huis en plaats gekocht op de Dries, gelegen tegenover het huis van zijn 
moeder. Reyner heeft het kerkgebod opgehouden.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 18vo 

 
1572 1515 october 22 

feria secunda post lucya 
Peter Rademeker klaagt op jaargeding over heer Johan van Mechelen die weigert lossing van 
verpand land te aanvaarden. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 19 

 
1573 1515 november 20 

Overlijdt Margaretha Meer de Doirsdail. De Kruisheren van Roermond houden haar jaargetijde.  
 

Publ XC-XCI p 106 
 
1574 1515 december 8 

in festo conceptionis beate marie virginis 
Overlijdt Henricus de Holtmoelen, rector van het altaar van H.H. Lucas evangelist en 
Sebastianus (in de Kerk van de H. Geest), die 2 goudguldens 's jaars voor zijn jaargetijde 
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stichtte.  
 

Memorie H. Geest p 140 
 
1575 1515  

Billy in den Wolff(....) klaagt op (jaar?)geding tegen de procurator van de Kruisbroeders (tekst 
gedeeltelijk verloren en zwaar beschadigd). 

 
Hoofdgerecht 18 fol 15 

 
1576 1515 

Clais Thoerete, mede namens zijn zwager, klaagt op jaargeding tegen Mathias Scrijvers. Clais 
heeft een versterf aan het huis in de Neerstraat waar Leonart van Zettrich uit gestorven is, te 
weten het halve huis en voorts schellingen en roerend goed.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 17vo-18 

 
1577 1515? 

Bele, weduwe van Goessen van Dulken klaagt op jaargeding tegen Henrick Wittmecker over 
het huis waar Henrick in woont en de kamer daar naast die zij en haar kinderen voor 1/4 
hebben geërfd. 
Hoofdgerecht 18 fol 16 vo 

 
1578 1516 maart 11 

feria secunda post judica 
Gaert van Nederhoeven namens zijn vrouw en Heinrick Hillen klagen op jaargeding over 
Jannes Dencken en Tiele Pertkens wegens onrechtmatig gebruik van een tiend. 
Johan van den Grynt getuigt dat wijlen Johan Hillen's vrouw aan haar dochter (bij haar huwelijk) 
met Jan Dencken 150 guldens en kleding had geleverd evenals gebruik van de tiend 
behorende tot het goed Hoembergen als pandschap. 
Schepenen verklaren de tiend losbaar door Gaert en Heinrick. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 19vo 

 
1579 (15)16 maart 12 

Obiit Ghertrudis de Ghoir dicta a Boitzler... die aan het convent schonk "casulam bissinam 
nigram et sericas duas alias".. "neptis fuit Wilhelme en Joanne de Oost, priorisse, sororum". 

 
Necrologium Munster p 197 

 
1580 1516 juni 15 

Overlijdt Henricus (van) der Kraken (gehuwd met Elburgis Camphusen).  
 

Publ XC-XCI p 84 
 
1581 1517 juni 8 

Peter Gobbels en Bylly Lummen, echtelieden, verkopen aan mr. Johan van der Schuyr de 
erfrente van 6 hornse postulaatsguldens ten laste van de stad Roermond, gevestigd in 1512. 
Oorkonders: Dederick Roffert en Dederick van Zuchtelen, schepenen te Roermond.  

 
Kruisheren Roermond p 153 

 
1582 1517 augustus 6 

donresdaich post vincula petri 
Tegen Jacop Meckers van Hijnssberch die een uitval met een mes had gedaan naar Peter in 
die Croen, menende dat het Jacob in die Ganss was, waarbij Peter niet verwond werd, wordt 
door de schout verbeurte van lijf en goed geëist. Jacob zegt niet meer verbeurd te hebben dan 
5 mark en indien meer dan daarvoor genade te vragen. Schepenen van Roermond verlenen 
genade en Jacob moet zweren zich als trouw "knijckbussenschutter" te gedragen, bij 
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overtreding zal hij aan lijf en goed gestraft worden.  
 

Oirvedenboek p 22-23 
 
1583 1517 october 26 

altera crispini et crispiani 
Rutt, bastaard, klaagt op weekgeding over heer Johan van Mechelen inzake het huis op de 
Schoenmakerstraat, gelegen naast Rutt's huis, dat heer Johan gebouwd heeft. 
Jan Wolff en Leonaertken Muyre en Johan Keyck de timmerman verklaren dat Rutt er bij was 
toen de balk gelegd werd en er mee instemde.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 21 

 
1584 1517 october 26 

altera crispini et crispiniani 
Willem Spytt als momber van zijn vrouw klaagt op het weekgeding tegen Lyse Bonen en Evert 
haar dochter wegens onrechtmatig gebruik van een land buiten de Nyelerpoort tussen de twee 
rennebomen, belend door wijlen Gerard van Rey. 
Heynrick Wittmeker getuigt dat Herman Wever en Evert Bonen rechten hadden op het land. 
Heynrick had er een kersenboom gehakt waartegen Herman en Wever zich lichamelijk 
verzetten. 
Leonart in den Cloot zegt van Lysken Papen gehoord te hebben dat zij aan Herman Wevers en 
Evert Bonen ieder voor de helft dat land verkocht had. 
Derick Tiegelbecker en Jaek Schere getuigen dat Dryes Papen en Jan Papen, gebroeders, het 
land tezamen gebruikten. Na de dood van Dryes viel het land aan Jan en van Jan op Lyske, 
hun zuster, en na Lijske op Jacop Bonen. 
Heynrick van Gusten zegt dat Herman Wever en Evert (Bonen) over het land twistten.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 19vo 

 
1585 1517 november 19 

vrijdaich post brictii 
Hubert van Saels uit het land van Gulik doet een oude oorvede wegens gevangenschap omdat 
hij er bij geweest zou zijn toen de doeken van de burgers van Roermond op de volmolen (weg) 
genomen werden en omdat hij zijn oom Gart Schomeker van Patteren in het land van Gulik 
dreigbrieven geschreven had. 

 
Oirvedenboek p 23-24 

 
1586 1517 november 23 

feria secunda op clementis 
Willem Kellener als momber van Kerst Scoelmeister te Weert klaagt op jaargeding over het 
huis bij Zwartbroek, naast Derick Rademekers, waar Jennes Koenen in woonde, en over een 
moestuin buiten Zwartbroek bij de Kytsgreven, waarvan hij zegt erfgenaam te zijn van zijn tante. 
Jacop van ... als momber van de kinderen Koenen antwoordt. 
Willem overlegt stukken: een van de stad Düren, een van de pastoor van Vredenhoeven dat 
meester Kerst van adel is. 
Vonnis 1518 feria secundo in profesto Thomae apostoli (1518) Jacop in het bezit ontzegd.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 21vo-22 

 
1587 1517 november 23 

feria secunda op clementis 
Johan van den Grynt klaagt op jaargeding over het huis langs Johan waarover hij indertijd 
contract sloot dat dat huis een erfrente t.l.v. Johan's huis zou overnemen. 
Willem Kellener als momber van de kinderen van Willem Shanen antwoordt. 
Herbert van den Poll en Jan van den Grynt Thijszoon verklaren te weten dat tussen Johan van 
den Grynt en Willem den Haen is overeengekomen dat Johan de poortweg die een afhang was 
en 1/4 van de schuur enz. enz.  
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Hoofdgerecht 18 fol 22vo-23 

 
1588 1518 april 5 

neesten daighz nae der heyligen paesschdach 
Leonart in de Cloit en Bele, echtelieden, zijn het convent der Kruisheren te Roermond 100 
currente rijnsguldens hoofdsom schuldig à 20 stuivers, te betalen op St Jan Baptist e.k. 
Oorkonders Dederick Roffert en Johan van Lomme, schepenen te Roermond. 

 
Kruisheren Roermond p 169 

 
1589 1518 mei 17 

feria secunda post exaudi 
Lysabet Keuven klaagt op jaargeding tegen Zelis Verver omdat Zelis een gat heeft laten breken 
in de muur van haar huis. 
Schepenen zullen inspectie in loco doen. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 24vo 

 
1590 1518 mei 17 

feria secunda post exaudi 
Johan Wittmeker als momber van zijn vrouw klaagt op jaargeding evenals Derick Kelreman als 
momber van Katherine en Marie van Tienen over Johan van der Berge c.s. inzake een huis op 
de Beggartstraat, naast het erf van Willem Passert, eisende dat na dode Katherine, de moeder 
van Johan van den Berge, daarop recht te hebben. 
Johan en Herman van den Berge zeggen van hun moeder nooit van evt rechten van die van 
Tienen gehoord te hebben. Wel zouden de erfgenamen van 1/4 gedeelte in Keulen wonen. 
Willem Passert zegt dat meester Jan Zevereyn een tante van Derick Kelreman als vrouw had, 
zuster van de vader van Willem Passert. Meester Jan had zo een neef uit het land van Gulik, 
die zijn knecht was om te verven. Meester Jan verfde samen met Peter van der Mylen. Peter 
had een dochter die met die neef huwde. Meester Jan gaf zijn neef bij huwelijk dat huis. Enz. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 23vo-24 

 
1591 1518 september 7 

op onser lever vrouwenavont nativitatis 
Aernt Bergz en vrouw verkopen aan prior en convent der Kruisheren te Roermond een erfrente 
van 3 gulikse guldens uit hun huis aan de Neerstraat op de hoek met de Bergstraat, tegenover 
het huis van Joist Kremers en naast dat van Herman Hameker, verder uit de stal achter het 
huis, gelegen aan de Bergstraat, gelegen naast het huis van Willem van Hyengh, nu Jacop van 
Kudichaven, aan Henrick van Hynsberghe, procurator van de Kruisheren te Roermond, losbaar 
met 54. 
Oorkonders: Dederik van Kruchten, richter, en Dederik Roffertz en Dederick van Zuchtelen, 
schepenen te R. 

 
Kruisheren Roermond p 171-172 

 
1592 1518 september 20 

feria secunda post lamberti 
Peter van Barle mede namens Thijs van Ruyskamp, Willem van Zwolle en Wolter van Brockt 
klaagt (op jaargeding) tegen Johan Bairtschere over een huis in de Brugstraat waarvan Peter 
als naaste verwant erfgenaam is en volgens stadsrecht heeft beschud en de koopsom aan 
Johan heeft aangeboden wat Johan niet aanvaardde. 
Johan zegt dat het huis aan hem gegeven is en op schenking ligt geen recht van beschudden. 
Derick Ruyscamp verklaart het huis aan Johan Bairschere verkocht te hebben voor 15 gulden 
en dat geld ontvangen te hebben. Daarna kwam Johan bij hem op de markt en zei "lieve 
Derick, dit mucht ongenuechte inbrengen, soe wer eenen meynonge dat ir euch duyt guet 
gheeft." Op het pand rustte echter vruchtgebruik. 
Volgens schepenen kon Johan niet over het goed beschikken omdat het een vruchtgebruiker 
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had. Peter wordt de vordering ontzegd (vonnis 1519). 
 

Hoofdgerecht 18 fol 26-26vo 
 
1593 1518 september 20 

feria secunda post lamberti 
Johan Gerart als momber van Claes van Hoerne klaagt op jaargeding over een baand in de 
Weerd op de Hornse Maas waarin hij gehinderd wordt in gebruiksrecht. 
Willem Kellener als momber van Willem Pyls zegt dat de klacht ijdel is; naast de baand ligt die 
van Willem Pijl die hij en diens ouders al 30 of 40 jaar ongestoord gebruiken. Enz. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 25 en 25vo 

 
1594 1518 november 5 

op sent lenartzavond 
Katrin Wylmckens doet een oorvede wegens gevangenschap en toegepaste tortuur wegens 
beschuldiging van toverij, hetwelk ze niet bekende. Vanwege haar kwade faam wordt ze (door 
schepenen van Roermond) veroordeeld tot 4 jaar verbanning op 4 mijl afstand van de stad.  

 
Oirvedenboek p 24 

 
1595 1519 februari 3 

Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Herman Wevers en Aleid aan 
Derick van Osen en Sacren van drie staal land buiten de Nielder poort. 

 
Venner; charters 43 

 
1596 1519 maart 28 

feria secunda post oculi 
Jan Dryvener de jonge klaagt op jaargeding over een erf op de Berg waar Jelis Becker in 
woont. Jan is terzijde en daarachter belend. Jelis heeft over het erf van Jan gebouwd. 
Schepenen houden inspectie.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 27 

 
1597 1519 mei 19 

donredach na profesto servatii 
De schout van Roermond eist straf aan lijf en goed tegen Jan Tryps zoon van Ernke Tryps 
omdat hij in plaats van een ander waakte op het waakhuis zonder geweer. Block, de 
waakmeester, sommeerde hem zijn geweer te halen. Jan gebruikte kwade woorden tegen 
Block. Jan keerde terug met degen en bijl. Block en Jan raakten gewapend in gevecht. 
Schepenen veroordelen tot lijf en goed omdat Jan voortvluchtig was (buiten bleyff) en zich niet 
wilde verantwoorden.  

 
Oirvedenboek p 24-25 

 
1598 1519 juli 4 

feria secunda post visitatione mariae 
Heyne in den Maen als momber zijns vrouw klaagt op jaargeding tegen Arnt Post dat na dode 
Johan van Eyck en diens vrouw Heyne daarvan dient te erven voor de helft.  
Arnt Post ontkent Heyne's recht; het erf en goed is een "sytvalle" en hij (Arnt) is een graad 
nader verwant dan de vrouw van Heyne. 
Heyne zegt dat zijn vrouw volgens cleernis van het gerecht en de huwelijksvoorwaarden 
evenveel recht heeft.  
Arnt zegt dat hij tegen Heyne wil procederen over het stokgoed van zijn ouders doch niet over 
de zijlinie (verdere tekst ontbreekt).  

 
Hoofdgerecht 18 fol 27 
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1599 1519 september 14 
Overlijdt Wilhelmus Ercklens, cellarius van de Kruisheren te Roermond. 

 
Publ XC-XCI p 96 

 
1600 1519 december 11 

Overlijdt Petrus Montz, jubilarius bij de Kruisheren te Roermond. 
 

Publ. XC-XCI p 108 
 
1601 verm. 1519 

Derick van Hoerne en Zevereyn als man van zijn vrouw klagen op (jaar-?)geding over het huis 
achter de Muur waar Reynken Melis in woont en zeggen de eigendom daarvan te hebben 
hetgeen Reynken bestrijdt. 
Reynken Melis zegt dat het huis in huwelijkse voorwaarden is gegeven aan de eerste man van 
zijn tegenwoordige vrouw en dat 12 jaar heeft gebruikt.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 26vo 

 
1602 1520 april 10 

Overlijdt Gertrudis Bran(ntz) de Bruggen, weldoenster van de Kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC-XCI p 76 
 
1603 1520 mei 24 

Overlijdt Matthias Lom van Venlo, priester, sacrista van de Kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC-XCI p 82 
 
1604 1520 juli 1 

Overlijdt Goerdefridus Bezel, derde prior van de kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC-XCI p 86 
 
1605 1520 juli 21 

Karel, hertog van Gelre, bevestigt de privilegiën van O.L. Vrouwe Munsterklooster te 
Roermond.  

 
Nijhoff VI-1011 

 
1606 1520 november 28 

Overlijdt Petrus Neuten, donaat bij de Kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC-XCI p 107 
 
1607 vóór 1520 december 10 

feria secunda post conceptionis mariae 
Johan Dryvener de oude klaagt op (jaar)geding over een erf in de Pelserstraat dat over zijn 
eigendom heeft gebouwd. 
Johan wint bij verstek. Tegenpartij komt niet in rechte. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 28 

1608 1520 december 10 
feria secunda post conceptionis mariae 
Noye Noyen en zijn broer klagen op (jaar-)geding tegen een huis van wijlen Goesse Noyen in 
de Steegstraat, naast erf van de Karthuizers, dat hen voor de helft zou toebehoren. 
Leonart en Emont van Zwalmen bestrijden; wijlen Willem S... en vrouw hebben huis en erf voor 
schepenen verkocht. Zij hebben het wel tot 20 jaren lang bezeten zonder weerspreken. Leonart 
en Emont hebben het nu als naaste verwanten geërfd. 
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Noye c.s. zeggen broerskinderen van Willem te zijn. 
 

Hoofdgerecht 18 fol 29-28vo 
 
1609 1520 december 10 

feria secunda post conceptionis mariae 
Tys Zeverins klaagt op (jaar-)geding over het huis in de Brugstraat naast wijlen Derick 
Maerlantz, naast het huis van Tijs. De nieuwe bewoners hebben op het achtererf een deur 
gemaakt die er eerst niet was en hinderlijk is. 
Schepenen houden visitatio in loco op beider kosten. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 29 

 
1610 1520 december 10 

feria secunda post conceptionis mariae 
Reyner Breydel de Bairtschere klaagt op (jaar-)geding over Derick Kemerlinck dat Reyner een 
huis aan de (Swalmer?)straat, verkocht door Derick, heeft beschud (het huis ligt naast dat van 
Derick en de kelder schiet onder beide huizen). Reyner wil Derick's recht op het deel van de 
kelder onder het huis van Reyner ontzeggen. 
Schepenen besluiten in 1521 visitatie in loco op beider kosten. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 28 

 
1611 1520 

Jacob van Erpp, abdis, en convent der Munsterabdij oorkonden dat hun medezuster Maria van 
Schuiffel voor de stichting van 2 jaargetijden 270 enkele goudguldens heeft geschonken, te 
weten een voor Johan van Schuiffelt, diens vrouw Lysebeth van Erpp, hun kinderen en ouders, 
en een voor Derick Mangelmans en diens vrouw Lysbeth Berebax. 

 
RAL Aanwinsten 1926 

 
1612 1521 januari 8 

dinsdag post epiphanie 
Schepenen van Roermond veroordelen Jelys Kouven wegens gepleegde diefstal, gelet op zijn 
jeugdige leeftijd, tot verbanning van 10 jaar op 10 mijl uit de stad.  

 
Oirvedenboek p 25 

 
1613 1521 april 12 

Obiit reverenda domina Bela de Dript 16e abbatissa in Ruremunde. 
... stichtte 1 malder rogge 's jaars uit goederen te Swalmen t.b.v. wijn voor de maagden, te 
geven na Pasen. 

 
Necrologium Munster p 206 

 
1614 1521 mei 6 

feria secunda post vocum jocunditatis 
Heer Willem van Vyrssen en Aleyt van Vyrssen klagen over 2 huizen in de Beggaertstrate en 
een stuk land buiten Zwartbroeck bij Geldens boomgaard en wensen als erfgenamen van wijlen 
Thijs Boeshems daarvan bezit.  
Mertijn Dyckur als momber van Derick Kirckhoff van Boessem verzet. 
Heer Willem c.s. persisteren. 
Jenne op den Kelre verklaart dat toen Jennes Boeshems gestorven was Thijs Boeshems en 
Geerlich Groetman dat goed gedeeld hebben.  
Heyne W. getuigt dat idem. Thijs Boeshems zou gezegd hebben dat die van Kirckhoff zijn 
naaste verwanten waren. 
Jenne Boeshems, natuurlijke dochter van Thijs Boeshems zegt dat Thijs Boeshems recht had 
wegens zijn vader en Geerlich Groetman wegens zijn moeder, de moeder van Jenne voorn, ze 
deelden de goederen op de Schuitenberg en de Beggaertstraat. 
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Arent N. verklaart dat Thijs Boessems en Geerlich Groetman samen de hof te Boessem 
verkochten. Thijs had verklaard dat die van Kirckhoff zijn naaste verwanten waren. 
Pelser de gasthuismeester verklaart Thijs Boessems hebben horen zeggen als Arent N. 
Vonnis 1522 feria secunda post judica (april 7). 

 
Hoofdgerecht 18 fol 29 vo 

 
1615 1521 augustus 28 

up gonsdaich na sente bartolomeusdaich 
Dederich van Cruchten, richter, en Dederich van ... en Johan Dryvener, schepenen te 
Roermond, verklaren dat Alber Verver met toestemming van Elisabeth, zijn echtgenote, 
overgedragen heeft aan Rener van Nuyss en Margriet een grondrente van vijf Hornse postu-
laatsgulden ten laste van zeven staal land buiten de Nielder poort en van de daarop te bouwen 
windmolen.  

 
Hoofdgerecht Roermond 106, procesnr. 83 

 
1616 1521 september 17 

up sint lambertzdaich 
De Kruisheren van Roermond geven aan Heyn Blafferts en Barbara, echtelieden, in erfpacht erf 
en goed te Utraedt genaamd Muggengoed, Heinsbergs leengoed, groot 20 bunder, nader om-
schreven, voor 15 paar koren 's jaars.  
Oorkonders: Johan Kiphoult, stadhouder der lenen en voogd te Heinsberg, en leenmannen 
Daem van Leick en Wynand Sybert van Dremmen.  

 
Kruisheren Roermond p 185-187 

 
1617 1521 september 23 

feria secunda post mathei apostolis et evangeliste 
Peter Radermek(er) als momber van zijn vrouw klaagt op jaargeding over het huis waar de 
vrouwe van Dalenbroek in woont. Hij eist namens zijn vrouw haar deel daarin op, aanbestorven 
na dode van zuster Stijne Neutkens of 200 enkele rijnsguldens daarvoor.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 31vo 

 
1618 1521 december 14 

Overlijdt Henricus Heynsberch, priester, procurator en senior van de Kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC-XCI p 109 
 
1619 1522 januari 7 

des neesten daeghs na den hilgen dortheendach 
De stad Roermond verkoopt een jaarrente van 15 bescheiden gouden hornse 
postulaatsguldens van Johan van Horne, bisschop van Luik, aan Johan Dryevener en Elisabeth 
van Rey, echtelieden, losbaar met 300. 

 
Stadsarchief Maastricht; collectie losse charters. Niet gecancelleerd.  

 
1620 1522 april 26 

Dederick van Kruchten, richter, Arnt Hoifft en Johan van der Grynt, schepenen te Roermond, 
oorkonden, dat heer Johan Scryver, priester, aan Seger van der Heze, priester, ten behoeve 
der "seven getyden alle maendach in onsser moederkyrcken" te zingen, eene jaarlijksche rente 
van 2 bescheiden gouden Hornsche postulaat gulden uit zijn huis met erf "op den Oever", 
vroeger van Kerstken van den Bellen, verkoopt en overdraagt, welke rente betaalbaar is met 
het feest der H.H. Drie koningen "nae mydwynter". 

 
RAL Aanwinsten 1926 

 
1621 1522 mei 19 
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feria secunda post cantate 
Thijs Zevereyns klaagt op jaargeding over Romot Fleuten inzake een goed in de Brugstraat 
waarvan Romot vruchtgebruik heeft en wat onder één dak ligt. Romot onderhoudt niets en zegt 
de laatste 3 jaren geen inkomsten meer daaruit gehad te hebben. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 32vo 

 
1622 1522 mei 19 

feria secunda post cantate 
Merten in die Lylie klaagt op jaargeding over Giele Joncker inzake een land buiten den 
Eympsen naast dat van Heyne van Thoeren, dat hem toekomt van wijlen Kathrijne 
Schyndelmekers als naaste erfgenaam.  
Giele verzet enz. 
Vonnis 5 augustus 1523 feria secunda post translationis martirum klager wordt ontzegd. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 32 

 
1623 1522 juni 3 

Schepen van Breberen oorkonden dat Wilm Claes en Kathrijn, echtelieden, schuldig zijn aan 
Johan Pollart, Kanunnik van O.L. Vrouw te Aken, 3 malder rogge Waldfeuchter maat 's jaars, 
gaande uit met name genoemd onroerend goed t.b.v. de fundatie die Johan in de 
Minderbroederskerk te Roermond heeft gesticht. Waldfeucht zegelt namens de schepenen die 
geen zegel hebben. 

 
Pollart p. 43-45 

 
1624 1522 juni 28 

Schepenen van Waldfeucht oorkonden dat Johan Pollart, jubileus van de O.L. Vrouwekerk te 
Aken, een erfrente van 1 1/2 malder rogge Waldfeuchter maat en andere renten ut in literis 
1469 januari 7 en 1495 mei 26 overdraagt aan een door hem gestichte fundatie bij de gardiaan 
en het convent van de minderbroeders te Roermond, in welks kerk de ouders van Johan en 
andere verwanten en vrienden zijn begraven. Indien de minderbroeders de verplichting niet 
houden gaat de rente over naar het St. Hieronymus altaar in de Christoffelkerk tbv twee 
wereldlijke priesters.  

 
Pollart p 26-28 

 
1625 1522 october 15 

Dederich van Bronchorst en Batenborch, heer te Steyn, leenheer, en leenmannen oorkonden 
dat Johan Pollart Kanunnik jubileus van O.L. Vrouw te Aken een dagelijkse mis heeft 
gefundeerd te lezen in de stad Roermond met een kaars van minstens 1 1/2 pond op het graf 
van zijn ouders en 4 jaargetijden als memorie met vigilie etc. met 4 kaarsen van 1 1/2 pond op 
het graf van zijn ouders, te betalen met 15 malder rogge Waldfeuchter maat, te leveren in 
Roermond. Johan stelt als onderpand zijn hof en leengoed tzo der Ailen in het land van Millen, 
leenroerig aan de heer van Stein. De dienst geschiedt door een minderbroeder in hun Kerk te 
Roermond. Bij verzuim wordt de dienst overgebracht op het altaar van St Jheronimus in de 
Christoffelkerk te Roermond voor twee wereldheren.  

 
Pollart p 30-34 

 
1626 1522 october 17 

Johan van den Valden, stadhouder der lenen van de heer van Stein, en leenmannen oorkonden 
dat Johan Pollart, kanunnik-jubileus der O.L. Vrouwekerk te Aken, de fundatie heeft gesticht ut 
in litera 1522 october 15 (regest nr. 1625). 

 
Pollart p. 35-36 

 
1627 1522 november 24 

feria secunda post clementis 
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Meester Bado als momber van zijn vrouw en zijn medegerechtigden klaagt op jaargeding 
inzake een baand op de dijk tegen Jacop Dapp. Pretenderen eigendom. Jacop ontkent; is voor 
richter en schepenen gevest en bezit het al 30 of 35 jaar ongestoord sedert brief van 1493 feria 
secunda post elisabet vidua (26-11-1493). Meester Bado zegt dat Katherine, vrouw van Hennes 
van Ruer, eerder gehuwd was met ene Van Hoembergen die dat goed inbracht. Uit dat huwelijk 
is een zoon Laurens van Hoembergen. Ook is er een zuster, genaamd Baets v. (Hoembergen) 
of Katherine, moeder van de vrouw van meester Bado. Laurens (van Hoembergen) heeft de 
verkoop gedaan zonder instemming zijns vrouws en andere erfgenamen.  
Meester Bado brengt nog in een gecancelleerde brief van het gerecht Roermond waarin ook 
van dat baandje op de dijk sprake is gelegen bij de Nyerporten, verkocht door Clompemeker, 
kennelijk door Katherine van Hoembergen die twee keer gehuwd was en vruchtgebruikster 
was. 
Idem een concept tucht en Mereel, Heylwich Kamescirper en Jenne Meysman hebben tucht ? 
Lyns van Hoembergen was eerder dood dan zijn moeder. Diens minderjarige kinderen waren 
dus handelingsonbekwaam.  
Schepenen ontzeggen eis van mr. Bado met 5 mark klein.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 33vo-34 

 
1628 1522 november 24 

feria secunda post clementis 
Joest in den Wynckel als momber zijner vrouw en Katheryne Koenen zelf klagen over Herman 
Tienenmeker over een huis bij de Mazepoerte dat zij opeisen na dode huns vaders. 
Herman Tienenmeker antwoordt dat het laatgoed betreft onder de hof van de (erf)voogd 
waarover schepenen geen jurisdictie hebben. 
Schepenen senteren cfm Herman. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 33 

 
1629 1522 november 24 

feria secunda post clementis 
Thonys Lynewever als momber van zijn vrouw en namens de vrouw van Heyne Leppen klaagt 
over 1/4 huis op den Berch waaruit Heyne Leppen gestorven is en pretendeert eigendom. 
Marie van Hushaven ontkent; Thonys mag geen goederen in de dode hand..... 
Willem van Parle getuigt dat Marie, de vrouw van Heyne Lepper, heeft horen zeggen dat haar 
moeder en de moeder van Mette Meyen (?) gezusters zijn, welke Mette de moeder is van 
Thonys Molener. 
Derick Pelser getuigt als boven.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 34vo 

 
1630 1522 november 24 

feria secunda post clementis 
Gijse ingen Holt als momber van Henric van Herttevelt klaagt (op jaargeding) over het huis van 
wijlen Deric van Nissen in de Heggestrate en pretendeert eigendom.  

 
Hoofdgerecht fol 35 

 
1631 1522 november 24 

feria secunda post clementis 
Thijs Zeverijns klaagt op jaargeding over het huis in de Brugstraat, naast dat van Derick 
Maerlantz. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 35vo 

 
1632 1523 februari 28 

Karel, hertog van Gelre, geeft aan de stad Roermond ter tegemoetkoming in de nadelen door 
oorlog en sterfte geleden, gedurende 5 jaren jaarlijks 1000 gulden ter betaling van haar 
buitenschulden en opdat de burgers zo ongehinderd handel mogen drijven.  
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Nijhoff VI-1178 

 
1633 1523 maart 23 

feria secunda post judica 
Johan van Lomme klaagt over het huis van de vrouwe van Dalenbroek bij het Munster zoals de 
vrouwe dat van de paters In der Weyden te Venlo heeft verworven. Het huis is nagelaten door 
Stijne Neutkens, zuster van Arnt Neutkens. Johan zegt dat hij erfgenaam is.  
Johan klaagt idem over het huis in de Swalmerstraat dat Merten Koenen van die paters heeft 
verworven. 
Tiele Portkens, momber van de vrouwe van Dalenbroek, ontkent Johans pretenties. De vrouwe 
heeft het goed met toestemming van Stijne Neutkens en het gehele convent verworven met alle 
daartoe staande formaliteiten.  
Merten Koenen zegt dat hij het huis op de Swalmerstraat na beschudden (door Arnt Neutkens) 
na dode van Stijne Neutkens heeft gekocht voor 21 enkele guldens die hij betaald heeft en het 
goed bezit hij 11 jaar zonder wederzeggen.  
Johan van Lomme persistat. 
Gijse inden Holt als momber van de paters persistat.  
Johan van Lomme legt brief over inzake de hof van Trijnen Neutkens te Linne, waarvan Arnt 
Neutkens 1/3 deel erfde en Lambert van der Kraicken 1/6 deel. 
Arnt Neutkens woont in Montfort; Lambert Neutkens, zijn broer, erfde 1/6 deel en Arnt van 
Lomme 1/6 deel. Het land van deze hof is uitgegeven voor 6 malder rogge 's jaars. 
Tiele zegt dat Johan niet kan aantonen dat hij rechtstreeks erfgenaam is. 
Johan beroept zich op de privilegiën van de stad en zegt dat hertog Karel van Gelre verboden 
heeft goederen in de dode hand te laten komen.  
Hoofdgerecht fol 35vo-36 

 
1634 1523 maart 23 

feria secunda post judica 
Bado van den Grave als momber van wijlen zijn vrouw en hun beide kinderen klaagt over een 
land van 2 morgen te Roer, half in bezit bij Thomas van Holtzwylre alias Molens ?, en preten-
deert eigendom van de andere helft. 
Bado verwerft zijn recht omdat niemand er tegen opponeert. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 36vo 

 
1635 1523 maart 28 

palmavond 
Dederick van Cruchten, schout te Roermond, verklaart dat Johan Haen met burgemeesteren 
en raadsvrienden van Roermond en oorkonder..... (verder onduidelijk). 

 
Hoofdgerecht 253 

 
1636 1523 april 9 

donresdagh post slestine 
Jan Mereel draagt over aan Thomas van den Stegen, priester, t.b.v. wijlen zijn broers kinderen, 
genaamd Michiel Kerstkens en Bele en Gerard, het huis c.a. zoals hij na dode Engel B. met 
kommer had uitgewonnen.  

 
Hoofdgerecht 253 

 
1637 1523 mei 2 

Peter K verklaart van Johan Ruyter van Venray tbv de kinderen van wijlen Tewes Custer 9 
philipsguldens ontvangen te hebben en 1 malder rogge en zal Johan daarvoor schadeloos 
houden.  

 
Hoofdgerecht 253 

 
1638 1523 october 17 
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op sent lucas avont 
Schepenen van Roermond veroordelen Thomas Blomertz die tegen de wil van de poortwachter 
een bedelaar (gylre) binnenbracht en de poortwachter met een mes een huis in dreef tot een 
bedevaart naar St Jacob (in Compostela) en daarna tot alzulke verdere zaken als schepenen 
zullen oordelen.  

 
Oirvedenboek p 26 

 
1639 1523 october 23 

De stad Roermond deelt de graaf van Hoogstraten mee dat het haar instemming niet had dat 
Gelderse troepen overvallen en strooptochten pleegden in Holland.  

 
Struick p 287 

 
1640 1523 november 9 

feria secunda post leonardi 
Gijse ingen Holt als momber van Gryete Spytz van Kaldenkerken klaagt op jaargeding over huis 
c.a. Achter de Muur waaruit Lyns Zevereyns uit gestorven is en dat Lyns in vruchtgebruik had. 
Gaert Smit, als momber zijns vrouws en als momber van Willem Kremer en diens vrouw, 
bestrijdt en zegt dat beide vrouwen rechte erfgenamen zijn van Syben Spytz. 
Gijse zegt dat er 3 broers waren: Sybe, Willem en Gerairt Spytz van rechte adeldom. Willem liet 
na een dochter: Gryete voorn, adelijke dochter, dus rechthebbend bij preferentie.  
Gaert zegt dat Sybe twee dochters had: Heylwich vrouw van Lyns Zevereyns, en Mett, die twee 
kinderen nagelaten heeft, die beide II het gehele huis erfden. Een van hen is vrouw van Willem 
Kremer. Beide zusters zijn ook van adel. 
Gijse overlegt:  
- bezegelde plakkaatbrief van Kaldenkercken uit 1523 enz. 
  Schepenen wijzen de vordering van Gijse q.q. af op verbeurte van     5 mark. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 37vo 

 
1641 1523 december 12 

Karel, hertog van Gelre, stelt Willem Squaeden van Weert aan tot schatmeester in het 
Overkwartier, tevens met last om uit de inkomsten van het ambt Kessel aan het College van St 
Hieronymus te Keulen, het Huis van Roermond geheten, jaarlijks 120 goudguldens te betalen.  

 
Nijhoff VI-1241 

 
1642 1523 

Bul van paus Adrianus VI ten gunste van de parochiekerk van St. Christoffel te Roermond. 
 

Bissch. Arch, kapittel H. Geest, port 10-3 
 
1643 1524 januari 31 

Obiit Sibertus de Bongart nepos Wilhelme et Joanna de Oost, priorisse nostrarum 
commonialium de quo relicta nobis est cerea tornata. 

 
Necrologium Munster p 184 

 
1644 1524 juli 15 

in festo divisionis apostolorum 
Overlijdt magister Wilhelmus Pyll de Herkenbosch, van wie de presentiën van het kapittel van 
de H. Geest te Roermond 's jaars ontvangt 1 philipsgulden, later is toegevoegd 1 philipsgulden 
te verdelen tussen de Kanunnikken en Kapelaans, aanwezig bij de mis. Begraven in de Kapel 
van St Jan de Doper. Jaargetijde op 14 juli.  

 
Memorie H. Geest p 117 

 
1645 1524 circa september 21 
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circa festum mathie apostoli 
Overlijdt Wilhelmus de Elmpt. Zijn en zijn ouders jaargetijde wordt door het kapittel van de H. 
Geest te Roermond gehouden op 23 februari. De presentiën hebben deswege 1 goudgulden 's 
jaars. Hij is begraven tegenover het graf van Johannes Gellen. 

 
Memorie H. Geest p 98 

 
1646 1524 december 12 

feria secunda in profesto lucya 
Jan van Oel als momber van zijn vrouw klaagt op jaargeding over 1/2 morgen land buiten 
Zwartbroek bij land van Geraert van Vorst en eist eigendomsrecht na dode Jan van 
Aldenhoeven, die vruchtgebruik had.  
Gerard van Vorst als momber van Fye van Kessel zegt dat Johan van Aldenhoeven en Fye het 
land tezamen gekocht hebben. 
Jan van Oel zegt dat de moeder van zijn vrouw de eerste vrouw was van Johan van 
Aldenhoeven. 
Jan overlegt testament van Jan van Aldenhoeven verleden voor heer H... 
In 1525 getuigen drie vrouwen dat 48 en 32 jaar geleden Jan van Aldenhoven gehuwd was met 
Mett Nagels, zijn eerste vrouw; zij gebruikten het land samen. 
Schepenen wijzen de eigendom toe aan beide partijen. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 38vo 

 
1647 1525 februari 3 

De kruisheren van Roermond kopen een jaarrente van 25 1/2 hornse guldens t.l.v. de stad 
Maaseik, voor welke hoofdsom wijlen Lambrecht Vinck, wonende in de stad Roermond in 1513 
600 hornsguldens heeft betaald, waarvoor de stad een notariële schuldbekentenis had 
gegeven, welk door Lambrecht aan de kruisheren bij testament was vermaakt. Rente te betalen 
in Roermond. Losbaar met 600. 

 
Kruisheren Roermond p. 177-178 

 
1648 1525 maart 20 

feria secunda post oculi 
Anna Shanen klaagt op jaargeding over Johan van Elmpt inzake een erf achter Johans huis in 
de Lombartstrate, naast het erf van wijlen Heinric van der Kraicken, wat Johan aan zich ge-
trokken heeft. 
Schepenen besluiten tot visitatie in loco. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 39 

 
1649 1525 maart 

Karel, hertog van Gelre, vergunt de stad Roermond gouden en zilveren penningen (geld) te 
doen slaan onder bepaling dat die ter onderscheiding ook met het wapen van de stad voorzien 
moeten zijn op de rijdersguldens en de klemmerguldens. 

 
Nijhoff VI-1343 

 
1650 1525 april 3 

Karel, hertog van Gelre, geeft veiligheid en vrijgeleide aan allen die goud of zilver aan de munt 
in Roermond brengen of halen. 

 
Nijhoff VI-1351 

 
1651 1525 juni 4  

Johan Dryvener en Gadert van Neyrhoven, schepenen van Roermond, provisoren en rectores 
van het gasthuis gesticht door wijlen meester Johan Pollart, doctor in de beide rechten, proost 
te Arnhem, binnen Roermond, oorkonden dat Johan Pollart, Kanunnik jubileus van O.L. Vrouw 
te Aken en van het stift te Thorn, aan dat gasthuis in 1493/94 heeft overgedragen 3 goudgul-
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dens jaarrente, overgegeven aan Dederich van Suchtelen, schepen van Roermond, destijds 
provisor en rector, daarna op 14-12-1522 heeft Johan voor stadhouder van de lenen en 
leenmannen van Horn een deel van de tiend van Baackhoven nabij het dorp Ophoven verheven 
ter waarde van 44 à 45 malder rogge Maaseiker maat en aan het gasthuis opgedragen, 
waarvan Johan Dryvener sterfman is. Johan heeft in zijn testament bepaald dat de armen 1/3 
van zijn gereed goed zullen erven, onder voorwaarde dat Johan Pollart Agnesenson van der 
Culen daaraan levenslang vruchtgebruik heeft. Van deze regeling draagt ook kennis Sybrecht 
Jordens, prior van de Regulieren te Roermond, en Laurens van Boecket, pater van het O.L. 
Vrouwe Klooster der Regularissen binnen Maaseik. Verder wil Johan na zijn dood een 
wekelijkse mis op het gasthuisaltaar in het bijzijn van de armen, zomers te 7 uur, 's winters 
tussen 7 en 8 uren waarvoor nadere regels worden gesteld.  
De provisoren zullen een jaarlijkse pitancie aan de armen in het gasthuis geven van gebraden 
vlees of anders en 1/2 kwart wijn per persoon op de sterfdag van Johan. Op zijn sterfdag zullen 
de kapelaan van het gasthuis en de armen 's avonds tevoren de vigilie en 's anderendaags de 
zielemis bijwonen in de Minderbroederskerk. 
Johan wil verder twee proven stichten bestaande uit een wambuis en een paar broeken 
("hoesen") van gewoonlijk doek 's jaars en een paar "geclapeer" schoenen, die de devotie op 
het altaar van St Joost in de Minderbroederskerk moeten bijwonen. 
Zegelaars: de oorkonders, deken en kapittel van de H. Geest te Roermond, Sybrecht Jordens, 
prior van de Regulieren, Laurens van Boecket, pater-prior van de Regularissen binnen 
Maaseik. 
Deze akte moet bewaard worden in de gasthuiskist, een gelijkluidende in het Kartuizerklooster 
bij de brieven inzake de dagelijkse mis en fundatie in de Minderbroederskerk.  

 
Pollart p 125-129 

 
1652 (15) 25 juni 14 

Sterft Werner van Palant "nepos" van Wilhelma en Johanna van Oost, "priorisse, nostrarum 
(Munster) commonialium"... liet aan het convent na 16 currente guldens waarvoor een 
solemnele dienst wordt gehouden en 1 kwart wijn.  

 
Necrologium Munster p 223 

 
1653 1525 juli 24 

Notaris Engelbertus Pyels alias Pistoris uit Roermond. 
 

Grauwels I nr. 585 
 
1654 1525 september 28 

Karel, hertog van Gelre, beveelt Henrik Kollart van Lienden, bij de heer van Ysselstein te 
bewerken dat die van Roermond, welke tolvrijdom hadden te Kuik, nu de tol naar Grave verlegd 
is, ook daar hetzelfde voorrecht mogen hebben.  

 
Nijhoff VI-1365 

 
1655 1525 october 30 

feria secunda post symonis et jude 
Jaick Schere klaagt op jaargeding over zijn zuster Ymmel Halenmekers, die in erf en goed zit 
naast Jaick. 
Ymmel Schere zegt het van haar ouders gekocht te hebben voor 25 gulden 20 jaar geleden 
met zegel en brief. Jaick ontkent. 
Twee mannen getuigen de licop daarbij gedronken te hebben. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 39 

 
1656 1526 januari 15 

feria secunda altera poncianii 
De meesters van de St. Annabroederschap klagen op jaargeding over hun meester Heinrick 
Hillen en zeggen dat de broederschap een beemd heeft te Roer, naast die van meester 
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Heinrick. Laatste heeft een erfscheiding gemaakt op erf van de broederschap. 
Meester Heinric zegt dat zijn goed leengoed van de hertog is en procedures voor het leenhof 
moeten lopen. 
De meesters zeggen dat hun beemd schepengoed is. 
Verder procedure uitgesteld.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 39vo 

 
1657 (15) 26 april 27 

Obiit consoror nostra Windela Krieckelmans. 
 

Necrologium Munster p 210 
 
1658 1526 juni 16 

Ambtman, rekenmeester en rentmeester van Grave doen Floris van Egmond verslag van de 
bijeenkomst te Kuik met de maarschalk en de heer van Hemert namens graaf Floris, Henric 
Erkelenz, namens de (hertog) van Gelre en afgevaardigden van de steden Roermond, Venlo en 
Nijmegen inzake de op bevel van de keizer (als hertog van Brabant) verplaatsing van de tol te 
Kuik naar Grave, de gepretendeerde vrijdom van Roermond en Venlo en de inbreuk gemaakt 
op de vrijdom van tol te Nijmegen voor inwoners van Leerdam.  

 
Nassausche Domeinen II Briefregest B 174 

 
1659 1526 augustus 17 

Sterft Elisabeth de Randenraide genaamd de Hantzlar vrouwe in Millen, zuster van Helwigis de 
Randenraide, non in OLV Munster, van wie de broederschap OLV in het Munster heeft 1 
engelse nobel 's jaars "et 2 cereos tortos et 14 quartas vini". 

 
Necrologium Munster p 241 

 
1660 1526 september 8 

Huwelijkse voorwaarden tussen Diederik Hoeufft en Catharina Vercken. 
Zegelaars o.a. Johan van Lom de oude en Johan van Lom de jonge. 

 
Maasgouw 1934 blz 11 

 
1661 1526 september 10 

Akte, waarbij Adolf Royen en Christoffer en Goedert Hoefft voor notaris Johannes Mathie alias 
Scriptoris verklaren dat zij ten behoeve van Katharina Verckens de hof te Leeuwen, die door 
Dirk Hoeft bij zijn huwelijk met Katharina Vercken ten huwelijk is gebracht, zullen bevrijden van 
een last van 200 gulden, als Dirk Hoeft eerder kwam te overlijden.  

 
Venner; charters 120 

 
1662 1526 october 8 

feria secunda post remigius 
Henrick Bots als momber van het kapittel van de H. Geest klaagt op jaargeding over de burger 
Johan Dryvener als man en momber van wijlen diens vrouw; idem over Johan van Rye en Sybe 
Slabberts als man en momber van diens vrouw Stycke van Rye en eist 50 goudguldens volgens 
zegel en brief met onkosten van 3 jaren.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 40vo 

 
1663 1526 october 8 

feria secunda post remigius 
Evert Bone als momber van Nailke Ruyters, vrouw van de zoon van Peter Ruyters klaagt op 
jaargeding over Gijse Ruyters en Peete diens zuster inzake een huis op de Krevelgreve waar 
Naelke zegt recht op te hebben. 
Gijse Ruyters en diens zuster zeggen dat wijlen Leonart Ruyter, zoon van Peter, wettige 
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kinderen heeft nagelaten die dichter verwant zijn.  
 

Hoofdgerecht 18 fol 40vo 
1664 1526 october 8 

feria secunda post remigius 
Sille in den Buydel klaagt op jaargeding over Peter van Lynne. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 40 

 
1665 1527 februari 3 

Obiit Felicitas de Oist dicta a Breempt, soror Wilhelme et Johanne de Oist, priorisse, que 
legavit conventui nostro schutum aureum monete regis anglie et nigram casulam van damast 
cum singulis attinentiis suis, stolam, manipulam et albam. 

 
Necrologium Munster p 186 

 
1666 1527 februari 11 

Karel, hertog van Gelre, verklaart op verzoek van Willem van Vlodorp, heer te Goor, en 
afgevaardigde raadsvrienden van de stad Roermond zich weer verzoend te hebben met de 
stad Doesburg, die zijn hoogheidsrechten had geschonden, maar daarvoor genade verzocht 
had. 

 
Oud archief Doesburg inv.nr. 494 

 
1667 1527 juli 15 

feria secunda post margarete 
De broederschap van St Jacob in de H. Geest heft uit het huis dat Jan van Elmpt kocht van 
Willem Plucsac 4 goudguldens 's jaars. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 41vo-42 

 
1668 1527 juli 15 

feria secunda post margarete 
Coen ingen Holt als momber van Marie Scroeders klaagt op jaargeding over het huis aan de H. 
Geest waar Johan van Elmpt in woont als momber zijns kinderen.  
Kerst van Assel als momber van Johan van Elmpt zegt dat Johan enige tijd geleden met zijn 
moeder Mette van Nunhem en Willem van Elmpt, zijn broer gedeeld heeft waarbij Johan dat 
huis verwierf en dat reeds jaar en dag heeft bezeten. 
Coen legt gerechtsbrief van dat huis uit 1503 over. 
Kerst zegt dat de brief weliswaar Willem van Elmpt als rechthebbende vermeldt doch dat de 
moeder de meerwaarde ingebracht heeft in huwelijksgift tussen Johan van Elmpt en Mett van 
Nunhem. 
De pastoor van Maasniel en Peter Smyts die bij het huwelijk waren getuigen dat als huwelijkse 
voorwaarde was gesteld dat Johan het huis zou krijgen en Willem 100 hornsguldens. 
De pastoor zegt verder dat Johan aan Bele van der Kraecken (die som schuldig was ??). 
Johan van Elmpt legt schepenbrief over met getuigenis van de pastoor van Maasniel en 
Herbert van den Poll. 
Schepenen verklaren de huwelijksvoorwaarden geldig. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 40vo-41 

 
1669 1527 october 21 

feria secunda post lucae 
Geraert van den Weyt als momber voor de gerechtigden en voor zichzelf klaagt op jaargeding 
over huis en erf in de Beggertstrate en een huis tegen(over) de Minderbroeders en een stuk 
land waar de stad's nieuwe molens gezet zijn. Idem over een stuk land naast de gasthuissteeg, 
een stuk land op de Graeff tegen Matthias Thoeren en naast land van Johan van den Gryndt 
waar Peter Knyps als vruchtgebruiker op zat. Geraert pretendeert eigendom wegens zijn vrouw 
Margriet.  
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Evert Boen als momber van Meuwes Otten voor diens vrouw zegt dat de goederen waren van 
wijlen Margriet Kupenbynder (eerste) vrouw van Meuwes Otten. 
Geraert zegt dat er 3 zusters geweest zijn: Margriet, Trijn en Heylke die overeenkomst hebben 
gesloten indien een van drieën overleed met wettige nakomelingen die nakomelingen de plaats 
van de overledene zou innemen.  
enz. (onvolledige tekst) 

 
Hoofdgerecht 18 fol 42 vo 

 
1670 1528 februari 11 

Johan Pollart, kanunnik te Aken, draagt over aan de gardiaan van het minderbroedersklooster 
en convent te Roermond de erfrente van 3 hornsguldens ut in litera 1528 februari 16 (regest nr. 
1671). 

 
Pollart p 62-63 

 
1671 1528 februari 16 

Richter en schepenen te Venlo oorkonden dat Jacop Krikelman en Anna, echtelieden, verkopen 
aan Johan Pollart, kanunnik te Aken, een erfrente van 3 hornsguldens gaande uit hun huis en 
erf in den Cruys aan de Markt tbv de fundatie door Johan in Roermond gesticht, losbaar met 75 
of 37 nijmeegse guldens.  

 
Pollart p 61-62 

 
1672 1528 februari 16 

Richter en schepenen van Venlo oorkonden dat Jacop Krickelman en Anna, echtelieden, 
verkopen aan Johan Pollart, kanunnik te Aken, een erfrente van 6 hornse guldens, gaande uit 
hun huis in den Cruys aan de Markt te Venlo. De rente is losbaar door het convent van O.L. 
Vrouw van de 11.000 maagden genaamd In der Weyden te Venlo met 150, of andere 
gelijkwaardige munt. 

 
Pollart p 63-64 

 
1673 1528 februari 18 

Broeder Johannes Sticker van Venlo, gardiaan, Bruno van Ratinghen, lector, Lambertus Moens 
van Seempraid (?), vice-gardiaan, Tilman Beesel, Tilman de Dremmen, Joannes Halen, 
Godefridus van Straelen, Henricus Pomponis, Georgius de Molendino, Mathias van Ytter, 
Bonaventura in Gheynesken, Cornelis Hertten, Christophorus Kremer, Franciscus Fabri, 
Bernardus de Venlo, Henricus van Dremmen, Franciscus Eyn, Theodoricus Radermecker, 
Franciscus Dulken, Hermannus Pistoris, Wynandus de Venlo, gewijden, en overige broeders 
van het convent der minderbroeders in de stad Roermond oorkonden dat Joannes Pollart, 
kanunnik jubileus van O.L. Vrouw te Aken, wiens ouders en verwanten in de 
Minderbroederskerk zijn begraven aan het convent 27 1/2 malder rogge 's jaars heeft gegeven, 
gaande uit de hof ter Culen in het land van Millen door zijn broer Hugo Pollart, ook kanunnik te 
Aken, in 1491 afgestaan, 4 malder Roermondse maat uit het goed van zijn broer Lambert 
Pollart genaamd het Saggebos, 7 malder uit land te Boecket bij Waldfeucht volgens akte van 
1520 februari 26 gegeven aan Wilhelmus de Zittart, toenmalige gardiaan, en het convent, 
teneinde op het altaar van St Judocus, gelegen naast het graf van zijn ouders, een dagelijkse 
mis te lezen met miserere en 4 jaargetijden nader omschreven met voor armen uit het gasthuis, 
gesticht door wijlen magister Joannes Pollart, proost, brooduitdeling. Indien de minderbroeders 
in de uitvoering nalatig blijven gaan de diensten over naar het altaar van St Jheronimus, ook 
door magister Joannes Pollart in de parochiekerk van Roermond gesticht.  
De dotatie is als volgt: 
- 7 malder rogge 's jaars uit akkers in het land Boecket, brief        1526, afgekocht en herbelegd 
in 21 hornsguldens uit inkomsten uit    land nabij Wessem, uit huizen in de stad Venlo 
- 20 goudguldens 's jaars op de stad Maaseik, waarvan Johannes         Pollart, kanunnik van 
Thorn, vruchtgebruik heeft enz. 
Toezicht op goede uitvoering hebben de priores van de Kartuizers, Regulieren en Kruisheren te 
Roermond. 
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Pollart p 14-21 

 
1674 (15)28 juni 3 

Overlijden van Elisabeth van Baerle, non in het Munster, zuster van de abdis Agnes van Barick. 
Samen hebben zij gesticht 1 goudgulden 's jaars uit een huis bij het Zwartbroek te Roermond, 
idem 5 hornsguldens 's jaars voor 2 porties gelatine tbv het convent.  

 
Necrologium Munster p 220 

 
1675 1528 juli 17 

Gerardus Bredis (?), Sibertus Jordens en Gerardus de Haeps, resp. prior van de Kruisheren, 
Regulieren en Kruisheren te Roermond oorkonden dat zij de stukken m.b.t. de stichting van 
diensten en jaargetijden bij de Minderbroeders te Roermond door Johan Pollart, kanunnik 
jubileus van O.L. Vrouw te Aken hebben onderzocht en goedgevonden. Voor het toezicht heeft 
Johan Pollart hen 1 malder rogge 's jaars toegekend.  

 
Pollart p 21 

 
1676 1528 september 26 

Elisabeth van den Horug 1), vrouw van Willem van Vriemersheim, overlijdt. Zij laat aan O.L.V. 
Munster van Roermond kleding na waaruit een koorkap is gemaakt en 1 kwart wijn per non. 
1) mogelijk: Horich of Horrick 

 
PSHAL XXIV p 418 

 
1677 1528 

Testament van Petrus Grubosch, magister artium, rector van het altaar van St Silvester in de 
kerk van de H. Geest te Roermond.  

 
Bissch. Archief port 56 II 1-3, III 1-2 

 
1678 1529 februari 1-5 

De stad Keulen vraagt de stad Roermond of de muur tussen het stedelijk college van Keulen en 
het andere, waarvan Roermond provisor is, verhoogd mag worden om een schop te maken 
voor de opslag van biervaten. 
De stad Roermond wil tijd van beraad en zal terugschrijven.  

 
Limb. Jaarb. XXIII p 47 

 
1679 1529 augustus 10 

De magistraat van Roermond verklaart bij haar geheugen en na raadpleging van boeken en 
registers dat van vonnissen van schepenen van Roermond nimmer op een andere instantie of 
het Rijkskamergerecht is geappelleerd. 

 
Venner; hoofdgerecht p 94 

 
1680 1530 augustus 5 

vrijdach nae sent peterssdach ad vincula 
Jacop Hillen en Mette, echtelieden, zijn schuldig aan broeder Gerairt van Hapsen, prior der 
Kruisheren te Roermond, 100 gouden bourgondische guldens te betalen op St Remigius 
volgend jaar. (Later omgezet in een jaarrente van 5 gelijke munt). 
Oorkonders Dederich van Zuchtelen en Johan van den Gryndt, schepenen te Roermond. 

 
Kruisheren Roermond p 179 

 
1681 (15)30 october 27 

Sterft Aleydis Schinck van Nideggen genaamd van Wachtendonck, drostin in Kranenburg, 
zuster van Anna Schenck, non in OLV Munster. 
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Necrologium Munster p 262 

 
1682 1530 december 9 

in festo sancti sebastiani 
(De dominicanessen van Buitenop)... ex monte molendini extra civitatem huc advenimus 
propter inundationem aquarum... hinc nobis magna tribulatio: nam Ruraemundenses nolebant 
nobis permittere conventum intra civitatem: sed serenissimus dominus Geldriae scripsit pro 
nobis, et sic post multas molestias et labores, ope et authoritate ducis Carolis admissae fuimus 
a civitate, ut patet ex litteris civitatis et imperatoris Caroli Quinti, eramus tunc numero 
duodecim.... 

 
Annales de la Société Historique et Archeologique à Maestricht, 1854-1855 p 181 

 
1683 1530 

Aan de latijnse school te Roermond is verbonden Reiner Bongart uit Gangelt. Hij schreef een 
werkje getiteld Praecepta grammaticalia; hij overleed in 1570. 

 
Limb. Jaarboek XVIII p 179 

 
1684 c. 1530 

Op het jaargetijde van meester Johan Pollart, proost te Arnhem, doctor in de beide rechten, dat 
gehouden wordt op O.L. Vrouw geboorte, wordt aan 71 arme personen een dubbel brood 
uitgedeeld. De armen moeten de vigilie en de mis op zijn graf bijwonen. 
De koster krijgt voor het luiden een dubbel brood.  

 
Pollart p 79 

 
1685 c. 1530 

Staat van inkomsten en brieven van het altaar van (St Jheronimus) in de parochiekerk van 
Roermond, gesticht door meester Johan Pollart, proost te Arnhem, waarvan collatie aan zijn 
familie toekomt.  

 
Pollart p 78-79 

 
1686 (c. 1530) februari 16 

Dirch van Kirckhoven ruilt met Peter van Wassenberg. 
Peter krijgt het huis op de Markt, tussen die van Rabet van Dursdael en N.N., waarvan Peter al 
de helft bezit. 
Dirch krijgt 5 1/2 staal land buiten Eempsen en andere landerijen. 

 
Hoofdgerecht 253 

 
1687 1531 mei 23 

Overlijdt magister Petrus Grubosch de Erkelenz, kanunnik van Zutphen, rector van het altaar 
van de H.H. Silvester en Martinus in de kerk van de H. Geest te Roermond. Zijn jaargetijde is 
op 29 mei; de presentien van de H. Geest hebben deswege 2 hornsguldens. Hij is begraven in 
Zutphen.  

 
Memorie H. Geest p 112-113 

 
1688 1531 juni 22 

Burgemeesteren, schepenen en raad van Roermond attesteren over het verblijf van Eva, 
weduwe van Emont van Baerle, in de stad.  

 
Scheres 2376 

 
1689 1531 juli 9 

Overlijdt Christophorus Lomsfelt, priester, sacrista van de kruisheren te Roermond. 
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Publ XC-XCI p 87 

 
1690 1531 december 31 

Overlijdt Paulus in Angulo, supprior van de Kruisheren te Roermond, jubilarius. 
 

Publ XC-XCI p 110 
 
1691 in of na 1532; februari 9 

Jaargetijde t.b.v. Barbara Zegers en Gisbertus Byns, haar man, in de H. Geestkerk te 
Roermond. 
De presentiën hebben deswegen 1 gelderse gulden uit het huis van Franciscus Dolen volgens 
de brief. 

 
Memorie H. Geest p 96 

 
1692 1532 maart 13 

Henrick vangen Honsbroick, richter, en meester Wylhm van der Laick en Johan van den Grient, 
schepenen van Maasniel. Richter zegelt zelf en schepenen met gemeen schependomszegel. 

 
Kruisheren Roermond p 339-340 

 
1693 1532 augustus 25 

Erard van der Marck, bisschop van Luik, draagt zijn suffragaan (= wijbisschop) op de kapel van 
het klooster der Dominicanessen aan de Veldstraat te Roermond te wijden. In 1530 had prior 
Frans Wouters of Wouters van Maastricht van de vrouwe van Daelheim een huis aan de 
Veldstraat aangekocht teneinde het klooster daarin te vestigen.  
De inzegening van de kapel vond eerst plaats in 1537. 
Het altaar was toegewijd aan Maria Smarten (Maria-Wee), St Dominicus, St Augustinus, St 
Andries, St Catharina van Siëna en St Lucia. 

 
Annales de la Societé Historique et Archéologique à Maestricht, 1854-1855, p 181 

 
1694 na 1533 januari 7 

Overlijdt Jacob Tessers, gehuwd met Catharina, later met Margarete. De presentiën van de H. 
Geest te Roermond ontvangen jaarlijks 27 kop rogge uit goed te Beegden. 

 
Memorie H. Geest p 92 

 
1695 1533 juli 20 

De kinderen van Mathijs (Scriver), secretaris van Roermond, bezaten 4 bunder grienden bij 
Linne aan de Honthuserweerd. 

 
Hoofdgerecht Roermond 483, proces nr. 3060 

 
1696 1533 augustus 21 

Overlijdt Leonardus Venlo, priester, procurator van de kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC-XCI p 93 
 
1697 1533 augustus 29 

Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Dierick van Wychen, zoon van Walraven, en 
Catharina Bercken, dochter van Johan. 

 
Venner; charters 155 

 
1698 1533 september 20 

feria sexta post lamberti 
Schepenen van Roermond veroordelen Jan van Oell wegens het gooien van drek naar de 
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stadsbode in de uitoefening van diens functie tot het staan in de halsband van 7 uur 's morgens 
tot de hoogmis, vervolgens zonder "houck" gekleed in de parochiekerk gaan met 2 brandende 
waskaarsen, die offeren voor het H. Sacrament. Daarna op het stadhuis (herenhuyss) voor de 
schout knielen en om genade vragen.  

 
Oirvedenboek p 28-29 

 
1699 1533 october 12 

Zeger van der Heesz, priester, Dyrck Hoeufft, Thys te Putt en Herman Tiennenmekers maken 
een scheiding en deeling der nagelaten goederen van Geraert Kremer en zijne huisvrouw 
Elysabeth tusschen Geraert Kremer, Christoffer Hoeufft, als momboir zijner vrouw Kathryne, 
Joist te Puth van wege wijlen zijne echtgenote Elysabeth en hunne beider kinderen, en Mary, 
dochter van Herman Tiennenmakers en weduwe van Christoffer Kremer van wegen hare 
kinderen.  

 
RAL Aanwinsten 1926 

 
1700 1533 october 17 

Akte, waarbij Geert, dochter van Goessen van Dulcken, verklaart voor de schepenbank 
Roermond dat zij het geleende bedrag van duizend Hornse gulden niet van haar tante Geerde 
in die Roese tijdens haar leven zal terugvorderen. 

 
Venner; charters 44 

 
1701 1533 november 6-7 

Burgemeesteren, schepenen en raad van Roermond schrijven de hertog van Gelre dat hun 
schepeneed hen verplicht hoofdoordeel voor andere gerechten te geven; dat zulks niet in strijd 
is met de rechten van de hertog. Als schepenen van Roermond geen oordeel kunnen geven 
"dat wys uns des erfaeren ind oirdell haelen an den gericht van Aechen unse wetlich hoefft nae 
der alder gewoenheyt". 

 
Nijhoff VI-1735 

 
1702 1533 november 29 

Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Zeger Tessers, zoon van Zeger Tessers en Els 
Zeverijns, dochter van Laurens Severijns. 

 
Venner; charters 152 

1703 1533 december 15 
Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Hubrecht van Boude en Catharina 
aan Hieronymus Realtz, momber van het Sint Elooi-altaar, van een grondrente van 13 Hornse 
gulden ten laste van een huis achter de Muur. 

 
Venner; charters 408; auth. afschr. circa 1560 

 
1704 1534 maart 23 

Overlijdt Gerardus Xanten de Welle, kanunnik van de H. Geest te Roermond, die voor zijn 
jaargetijde in die kerk gaf 4 hornsguldens 's jaars gaande uit goed der stad (Wald)vucht. 
Begraven onder eigen zerk voor het altaar van St Silvester. 

 
Memorie H. Geest p 103 

 
1705 1534 juni 22 

Burgemeesteren, schepenen en raad der stad Roermond verzoeken Karel, hertog van Gelre, 
hun burgemeester Heynrick van Wessem, die met een houtvlot op de Maas te Middelaar aan 
de grond was gelopen en aan de drost aldaar een hoge borgsom moest betalen, van die 
borgsom te ontslaan.  

 
Nijhoff VI-1761 
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1706 1534 augustus 19 

gonsdaich post laurentii 
Schepenen van Roermond veroordelen Jennisken Boessmans, die zijn vrouw uit huis gejaagd 
had en een kind verwekte bij de zuster van zijn vrouw tot in de halsband staan gedurende de 
nacht en tot 11 uur 's morgens. Vervolgens op de knieën om genade bidden en 2 waskaarsen 
van 1/2 pond voor het H. Sacrament dragen. 5 paternosters en 5 ave maria's spreken en belo-
ven zijn vrouw weer tot zich te nemen en de andere vrouw nooit meer te bekennen. 

 
Oirvedenboek p 30 

 
1707 1534 december 12 

Overlijdt Martinus de Weert, priester bij de kruisheren van Roermond. 
 

Publ XC-XCI p 108 
 
1708 1534-1590 

Steven van Hertefeld, schepen van Roermond, burgemeester, Gelders leenman, bezit o.a. huis 
de Thooren in Maasniel, een huis op de Steenweg te Roermond enz. enz. 

 
Publ. LXXVI p 17-19 

 
1709 1535 januari 18 

maendaich post anthonii 
Schepenen van Roermond veroordelen Tijs van Loeffelt en diens vrouw Merten tot 2 mark 
groot en drie bedevaarten: naar Einsiedeln, Trier en Keulen wegens mishandeling van de 
stiefmoeder van Fleuter Tijssen. 

 
Oirvedenboek p 29-30 

 
1710 1535 februari 25 

Overlijdt Henricus, schoenmaker, donaat van de kruisheren te Roermond. 
 

Publ. XC-XCI p 70 
 
1711 1535 maart 22 

Overlijdt Matthias Venraedt, kruisheer, donaat en portier van de kruisheren te Roermond. 
 

Publ. XC-XCI p 74 
 
1712 1535 juli 31 

Overlijdt Johannes Nobis, donaat bij de kruisheren van Roermond. 
 

Publ XC-XCI p 91 
 
1713 1535 october 20 

Overlijdt Joannes Kessel, donaat van de kruisheren te Roermond.  
 

Publ XC-XCI p 101 
 
1714 1536 januari 8 

Overlijdt Johannes Mereell, schepen van Roermond. 
Zijn vrouw Catharina van Wessem was gestorven in 1520. De presentiën van het Kapittel van 
de H. Geest te Roermond krijgen van hem 2 rijnsguldens 's jaars, gaande uit het huis de Rode 
Poort (Rubra Porta) in de Munsterstraat. Beide zijn begraven voor het O.L.V. Koor onder hun 
eigen zerk (sarcophagum). 

 
Memorie H. Geest p 92 
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1715 1536 mei 15 
feria secunda post cantate 
Johan van der Kraicken klaagt in jaargeding over 2 huizen in de Oliestraat en 3 stukken land 1) 
bij de Kytzgrave, 2) tussen Bertelman en Royers' boomgaard en 3) naast de hof van Teyn 
Hynsen buiten de Zwartbroekpoort, waarvan Scheyvers vruchtgebruik had. 
Jan van den Gryndt heeft het goed in gebruik genomen en zegt het rechtens en zonder 
wederzeggen verworven te hebben.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 43 

 
1716 1536 september 10 

Karel, hertog van Gelre, geeft nieuwe muntrechten aan de stad Roermond, ziet af van zijn 
sleeschat en staat toe dat de stad een muntmeester aanstelt.  

 
Nijhoff VI-1852 

 
1717 1536 december 3-5 

Keurvorst Herman van Keulen schrijft de stad Keulen dat zij op verzoek van Johan hertog van 
Kleef Heinrich van Kruchten, clericus, gevangen genomen hebben die een adellijke joffer te 
Roermond, waar Heinrich schoolmeester was, verleid heeft, ze ontvoerd en gehuwd heeft. Hij 
heeft de andere kloosterjuffers opgeruid hetzelfde te doen en tot ketterij aangezet. De keurvorst 
heeft de domdeken bevolen Heinrich te arresteren; het verweer van de rector van de 
universiteit te Keulen heeft hij verworpen. De stad antwoordt hem nog 14 dagen vast te willen 
houden onder voorwaarde dat intussen de zaak geregeld wordt of de klacht ingetrokken.  

 
Limb. Jaarb. XXIII p 47 

 
1718 1537 januari 1 

De stad Venlo verkoopt aan Hendrik van Dursdaill te Roermond een jaarrente van 23 1/2 
gouden overlandse rijnsgulden. 
Venlo nr. 741 

 
1719 1537 januari 29 

Karel, hertog van Gelre, bericht de magistraat van Roermond dat hij de stad niet het meer dan 
100 jaar oude recht ontzegd om de Staten van het Overkwartier te beroepen indien dat 
geschiedt tot zijn voordeel, toestemming en voorkennis.  
Hij zal eerstdaags zijn raden zenden om zijn mening te geven over het verbod van de 
magistraat aan de onderdanen om de hertog geld te geven of de landvorst diensten te 
bewijzen.  

 
Venlo nr. 1208 

 
1720 1537 mei 9 

Op klacht en vordering van de schout namens de heer en de stad en na voorspraak om genade 
van het gehele linnenweversambacht veroordelen schepenen van Roermond Kerst van Assell 
tot blootshoofds en ongegord met 2 kaarsen van elk een pond knielend vergiffenis te vragen 
aan de schout, de drost van Kessel, waarover hij leugens had gesproken, en schepenen en 
raad. Vervolgens de kaarsen in de parochiekerk voor het H. Sacrament te plaatsen. 
Hij had door zijn leugens bijna oproer en muiterij in de stad teweeggebracht. Bij recidive 
verbeurt hij lijf en goed.  

 
Oirvedenboek p 30-31 

 
1721 1537 mei (?) 

Karel, hertog van Gelre, bevestigt de vrijheden en voorrechten van de stad Roermond, nadat de 
stad had bewilligd een poort met enige torens in te nemen als vesting in de stad.  

 
Nijhoff VI-1880 
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1722 1537 
In Luik wordt een schip met haring, toebehorend aan twee burgers van Roermond, in beslag 
genomen.  

 
Publ 112 p 89 

 
1723 1538 juni 18 

dynsdaich post viti 
De meesters van de oude schutten Tilman Gelaessmecker en Rener Bartschere klagen dat 
Jan Anssems en Gaertt van Helden in een openbaar wijnhuis en in het vleeshuis gezegd 
hebben dat hun gezel Jenniss Meyssen enz. (smaad). Schepenen van Roermond veroordelen 
tot vergiffenis vragen aan Jennis en elk tot 6 hornsguldens boete. 

 
Oirvedenboek p 28 

 
1724 1539 januari 1 

Willem, zoon van de hertog van Gulik, Kleef en Mark, te Roermond ingehuldigd als hertog van 
Gelre. 

 
Bijdr. en Mededel. Gelre VII p 158 

 
1725 1539 maart 10 - juli 3 

Aleid van Dinslaken heeft hoger beroep ingesteld bij het Rijkskamergerecht op een vonnis van 
schepenen van Roermond. Toen de bode van het Rijkskamergerecht het "instrumentum 
appellationis" in Roermond bracht weigerde het hoofdgerecht een copie aan te nemen met de 
motivatie: "wyr en stoessen ons aen geynder appelation". Toen bode uit Spiers op 3 juli een 
"compulsorial" bracht met het verzoek de originele processtukken mee te geven kreeg hij als 
antwoord van de magistraat de stad zo snel mogelijk te verlaten en het bevelschrift vooral niet 
in de stad achter te laten.  

 
Venner; hoofdgerecht p 95 

 
1726 1539 maart 24 

feria secunda post judica 
Daniel van den Kyrckhoeff klaagt (op jaargeding) over een huis in de Koolstraat in gebruik bij 
Kerst van Roggell. 
Kerst van Trecht en Johan van Zwamen zeggen dat Daniel het ten onrechte opeist namens zijn 
vrouw zaliger en haar erven.  
Overlegde stukken door Kerst en Johan: 
Schepenakte waarbij Heynrich Bonenbecker en Guede, echtelieden, aan Gadert Meyster 
Heynrichs en Mette, echtelieden, het goed verkopen, 1450 ipso dionysii. 
Guede is de moeder van Mette, Mette is de grootmoeder van Johan van Zwamen. 
Overlegde stukken door Daniel: 
Een schepenbrief waarin Gijse Gaeden en Johan Gaeden aan Gerart van Zwamen het huis in 
de Koolstraat opdraagt, Gaedert Gaden draagt over bij transfixbrief aan Daniels vrouw en haar 
eerste man. 
Daniels vrouw is de dochter van Gaedert Gaeden en Catrijne, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 48-48vo 

 
1727 1539 maart 24 

feria secunda post judica 
Johan van Cruchten als momber van Jennes Plaenen klaagt op jaargeding over huis en erf in 
de Vysscherstraite dat Johan Bremer gebruikt waarvan Jennes eigendom pretendeert. 
Coen ingen Holt als momber van Johan Bremer verzet. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 45 

 
1728 1539 maart 24 
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mayndach post judica 
Gryntken als momber van Herman Flouten, Johan Flouten en Claes Planen klaagt over een 
huis op de Hamstraat, naast Merken Steyn, en over 7 staal en 2 staal land buiten de Nielerpoort 
richting Moirkens poort waar de kruisheren bezit van genomen hebben. Idem tegen idem over 
1/2 dozijn zilveren kruisen, 1/2 dozijn lepels en verdere huisraad, 2 stukken land te Swalmen of 
200 goudguldens daarvoor, afkomstig van heer Pauwel van der Netten. 
Coen ingen Holt als momber der kruisheren zegt dat de kruisheren geen goederen hebben 
verkocht of als onderpand gezet. 
Schepenen wijzen vordering af omdat heer Pauwel bij leven verkocht heeft. Goederen die heer 
Pauwels niet verkocht heeft gedurende zijn leven komen zijn erfgenamen toe. Over het roerend 
goed dienen partijen nader te procederen. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 47-47vo 

 
1729 1539 maart 24 

feria secunda post judica 
Johan van Cruchten als momber van Evert Koppelmans klaagt op jaargeding over 2 staal land 
buiten Zwartbroek tegen de prior in Mariagarde. Diens broer heeft aan het klooster 4 staal 
verkocht toen Evert minderjarig was.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 44vo 

 
1730 1539 maart 24 

mayndach post judica 
- Peter Rademecker en Dries Platvoetz klagen op jaargeding tegen de    kruisheren wegens 
gebruik van een hof te Roer aangezien zij          erfgenamen van Arnt Neutkens zijn.  
- Coen ingen Holt als momber der kruisheren zegt dat Peter en Dries    moeten bewijzen 
erfgenaam te zijn.  
- Peter en Dries zeggen dat Dries' vrouw gelijke verwantschap heeft    (t.a.v. Neutkens) als 
Peter 
- Peter beroept zich op twee schepenen die van Margaretha van den      Poll de verwandschap 
gehoord hebben. 
- Goessen van Dulken en Jasper Huyss getuigen dat Margaretha op        verzoek van Coen 
ingen Holt getuigd heeft.  
Coen zegt dat de hof wegens schuldvordering aan de kruisheren is gekomen via afkondiging in 
de Kerk en bezit gedurende jaar en dag enz.  
Schepenen wijzen, dat aangezien de kruisheren met recht van kommer het goed hebben 
verworven en na drie jaargedingen volgens stadsrecht met publicatie in de kerk hebben 
bezeten zonder weerspreken, de klacht van aanleggers af.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 46-46vo 

 
1731 1539 maart 24 

feria secunda post judica 
Joest der Smyt klaagt op jaargeding over 1 morgen land in Muggenbroekerveld die Gaert Smyt 
in gebruik heeft.  
Gaert Smyt als momber zijner vrouw ontkent; zijn vrouw en haar eerdere man hebben het goed 
30 jaar bezeten. 
Joest persistat. 
Heynken en Jennes van Muggenbroick, gebroeders, getuigen dat toen hun vader Wyllem 
Havermans jong was hij die morgen gebruikte doch het land was niet met zegel en brief 
overgedragen.  
Gaert verbaast zich aangezien Gaert Havermans geen vruchtgebruiker van de grond was. 
Schepenen wijzen de vordering af wegens langdurig bezit der verweerder.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 44 

 
1732 1539 mei 14 

Johan van den Grijndt, Johan Goltsteijn en Johan Zegers, schepenen van Ruremunde 
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oorkonden, dat de gebroeders Dederich, Cristoffer en Gairt Hoefft de rente, waarover zij, als 
erfgenamen van Gherman Heesmann en zijn vrouw Margriete, misverstand hebben gehad met 
Johan van Lom, aan deze laatste afstaan.  

 
de Win, regest 117 
Publ. 1892 p 159 noot 1 

 
1733 1539 mei 14 

Palych van de Camphuyss en Dederich Hoefft, schepenen tot Ruremunde oorkonden, dat de 
ingezetenen der "Greeffschappen van Hoirn" hen verzocht hebben met hen te gaan naar het 
hoogaltaar van "unser liever Vrouwen monster", waar zij ter bewaring voor de rechtmatige 
eigenaar hebben neergelegd "seeckere pennongen van verschenen jairrenthen... erfoirdert" 
door Johan van Lom en Aleytgen Dynslaickens, burgeres van Coelne.  

 
de Win, regest 118 
Publ 1892 p 159 

 
1734 1539 mei 28 

Schepenen van Roermond oorkonden, dat Dederich (Haen), deken der collegiale kerk van den 
H. Geest aldaar, meester Bado van (de Graef), pastoor en kanunnik, en Dederich Kaick, 
verklaren, dat Aleytgen van Dynslaicken, weduwe van Johan van Kempen, burgeres van 
Keulen, de rente, welke Greyt Vernygen te vorderen heeft van de stad Roermond, aan Johan 
van Lom heeft overgedragen.  
N.B. Het stuk heeft aan de rechterzijde veel geleden door vocht en is aan dien kant moeilijk te 
lezen. 

 
RAL Aanwinsten 1927 
aanwinsten Hansen 1928 

 
Venner; charters 45 

 
1735 1539 juni 13 

Tussen 1) Lubbert Torck heer te Nederhemert als man en momber van voor de erfenis van 
zijn's vrouws moeder en 2) Gerit van Vloedorp, erfvoogd te Roermond wordt overeengekomen 
dat Gerit op St Jan Baptist e.k. te 's Hertogenbosch betalen zal 3000 enkele keurvorstelijke 
rijnsguldens of daarvoor onderpand stellen of 150 van die guldens als jaarrente, losbaar met 
3000.  
De heren van Elmpt en Hillenrade staan garant.  
Tegen deze som doet Lubbert Torck afstand van het deel van zijn vrouw van de erfenis van 
haar moeder.  
Getekend: Lubbert Torck, Gerit van Vlodrop, Johan heer te Elmpt en te Burgau. 
C(hristoffel) Schenck (heer te Hillenrade), Walraven van Haefften, Bernhard van Velbruggen. 

 
Hoofdgerecht 366; auth. afschr. van notaris 
Libertus Boenner alias Pictoris 

 
1736 1539 december 15 

mayndach post lucie 
Becker Mertens klaagt op jaargeding over 9 roeden land buiten de Moirkenspoort, gelegen 
tussen erf van Wyldeman  en Kart Spaens, in gebruik bij Herman Tenemecher. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 51 

 
1737 1539 december 15 

mayndach post lucie 
Johan Hex als momber zijner vrouw klaagt op jaargeding over een moestuin buiten 
Moirkenspoort tussen Peter Myens en Johan Goltsmitz, in gebruik bij Gerke Mollener, volgens 
Johan niet vallende onder de laathof van de voogdij.  
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Hoofdgerecht 18 fol 50 
 
1738 1540 januari 7 

Een bode van het Rijkskamergerecht die te Roermond de dagvaardiging namens Aleid van 
Dinslaken deponeert ten huize van Johan van Lom, wordt na het verlaten van de stad door 
stadsdienaren opgepakt en naar het stadhuis gevoerd. Hij wordt vervolgens in de toren opge-
sloten waar ook het beulsgereedschap ligt. Na 4 1/2 dag detentie en zweren van een oorvede 
mag hij de stad verlaten en moet de dagvaardiging meenemen.  

 
Venner; hoofdgerecht p 95 

 
1739 1540 januari 10 

Laurens Scoeber, kamerbode van de (Rooms) koning, doet een oude oorvede wegens 
gevangenschap te Roermond, aangezien hij uit het Kamergerecht (van Spiers) een 
dagvaarding inbracht. Hij belooft in Roermond geen dagvaardingen meer in te brengen. 

 
Oirvedenboek p 31 

 
1740 1540 juli 31 

Dederich van Cruchten, richter, Heynrich Boetz en Heynrich van Thoeren, schepenen te 
Roermond, oorkonden, dat zij aangezocht zijn aan het hoogaltaar van "unser liever Vrouwen 
Monster"... waar ... "schoultz ind burgermeister der stadt Weert tsampt anderen veroirdenten 
ind gezanten van Mazelandt en Hoirn" een kapitaal van tweehonderd goudgulden met de 
achterstallige renten hebben neergeteld, verschuldigd aan Johan van Lom, burger van 
Ruremunde en Aleyt van Dynslaicken, burgeres van Coelne, welke gelden zij, schepenen van 
Roermond, verzegeld hebben en in bewaring hebben genomen voor de rechtmatige eigenaar.  

 
de Win, regest 120 
Publ 1892 p 159 noot 2 

 
1741 1540 september 21 

Dederich van Cruchten, richter, Gerairt Goltsteyn en Thys Zeveryns, schepenen te Roermond, 
oorkonden, dat in hun tegenwoordigheid de schepenen "etzeliche nabueren ind gesanten... van 
Wessem, Uphaeven end Neer, ingesetenen der Greeffscapp van Hoirn" twee kapitalen groot 
600 en 400 goudgulden met de achterstallige jaarrenten, staande ten gunste van Johan van 
Lom en Aleyde van Dynslaicken, voor hen op het altaar van het O.L. Vrouwe Munster te 
Roermond hebben gelegd ter bewaring voor de rechtmatige eigenaar.  

 
de Win, regest 121 
Publ 1892 p. 159 noot 2 

 
1742 c. 1540 

Johan Lyndemans en Anne, echtelieden, verkopen jaarrente van 5 hornsguldens uit 7 staal 
land aan de kinderen van Possen, welke hoofdsom met 50 daalders was afgelost en nu weer 
wordt belegd tegen lossing met 100 hornsguldens.  

 
Hoofdgerecht 253 

 
1743 1541 januari 26 

Hertog Willem van Gelre en Gulik etc. oorkondt (verm. inzake de perpetuïteit van de magistraat 
van Roermond). 

 
Kroonenbroeck, Register nr. A 

 
1744 1541 mei 28 

Burgemeester schepenen en raad van Roermond verzoeken Maximiliaan van Egmond (graaf 
van Buren) hun burgers geen moeilijkheden te bezorgen (bij de tol te Grave) omdat van burgers 
van Leerdam tol geheven is te Roermond, aangezien de tol te Roermond door de (hertog van 
Gelre en niet door de stad geheven wordt). Zij verzoeken schorsing van represailles en een ge-
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sprek. Tevens verzoeken zij de magistraat van Grave om ten gunste van Roermond bij de graaf 
te spreken.  

 
Nassausche Domeinen II; briefregest B 764, 766-767 

 
1745 1541 mei 30 

Burgemeesters en schepenen van Grave steunen het verzoek van de stad Roermond d.d. 1541 
mei 28 aan Maximiliaan van Egmond (graaf van Buren) om ettelijke schepen, hout en 
koopwaar afkomstig van Roermond die aangehouden zijn, weer te laten gaan. 
Nassausche Domeinen II; briefregest B 768 

 
1746 1541 juni 1 

(Maximiliaan van Egmond) graaf van Buren weigert de stad Roermond haar burgers, 
kooplieden te Grave, vastgehouden aldaar, vrij te laten zolang niet het geld dat ten onrechte 
van een burger uit Leerdam als tol (te Roermond) is geëist, teruggegeven zal zijn.  

 
Nassausche Domeinen II; briefregest B 769 

 
1747 1541 juni 4-5 

De magistraat van Roermond delen Maria hertogin van Gulik mee dat burgers van Roermond 
te Grave worden vastgehouden vanwege de graaf van Buren omdat een burger van Leerdam te 
Roermond tol heeft moeten betalen. Bij brief van 5 juni vraagt Maria van Gulik aan de graaf om 
de burgers hun schepen en goederen terug te geven totdat de zaak na terugkomst van haar 
zoon (de hertog van Gelre) onderzocht kan worden.  

 
Nassausche Domeinen II; briefregest B 771-772 

 
1748 1541 juli 5 

Jenken Gaetgen wordt uit gevangenschap vrijgelaten waarin hij was gesteld wegens smaad 
tegen Gaetgen en Gaetgen jegens Jenken o.a. wegens toverij.  
Ze zweren over en weer oorvede. 

 
Oirvedenboek p 31-32 

 
1749 1541 juli 26 

in die sancte anne 
Overlijdt Martinus van Dijck, rentmeester van het kapittel van de H. Geest, (en Gebele, 
echtelieden) die aan de presentiën legateerde een 1 goudgulden 's jaars. 
Is begraven bij de pilaar voor het altaar van St Silvester. 
Jaargetijde gevierd op 15 juni. 

 
Memorie H. Geest p 114 

 
1750 1541 november 3 

Overlijdt Christophorus Driessen, sacerdos bij de kruisheren te Roermond. 
 

Publ XC-XCI p 104 
 
1751 1542 october 10 

De magistraat van Roermond deelt (de stad Nijmegen) mede wegens "die tegenwoirdige jamer, 
ellendt, roef ind brant" de landdag van Gelre te Nijmegen niet te kunnen bijwonen. 

 
Bijdr. en Mededel. Gelre VII p 184 

 
1752 (15)43 mei 20 

Obiit Goelant de Bree, cognata Fridzwindis a Vrimersshem et Agnetis de Barick, nostre 
abbatisse nostrarum commonalium de qua habuit unaqueque virginum quartam vini. 

 
Necrologium Munster p 216 
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1753 1543 augustus 29 

st jan decollatio 
De stad Roermond geeft zich over aan keizer Karel V. Op zaterdag St Gillesdag (1 september) 
komt de keizer te Roermond en bezichtigt de stadsmuren. De stad zweert hem trouw. "Ende is 
doegdelick en de vrunteleik van hunne gescheiden". 

 
Publications VI p 412 

 
1754 1543 augustus 31 

Vanuit zijn kamp bij Roermond vraagt keizer Karel V zijn zuster de landvoogdes Maria van 
Hongarije voor overleg naar Weert te komen. 
Aangezien de mogelijkheid bestaat dat Maarten van Rossem, die in Venlo was, de Maas zou 
oversteken, moet Maria de keizer mededelen hoeveel manschappen zij nodig dacht te hebben. 
Maria wilde naar het kamp van de keizer komen. Karel stond dat niet toe. Op 3 september 
voerden Karel en Maria overleg in de stad Weert.  

 
Tractaat Venlo p 78 noot 90 

 
1755 1543 october 18 

Overlijdt Jacobus Rijswijck, priester, sacrista van de kruisheren te Roermond.  
 

Publ XC-XCI p 101 
 
1756 1543 

Overlijdt Johannes Fabri, vicaris in de H. Geestkerk te Roermond. Liet na 2 guldens 's jaars uit 
goederen te Waldfeucht voor de presentiën en 1 1/2 hornsguldens 's jaars voor de verlichting 
van O.L.V. in de Rozenkrans in die kerk; begraven bij de poortdeur. Jaargetijde in de H. 
Geestkerk op 20 augustus en op 27 juli bij de kruisheren.  

 
Memorie H. Geest p 122 
Publ. XC-XCI p 90 

 
1757 1543 - 1544 

Johan Schomecker en Henrick in den Raven hebben een scheidsrechtelijke uitspraak over 
roerende goederen gebroken en daarom terecht gestaan tegen burgers van Maastricht. 
Schepenen veroordelen hen wegens breuk tot ieder 2 gouden rijders boete. 

 
Gelderse Rekenkamer 5813 

 
1758 1543 september 12 - 1545 december 31 

Rekening van Dirk van Cruchten, schout van Roermond. 
Ingevorderde boeten en ontvangsten: 
van Slaitken genaamd Jan Smeetz, wegens scheldwoorden tegen Baetzke Beckers dat ze een 
heks zou zijn, moet vergiffenis smeken; 2 daalders; 
van een schamele gezel genaamd Seveer Rademecker, die Adam van Kempen, die hem 
bedreigde, neersloeg waaraan hij later stierf, ongeluk en dood door schuld  6 daalders 12 st.; 
van Metzmecher en de zoon van Pauwel van Kempen die de deur van de lichte vrouwen 
hadden (in)geslagen 8 daalder. 
uitgaven: geen 
Afgehoord ter Rekenkamer 21-10-1546 

 
Gelderse Rekenkamer inv. nr. 5810 en 5813 

 
1759 1544 augustus 14 

Vestiging van een erfrente van 5 rijderguldens uit een huis in de (Minder-)broederstraat; op 14-
7-1581 verworven door de huisarmen van R, gaande dan uit het huis van Dirrich van Buell. 

 
Huisarmen, titels 1597; Stadsarchief inv. nr. 1673 
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1760 1544 october 19 

Overlijdt Joannes Vercken, conversus van de kruisheren te Roermond. 
 

Publ. XC-XCI p 101 
 
1761 1545 januari 19 

feria secunda post anthonii 
Meth Kremers als momber van haar man (sic) klaagt op jaargeding over huis en erf in de 
Neerstraat, naast Dirich Kremer, waar Arnt Maessen in woonde, aangezien het ten onrechte 
verkocht is daar zij 1/4 der eigendom heeft. 
Johan Goltsmyt als momber van Catrijne van Eyck zegt dat zij het in maandags geding heeft 
opgedragen en in de kerk is afgekondigd en na 6 weken en 3 dagen is getransporteerd.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 52 

 
1762 1545 januari 19 

feria secunda post anthonii 
Coen ingen Holt als momber van de meesteressen op de Nieuwenhof klaagt op jaargeding over 
een 1/2 huis op de Veldstraat, naast het huis van (hun) pastoor, of 50 goudguldens.  
Wylhelm van Vuegt is verbaasd dat Coen het op jaargeding aanspreekt omdat Coen dat reeds 
op weekgeding heeft gedaan. 
Schepenen wijzen vordering af omdat niet dubbel geprocedeerd mag worden. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 53 

 
1763 1545 januari 19 

feria secunda post anthonii 
Peter Buyels klaagt op jaargeding over een land van 3 1/2 staal buiten de Nielerpoort, naast 
land van het gasthuis, in gebruik bij Reyner Buydels, waarvan Peter zegt erfgenaam te zijn.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 54 

 
1764 1545 maart 2 

De bisschop van Luik schrijft de stadhouder van Gelre en Zutphen dat te Roermond en elders 
in Gelre openlijk ketterse en verboden boeken verkocht worden. Hij vraagt de verkoop te 
verbieden. Zegt vernomen te hebben dat de pastoor en schoolmeester van Roermond besmet 
of verdacht van ketterij zijn.  
De stadhouder antwoordt één van de genoemde boeken al verboden te hebben. De beide 
personen te Roermond hadden zich bereid verklaard desnoods voor de bevoegde  rechter te 
verantwoorden; de pastoor studeerde in Keulen, van hem had men nooit preken gehoord die 
aanleiding tot klachten of ergernis gaven. Ook van de onderwijzer wist men geen kwaad. 

 
Publ XLI p 314-315 

 
1765 1545 maart 29 

upten heiligen palmsondaich 
Dederich van Cruchten, richter, en Johan van Lom en Gaedert Mereel, schepenen te 
Roermond, verklaren, dat Thijs Vischers met toestemming van Vaesken, zijn echtgenote, 
overgedragen heeft aan Claes Plaenen en Geertrud een half bunder land op het 
Muggenbroicker veld. 

 
Hoofdgerecht Roermond 128, procesnr 658 

1766 1545 mei 26 
(derde pinksterdag) 
Na de grote processie te Roermond wordt op de markt het mysteriespel "Dat Maria getrouwt 
waert met Joseph" opgevoerd, geschreven door de Roermondse kartuizer Wolter Bor. 

 
Limb Jaarboek XVIII p 179 
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1767 1545 september 4 

Overlijdt Franciscus Cluys van Venlo, priester bij de kruisheren te Roermond.  
 

Publ XC-XCI p 99 
 
1768 1545 december 24 

opten heylgen christavent 
Dederich van Cruchten, richter, en Johan van Lom en Wulhem van Husshoven, schepenen te 
Roermond, verklaren, dat Rener van Nuys met toestemming van Margret, zijn echtgenote, 
overgedragen heeft aan Gebel van Dijck een grondrente van vijf Hornse postulaatsgulden zoals 
vermeld in de getransfigeerde akte.  

 
Hoofdgerecht Roermond 106, procesnr. 83 

 
1769 1545 

Gardiaan, leesmeester en convent der Minderbroeders te Roermond, oorkonden dat in 1540 
een overeenkomst is gesloten met de prior der Kruisheren dat de Minderbroeders uit een land 
"an dem Empel" een jaarrente van 1 goudgulden betaalden en de kruisheren uit het huis 
genaamd de Munt 1 goudgulden aan de Minderbroeders. Beide renten worden tegen elkaar 
weggeruild. 
Opnieuw bevestigd in 1556. Zegelen met conventszegel. 

 
Kruisheren Roermond p 173-174 

 
1770 1546 juli 26 

De huisarmen van Roermond verwerven een jaarrente van 5 goudgulden uit goed te Havert in 
het ambt Millen. 

 
Huisarmen, titels 1597; stadsarchief nr. 1673 

 
1771 1546 

Rekening Dirk van Cruchten, schout van Roermond. 
Heeft wegens verpanding schoutambt in 1472 recht op alle kleine boeten tot 5 mark. 
Ontvangen boeten:  
Symon Platvoitz bedreigde priester Dederich Ramecker, zijn zwager    2.5.-.; 
een schamel gezel genaamd Thonys, houtzager in het Houtbroek in het land van Valkenburg 
wegens dood door schuld 3.7.1.; 
Johan van Elssensoen en de zoon van Quadelever, wegens met stenen gooien op straat, 's 
nachts          8.8.-. . 
Uitgaven geen. 
Afgehoord ter rekenkamer 20-10-1547. 

 
Gelderse Rekenkamer 5811 en 5812 

 
1772 1547 januari 13 - maart 24 

Ettelijke personen zijn door de schout van Roermond gevangen genomen wegens ketterij doch 
later ter voorkoming van oproer op erewoord vrijgelaten. De magistraat deelt dit de stadhouder 
van Gelre en Zutphen op 13 januari mee. Die antwoordt op 15 januari met misnoegen en gelast 
alsnog gevangenneming van de betrokkenen. De magistraat antwoordt niet. De stadhouder 
herhaalt het bevel; op 30 januari schrijft de magistraat dat een ketterse burger na erewoord op 
vrije voeten was gelaten doch zich had verwijderd waarna men zijn goederen in beslag 
genomen had. Het Hof van Gelre spreekt op 5 februari zijn ernstig misnoegen uit en gelast een 
persoon die in gevangenschap is pijnlijk te examineren. Op 10 februari verantwoordt de 
magistraat zich dat op 13 januari de pastoor bij de magistraat had geklaagd dat enige burgers 
ketters waren. Die burgers zijn ontboden in de magistraat, de pastoor wil bloedvergieten 
vermijden. Een van de verdachten is een rijk en invloedrijk man. Deze was uitgeweken. 
Op 27 februari schrijft de magistraat dat de ketterij vanuit het ambt Millen binnengeslopen is; zij 
beloven hun best te doen de ketterij te weren. Op 24 maart heeft de stad een gevangene die 
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een brouwer beschuldigt van Lutherse ketterijen. De brouwer is uitgeweken.  
 

Publ. XLI p 316-318 
 
1773 1547  

Rekening van Dirk van Cruchten, schout van Roermond. 
Grote boeten: 
Van een priester wegens doodslag op een andere priester 6 rijderguldens. 
Van een schamele gezel wegens dood door schuld 3 gld brab. 
Uitgaven: een bode die was uitgestuurd naar Jülich om de beul te halen. De beul durfde niet 
verder te gaan dan tot in Wassenberg. Een bode naar de drost (van Wassenberg) dat de beul 
niets zou overkomen. 
Men had in Roermond een wederdoper gevangen. 
Pijnigen van de wederdoper, twee maal, bekende niet. 
Verteer beul en knecht 2.2.-., loon beiden 6.4.-. 

 
Gelderse Rekenkamer 5812 

 
1774 1548 januari 23 

mayndach post sebastianii 
Coen ingen Holt als momber van Catrijne Kremers klaagt op jaargeding over een erf of plaats 
op de Steenweg, naast de Alden Vogel, dat haar als erfgenaam van Marie (dochter?) (van) 
Hugo Hortmeley toekomt.  
Thijs van den Grynt als opvolger zijns vaders:  
Cathrijn Kremers heeft het als erfkoop in de voogdij opgedragen. De zaak is ten hoofde 
gedragen. 
Vroeger was het van Marie Tolleners. 
Schepenen wijzen klacht af. Aanlegger kan geen oorkonde overlegggen zodat Thijs van den 
Grynt terecht een schenking gedaan heeft.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 54vo 

 
1775 1548 januari 23 

mayndach post sebastianii 
Coen ingen Holt als momber van Ursula van Franckfoirt klaagt op jaargeding over 1/2 huis op 
de Steenweg, genaamd die Croen. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 55 

 
1776 1548 april 16 

Dirk van Cruchten draagt het (verpande) schoutambt van Roermond over aan zijn broer Johan 
van Cruchten, die beëdigd wordt op 16-4-1548. 

 
Gelderse Rekenkamer 5812 

1777 1548 april 30 
Christoffer in den Wolff en Jenne, echtel., verkopen uit huis in de Neerstraat, tussen Jacop van 
Wijler en Lijsse Dirkx, 10 gouden gelderse rijdergl. jaarrente aan Jacob van Wiler en Alverte, 
echtel., losbaar met 200. 

 
Hoofdger. 311 fol 1 

 
1778 1548 april 30 

Rumolt Pelss van Hensberch en Bele, echtel., verkopen 13 vat rogge ut in litera jaarrente aan 
Peter Schomeck en Bele, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 1 

 
1779 1548 mei 2 

Tijs van Leeck en Bele, echtel., verkopen uit hun huis c.a. bij de Nielerpoort achter de poel, 
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tussen Tijs Ramecker en (opengelaten), een jaarrente van 1 rijdersgulden aan Johan van 
Thoeren de pelser en Govert ingen Maen, als meesters van de St Annabroederschap in het 
Munster, losbaar met 20.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 1 

 
1780 1548 mei 3 

Jaspar Hoesen en Catrijn, echtelieden, besluiten na overleg met kinderen beiderzijds, 
aangezien Jaspar naar Grave zal verhuizen en Catrijn in Roermond zal blijven, dat de kinderen 
van Jaspar geen recht zullen bedingen op goederen van de kinderen van Catrijn en 
omgekeerd.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 1 

 
1781 1548 mei 5 

Reynars van Hoirn en Mette Ryexkens, echtelieden, verkopen een jaarrente van 1 gouden 
gelderse rijder 's jaars, losbaar met 20, gaande uit 20 roeden land op den Empsell, tussen de 
erven van de kinderen van Anna van Boesch en Dirich Ryeck's kinderen van Oell aan Gadert 
Hoefft en Catrijne Zell, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 1 

 
1782 1548 mei 8 

Anna Stockx, begijn op de Nieuwenhof, beschut binnen 6 weken en 3 dagen 3 1/2 staal en 1/2 
roede land ut in litera die Jan Gielen van haar zwager heeft verkregen. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 1 

 
1783 1548 mei 23 

Dirich Verstraiten en Marie, echtelieden, Gerith Rademecker en Thijske, echtelieden, en Clais 
Raidemecker en Guylick, echtelieden, verkopen 1/2 huis c.a., waarvan Itgen Kruyckx de andere 
helft heeft, gelegen op de Kaniell, tussen erven van Jan Brull en Bernart van Kessell, aan Itgen 
Kruyckx. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 1 verso 

 
1784 1548 mei 26 

Johan van Elmpt de Kremer en Barbara, echtelieden, en Jacop Puyl van Aken en Marie, 
echtelieden, verkopen 1/3 van huis op de Swalmerstraat, tussen de erven van Gaedert Pijll en 
wijlen Lenart Graess, aan Henrich van Bezell en Wendele, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 1 verso 

 
1785 1548 mei 26 

Henrich van Bezell en Wendele, echtelieden, verkopen 1 staal land buiten de Ezelspoort, 
tussen erven van Henrich Royen en wijlen Gerith Goltsteyn, aan Claess Schomeker en Griete, 
echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 1 verso 

 
1786 1548 mei 30 

Franss van Hansseler, drost te Millen, mombert ad revocationem heer Johan, zijn kapelaan. 
 

Hoofdgerecht 311 fol 1 verso 
 
1787 1548 juni 2 

Jan van Neer en Trijne, echtel., dragen over jaarrente van 4 hornsgld uit het huis van Gerhart 
van Gladbach, ut in litera, aan Jan Welters en Heze diens zuster.  
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Hoofdgerecht 311 fol 1 verso 
 
1788 1548 juni 3 

Johan Wylreman en Gerde, echtelieden, Henrich Valckenboirch en Marie Wylreman, 
echtelieden, ruilen hun recht op 2 huizen in de Schoenmakersstraat, belend door Johan van 
Elmpt en Syben van Stox, en hun recht op de moeshof buiten Muerkenspoort tussen Heyn van 
Luydich en Ienne Blanck, aanbestorven van Jencke van den Brempt, met Stoffer van Elmpt en 
Elisabeth, echtelieden, tegen 1 morgen land te Leeuwen.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 1 verso 

 
1789 1548 juni 4 

Geertruydt ingen Roese draagt over aan Heynrich van der Smytzen, haar neef, haar recht en 
vordering op wijlen Michel van Stralen, haar aanbestorven van Heynrick van Thoeren, voor 
zover gelegen onder Roermond.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 1 verso 

 
1790 1548 juni 8 

Aert van Wessem zal Jacop Moeynck de helft van de geleverde "hantteick" betalen op 
Allerheiligen en de rest met Pasen.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 1 verso 

 
1791 1548 juni 9 

Gerith Notger en Anna, echtelieden, verkopen huis in de Molensteeg, tegenover de put naast 
het kruisbroederserf ut in litera aan Dederich van Cruchten en Elisabeth van Dursdaill, 
echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 1 verso 

 
1792 1548 juni 12 

Jan van Ludich machtigt ad revocationem Jan van Susteren. 
 

Hoofdgerecht 311 fol 1 verso 
 
1793 1548 juni 16 

Jan van Helden en Lijske, echtel., verkopen huis aan Zwartbroek, tussen erf dat van Jenniske 
Pelsers was en Gerith Rameck(er), aan Teus van Zittert, de smid, en Fye, echtel. 
Hoofdger. 311 fol 1vo 

 
1794 1548 juni 16 

Teus van Zittert draagt over aan Jan van Helden een brief van 2 staal land buiten Zwartbroek, 
aangezien hij thans de koopsom niet kan betalen. 

 
Hoofdger. 311 fol 1 vo 

 
1795 1548 juni 18 

Johan Moltzell, de smid, en Ymmele, echtelieden, dragen over aan zijn voordochter Marie een 
moestuin buiten de Ezelspoort, tegen(over) de molen van de kartuizers, tussen de erven van 
wijlen Heynrich van Wessem en Peter van Wassenberg de schroeder.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 2 

 
1796 1548 juni 23 

Gerith van Elmpt en Gerde, echtel, verkopen hun recht en deel van huis in de 
Schoenmakersstraat, belend door Johan van Elmpt en Sybe van Stralen, aan Peter 
Schomecker en Bele, echtelieden. 
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Hoofdger. 311 fol 2 
 
1797 1548 juni 23 - december 4 

Coen ingen Holt gemachtigd in alle zaken voor het gerecht Roermond, tot wederroepens, door: 
23 juni Wijnand en (opengelaten) Kelremans, gebr. fol 2 
9 juli Anna Holteners                             fol 2 
4 december Johan van Marienborch                  fol 4 vo 

 
Hoofdgerecht 311 

 
1798 1548 juni 24 - november 9 

Johan Koell, goudsmid, gemachtigd in alle zaken voor het gerecht Roermond, tot 
wederroepens, door: 
24 juni Cornelis van den Poll                fol 2 
18 juli Geridt van der Heggen                fol 2 vo 
9 november Anna Itgen en Rutger van der Horst fol 4 

 
Hoofdgerecht 311 

 
1799 1548 juli 2 

Peter van Brouwijlre en Catrijne Koemels, echtel., mede namens zwager/broer Elbrecht 
Koemels, die nog onmondig is, verkopen 1/16 van de Weerdtsmolen buiten de Ezelspoort, 
zoals Catrijne en Elbrecht erfden van hun ouders, aan Thonis van Cruchten genaamd de Wylde 
en Heilwich, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 2 

 
1800 1548 juli 3 

Jan Anzem verkoopt 1/8 van huis in de Neerstraat naast de Gats en naast Jan Boumer aan 
Cornelis van Nunem en Lijsbeth, echtelieden, welke laatsten aan Jan Anzem verkopen 1/2 
staal land buiten de Nielerpoort tussen Tijs Wolffs en meister Jan Kesselman, de goudsmid.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 2 

 
1801 (15)48 juli 7 

Sterft Jacoba de Merwick, non in Grafenthal, "materna" (moederstante) van Ermgardis van 
Impell, non in OLV Munster. 
Necrologium Munster p 231 

 
1802 1548 juli 8 

Gaert Bagemecker en Catrien, echtel., verkopen uit al hun goederen aan zuster Bert in de 
Godsbongert, hun dochter, 25 guldens hoofdsom, waarvoor zij haar vader levenslang zal 
kleden en voeden. De som is op ipso Crucis 1550 betaald.  

 
Hoofdger. 311 fol 2 verso 

 
1803 1548 juli 11 

Paulus van Dulck verkoopt twee rentebrieven, resp 16 hornsguldens en 8 hornsguldens, geërfd 
van zijn ouders, aan Thijs Severijns en Elisabeth van Dulcken, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 2 verso 
N.B.: Afgelost 22-6-1563 

 
1804 1548 juli 14 

Stoffer Bastaard attesteert dat hij de moeshof op ter Laick, naast het land van mr. Peter de 
secretaris' land, die hij onlangs aan zich gewonnen heeft, nimmer zal verkopen maar aan zijn 
rechte erven zal nalaten.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 2 
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1805 1548 juli 16 

Johan Graess alias Kat en Marie, echtel., en Johan van Horen en Meth Graess Katten, zuster 
van Johan, echtel., komen overeen dat indien iemand van hen eerder sterft dan hun oude 
moeder Geerte Denck, hun kinderen dan delen in hun plaats. 
Idem komen zij overeen met Coen Schilmans en Teyne Graess, echtelieden, en Stijne, Jenne 
en Leonart Graess hetzelfde ten aanzien van hun oude moeder Lysbeth in den Marienborg. 

 
Hoofdger. 311 fol 2 

 
1806 1548 juli 17 

Claes van Bruggen en Anne Broickmans, echtel., staan af aan Jan van Gelre de leidekker en 
Grete, echtel, 1/4 van huis c.a. in de Munsterstraat, gelegen tussen het kapittelshuis van de H. 
Geest en (opengelaten) Knuweghss huis. Jan van Gelre c.s. verkoopt aan Claes c.s. een 
jaarrente van 5 Milaanse "sleper", losbaar met 100, uit dat goed.  

 
Hoofdger. 311 fol 2 verso 

 
1807 1548 juli 18 

Conrart Leenarz heeft zich na genecht en volgens stadsrecht laten vesten in een goed waarin 
hij eerder beslag had laten leggen ten laste van Peter van Stralen, waarvan de heer van 
Zevenbergen hem volgens brief toestond 300 carolus guldens te heffen.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 2 verso 

 
1808 1548 juli 22 

Johan van Oell en Aleydis, echtel., zijn schuldig uit hun 1/2 huis c.a. op de (Minder-
)Broederstraat tegenover de put, recht achter uitkomende op de stadsgraaf, belend door het 
huis van Jacop Lynkens van Holtzwijlre, een jaarrente van 5 rijnsguldens, losbaar met 100, tbv 
Gaert van Oell en Ummell, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 2 verso 

1809 1548 juli 22 
Daem Moelener en Bele, echtelieden, verkopen uit de onderste molen, genaamd Hillenmolen 
op de Roer, een jaarrente van 1 joachimsdaalder aan Maesse Pesskens, losbaar met 24 
gelders rijders. Leonart Moleners staat voor deze rente garant met zijn deel in die molen.  

 
Hoofdger. 311 fol 2 verso 

 
1810 1548 juli 23 

Reynair Lanckfoit, priester, draagt over aan Gerith Lyndemans en Billie, echtel., en aan Rutger 
Pelser en Anne, echtel., zijn huis in de Steeg, tussen Ywan (opengelaten) en Arnt Quick, 
alsmede nog een moeshof buiten Moirkenspoort in de Groenstraat, naast land van het Kapittel 
en van de schout, zoals hij die erfde van zijn ouders.  
 
Hoofdger. 311 fol 3 

 
1811 1548 juli 29 

Goessen van Dulk(en) gemachtigd in alle zaken voor het gerecht Roermond, tot wederroepens, 
door juli?29 Lijske van Wessem. 
 
Hoofdgerecht 311 fol 2 vo 

 
1812 1548 juli 30 

mandag post jacobi 
Schepenen van Roermond veroordelen Gertgen Cuibkens wegens smadelijke woorden als zou 
een oude broeder van de Beggarden ontucht met een klein kind hebben gepleegd tot openlijk 
vergiffenis vragen en om genade aan de schout en aan de Beggardenbroeder, hem vervolgens 
3 dagen op water en brood in de gevangenis zetten, de steen door de gasthuispoel laten 
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dragen en op de 4 hoeken van de stad de woorden laten herhalen met toevoeging dat het 
leugens zijn.  

 
Oirvedenboek p 32-33 

 
1813 1548 augustus 1 (2x) 

Derich van Cruchten, bastaard, en Lijsbeth, echtel., verkopen 2 hornsguldens jaarrente ut in 
litera aan Wilhelm Scepers van Muggenbroeck en Itge Custers, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 3 

 
1814 1548 augustus 1 

Bartzken ingen Croen, nagelaar, weduwe van Lambrecht Severijns, draagt over aan haar 
dochter Lambrechte Severijns haar recht op 2 morgen land achter de Kapel van O.L. Vrouw, 
zoals zij dat erfde van haar ouders, belend door de erfvoogd, de landweer en de voorhof op OL 
Vrouwe Kamp. 
Vervolgens verkoopt Lambrechte dit land aan Wylhelm Scepers en Ietge, echtelieden. Het goed 
is belast met 1 malder rogge ten laste van de Gasekamp en 11 kop voor de stad, die Willem 
voor de helft zal dragen. De andere helft draagt Johan Kaeck, goudsmid.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 3 

 
1815 1548 augustus 4 

Elbrecht Koemels, met toestemming van zijn zwager Peter van Brouwijlre en zijn zuster 
Cathrijne Koemels, echtelieden, verkoopt aan Thonys van Cruchten alias de Wylde en 
Helwych, echtelieden, 1/16 deel van de Werdtmolen volgens brief die wordt getransfigeerd. 
Vervolgens beschudt Johan Moesberghs deze verkoop, wordt gevest en draagt over aan 
Thonys c.s. 

 
Hoofdger. 311 fol 3 

 
1816 1548 augustus 9 

Johan van Hasselt, zoon van wijlen Johan, keurt de handelingen van zijn broers en zusters 
goed, gedaan tijdens zijn minderjarigheid.  

 
Hoofdger. 311 fol 3 verso 

 
1817 1548 augustus 22 

Heynrich en Jacob Hurst, gebroeders, Henken de Verver, Heyn van Brempt en Johan 
Wylreman verkopen hun recht op twee huizen in de Berg aan Stoffer van Elmpt en Elisabeth, 
echtel. 
Gairt van Brempt naast en draagt over aan Gerith van Elmpt en Gertrude, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 3 

 
1818 1548 augustus 22 

Gryth van Elmpt draagt over 17 rijdersguldens ut in litera aan Stoffer van Elmpt. 
 

Hoofdger. 311 fol 3 
 
1819 1548 augustus 22 

Arnt Riecxkens en Mette, echtelieden, verkopen huis c.a. achter Kloosterwand, gelegen tussen 
Anna Hoifftz en Henrich Schroers, aan Renke van Montfort en Merke, echtel. Kopers verkopen 
uit het goed een jaarrente van 3 gouden gelderse rijdersguldens, losbaar met 60, aan 
verkopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 3 verso 

 
1820 1548 augustus 31 
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Herman van Venee is Evere de Zoys 23 gulden brabants schuldig, te betalen met Kerstmis.  
 

Hoofdger. 311 fol 3 verso 
 
1821 1548 augustus 31 

Hermanus Fentgen (?) is Paulus van Rouijn 53 1/2 gld brab schuldig op Kerstmis a.s. 
 

Hoofdger. 311 fol 3 verso 
 
1822 1548 augustus 31 

Stoffer van Muggenbroick belooft twee pachten te betalen volgens cedule op woensdag na 
Remigius aan Goesse Vercken. 
Goesse Vercken mombert Kerst Kremer van Wassenberg. 

 
Hoofdger 311 fol 3 verso 

 
1823 1548 september 10 

Arnt Frensen (?) herroept machtiging aan Gryntke. 
 

Hoofdger. 311 fol 3 vo 
 
1824 1548 september 15 

Herman Kremer op de Brugstraat is Willem Juny volgens schuldig volgens cedule en zal de 
helft betalen op St Nicolaas a.s. 

 
Hoofdger. 311 fol 3 verso 

 
1825 1548 september 17 

Lenss van Hynsbesch mombert zijn vrouw Conne. 
 

Hoofdger. 311 fol 3 verso 
 
1826 1548 september 26 

Ariaene van Kyrckhoven, begijn op de Nieuwenhof, laat zich richten in het goed van Witgen van 
Uffelt wegens een beslag wegens 40 guldens brab. 

 
Hoofdger 311 3 verso 

 
1827 1548 september 28 

Lenart Rich (?) Lenaertss attesteert over de erfenis van de kinderen van zijn overleden vrouw. 
 

Hoofdger 311 fol 3 verso 
 
1828 1548 october 1 

Joannes van Beeck, Vincentius van Beeck, Aert van Gryppichaven als man en momber van 
Jenne, en Henrich, als man en momber van Helweig, verkopen huis c.a. achter Kloosterwand 
op de Molensteeghoek, belend aan de andere zijde aan Rener van Hasselt, zoals zij dat huis 
erfden van hun broer/zwager heer Gregorius, aan Johan Schriver van Dalen en echtgenote.  

 
Hoofdger 311 fol 3 verso 

 
1829 1548 october 4 

Jacop Croenen en Hielke, echtel., verkopen de jaarrente ut in litera van 8 hornsgulden aan 
Geryth Verck, bastaard, en Elizabeth, echtelieden. 

 
Hoofdger. 311 fol 4 

 
1830 1548 october 20 

Dirch ingen Hülss machtigt, namens zijn vrouw Hylle, Arian van den Berge de Thoer. 
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Hoofdger. 311 fol 4 

 
1831 1548 october 20 

Elisabeth te Puth mombert Jan te Puth, haar zwager. 
 

Hoofdger. 311 fol 3 verso 
 
1832 1548 october 25 

Thijs Perboum van Lymborch verkoopt huis c.a. op de Nieuwstraat tegenover het 
Cornelisklooster, tussen Wijngairt en goed van Holtmolen, aan Otte Meus en Naele, 
echtelieden. Kopers verkopen aan Tijsse op Cloesterhoff en Jutte, echtelieden, uit dat goed een 
jaarrente van 1 hornse postulaatsgulden, 2 linkse snaphanen voor één gulden gerekend, 
losbaar met 20.  

 
Hoofdger 311 fol 4 

 
1833 1548 october 29 

altera simonis et jude 
Stoffer van Stralen dochter Gryntken klaagt op jaargeding over een plaats in de St Janstraat, 
naast Gairt van Wessem, haar voor 1/3 toekomende en op de overige 2/3 heeft zij een jaar-
rente van 1 brab. gulden. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 55vo 

1834 1548 october 31 
Schomeckers machtigt Peter Schomecker, haar zoon. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 4 

 
1835 1548 november 6 

ipso lenardi 
Johan van der Kraicken en Catrine, echtel., verkopen uit zijn huis aan de Neerstraat, tegenover 
de Ezelstraat, tussen Jan van Thoer en Jan Pelser, idem uit 4 morgen land op O.L. Vrouweveld 
tussen de landen van Jan Schenck, een jaarrente van 9 Karolusguldens, losbaar met 180, aan 
Jan Noyen. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 4 

 
1836 1548 november 11 

Meus Hoeffsmidt en Anne, echtelieden, verkopen een moesgaard achter Mariagarde ut in litera 
aan Tijsse Wachtendorp en Dynge, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 4 

 
1837 1548 november 12 

Johan Hoeffsleger, priester, laat zich richten in de kommer die hij heeft gelegd op goederen van 
Johan van Elmpt en die Ruprecht van den Capellen toekomen ut in litera. 

 
Hoofdger. 311 fol 4 

 
1838 1548 november 19 

Claes van Bruggen en Anne, echtel., verkopen uit 2 staal land buiten Zwartbroek, tussen Stoffel 
in den Tijtlichsol en Gerke Oyen, een jaarrente van 2 guldens à 20 st, losbaar met 32, hornsgld 
à 24 st, aan Peter den Slotel en Hadwich, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 4 

 
1839 1548 november 26 

Christina van Rey, met toestemming van haar zoons Gerard, Sijbert en Rener, als man en 
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momber van Mettele, verkoopt uit haar huis met poortweg c.a. op de Hamstraat, tegenover de 
Kloosterpoort, tussen de erven van Jen Kelleners en Itgen Meyssen, een jaarrente van 2 
gelderse rijdersguldens aan Johan Buydels, priester, scholaster van de H. Geest, tbv de 
scholasterie, zolang de bezitter van de scholasterie niet tevens kanunnik van de H. Geest is. 
Zodra de scholaster tevens kanunnik is wordt de rente betaald voor de presentiën van de resi-
derende kanunnikken en kapelaans. De rente is losbaar met 38. 

 
Hoofdger. 311 fol 4 verso 

 
1840 1548 november 26 

Stoffel van Kueckhaven en Helwig, echtel., Anne en Itgen Bugnums en Helwich Otten 
Bugnums-dochter verkopen huis c.a. op de Veldstraat, tussen Claes Plaenen en Johan 
Drivener, achter met de hof schietende op de Schoolstraat, aan Claes Plaenen en Gerte, 
echtel. Het huis is reeds belast met 1 currente gulden 's jaars voor de huisarmen in het 
gasthuis; idem 5 gulden 's jaars aan Jan van Losen; idem 1 rijdersgulden 's jaars aan Dirck 
Hage. 
Verkopers geven vrijwaring wegens de onmondigheid van Sweer, dochter van Otto (Bugnums).  

 
Hoofdger. 311 fol 4 verso 

 
1841 1548 december 8 

Seger Witmecker is schuldig uit zijn goederen aan Henrich Frenck van Muelbracht 20 
rijdersguldens te betalen in termijnen.  

 
Hoofdger 311 fol 4 verso 

 
1842 1548 december 12 

Daem van Bruggen, de molenaar, en Bele, echtel., Lenarte, molenaarster, en Joannes haar 
zoon verkopen uit de molen die gelegen is het meest nabij van de Royden Thoeren een 
jaarrente van 2 1/2 gelderse rijdersgulden, losbaar met 50, aan de weduwe Anna Pessen.  

 
Hoofdger 311 fol 4 verso 

 
1843 1548 december 12 

Jan Cuper en Merie, echtel. en Jan Buydels en Trijne, echtel., getuigen dat hun zwager Wylm 
van Vucht de erfenis van wijlen diens vrouw Baetzke, die hij in vruchtgebruik had, overgegeven 
heeft en dat zij terzake geen vordering meer zullen stellen of eisen.  

 
Hoofdger. 311 fol 5 

 
1844 1548 december 12 

Wylm van Vucht en Caterien, echtel., draagt over zijn vruchtgebruik van de goederen van wijlen 
zijn eerdere vrouw Batzke op huis c.a. op de Veldstraat, tussen het erf van de pastoor op de 
Nieuwenhof en Thonis ingen Tuyt, welk huis hij in dat vorig huwelijk had verworven van Dirck 
van Boningen, aan Jan Kuper en Mette en Jan Buydels en Trijne, echtelieden. 
Rechtverkrijgers dragen het goed vervolgens weer over aan Wylm van Vucht en Caterien.  

 
Hoofdger 311 fol 5 

 
1845 1548 december 14 

Johan Perboem doet afstand van zijn vruchtgebruik van de huisraad die Thijs Perboem heeft 
verkocht aan Otte Meuwes. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 5 

 
1846 1548 december 14 

Gaert vangen Scheyde en Helwige, echtelieden, verkopen een plaats op de Veldstraat, tussen 
de erven van Jan Bonebecker en het goed van Vrymerssums, aan Meus Ketelbueter tbv diens 
kind Teinke bij diens overleden vrouw Lynske Bylebas. 
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Hoofdgerecht 311 fol 5 verso 

 
1847 1548 december 15 

Joris Luyten en Gebele, echtelieden, verkopen uit huis en hof te Roer, tussen erven van 
Lodowich ingen Horst en het goed van wijlen Henric van Wessem een jaarrente van 1 malder 
rogge aan Sijb van Kessel en Bele, echtel., na 3 jaar losbaar met 22 gelderse rijdersgulden.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 5 

 
1848 1548 december 16 

Arnt Passert draagt over aan zijn kinderen Wylhelm, Arnt de jonge, Arnt van den Velde (en) 
Gevert Gevart zijn vruchtgebruik van het huis genaamd dat Scele Boirstell, gelegen achter de 
Grauwe Toren op de hoek van de Koolstraat, naast de Sterre.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 5 

 
1849 1548 december 16 

Wylhelm Passert en Hilke, echtelieden, Arnt Passert de jonge, Arnt van den Grave en Jutte 
(Passert), echtelieden, en Gevert Gevartz en Catrijne (Passert), echtelieden verkopen het huis 
de Schele Borstel aan Johan Boyrdels en Jenne, echtelieden. 
Reynaire van Nuyss beschudt de koop wegens maagschap en draagt vervolgens over aan de 
kopers. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 5 

 
1850 1548 december 16 

Arnt Passert belooft de twee brieven van 12 hornsguldens 's jaars op de hoeve die aan (zijn 
zoon) de jonge Arnt zijn vermaakt, niet toekomen aan de gezamenlijke kinderen gedurende zijn 
leven aangezien hij vruchtgebruiker is. Mocht de rente gelost worden dan zal hij die tbv Arnt 
weer beleggen.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 5 

 
1851 1548 december 16 

Johan Boyrdels zal Gerairt Ploghs 300 rijdersguldens betalen.  
 

Hoofdgerecht 311 fol 5 
 
1852 1548 december 18 

Jan van Kueckhaven verkoopt 14 roeden land buiten Zwartbroekpoort tussen erven van Gaert 
Pelss en Jacob Zichtenmeker aan Stoffer van Kueckhaven en Helwig, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 5 verso 

 
1853 1548 december 18 

Wylhem van Vuecht en Catrijne, echtelieden, verkopen huis c.a. ut in litera, deels aanbestorven 
en deels gekocht, aan Peter vangen Holt en Gryet Pessert, echtelieden. 
Kopers verklaren uit dit huis aan de Veldstraat, tussen de erven van de pastoor van de 
Nieuwenhof en Thonis ingen Tuyt, aan verkopers een jaarrente van 2 rijdersguldens, losbaar 
met 40, te verkopen (De rente is op 7-1-1553 gelost).  

 
Hoofdgerecht 311 fol verso 

 
1854 1548 december 29 

Geryth Graess en Agnes, echtelieden, verkopen uit 4 morgen land op Roerveld, genaamd die 
Zantkuyll, tussen de erven van het nonnenklooster en dat van de Kruisbroeders, voorts uit 2 
morgen op Roerveld aan Bennell, genaamd Op 't Cruytz, tussen de erven voornoemd en met 
de andere zijde aan de gemene weg, voorts uit 1/2 bunder genaamd angen Wayebroick, tussen 
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de erven van Henrich van Wessem zaliger en Peter van Moyrss, voorts uit 1 morgen op Roer-
veld, tussen de erven van Beedenlaten en de kruisbroeders, schietende op de weg, een 
jaarrente van 5 joachims daalders aan Tijsse van Cloistershoff en Jutte, echtelieden, na 6 jaar 
losbaar met 100.  
 
Hoofdgerecht 311 fol 6 

 
1855 1548 december 30 

Joseph Schomecker en Truye, echtelieden, Claes van Berckell en Lijske, echtelieden, 
verkopen hun rechten op het huis in de Brugstraat, waarvan Merten Schomeckers, hun 
broer/zwager, de andere helft heeft, zoals aanbestorven van hun zuster Anna, naast Johan 
Heister, aan Merten voorn. en Lijsbeth, echtelieden. Verkopers behouden de rechten van hun 
broer Joachim, die buitenslands is, voor.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 6 

 
1856 1549 januari 3 

Itgen, Anna en Rutger, kinderen van wijlen Rutger van der Hoirst en Itgen Finemans, en Johan, 
zoon van wijlen Gairt van Broickhuysen en Itgen Finemans, verklaren overeengekomen te zijn 
van de goederen van Rutger en Gairt een vorm van beheer te houden behoudens uitkering van 
200 rijderguldens aan Johan van Broickhuysen.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 6 

 
1857 1549 januari 2 

Joachim Nauwes van Wessem mombert Tewes Schomecker an gen Monster. 
 

Hoofdgerecht 311 fol 6 
 
1858 1549 januari 3 

Geraert Lodwychssoen en Beelke, echtelieden, verkopen 1/2 huis in de Brugstraat, naast 
Johan Heister en Merten Schomecker, zoals zijn vrouw was aanbestorven van haar ouders, 
aan Johan Heister en Catrijne, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 6 

 
1859 1549 januari 4 

Johan Buggenum zegt momberschap op die heer Jacop Kaick hem gegeven heeft. 
 

Hoofdger. 311 fol 6 
 
1860 1549 januari 4 

Johan Buggenum en Gryeth Buggenum, kinderen van wijlen Johan, zijn overeengekomen de 
erfenis te scheiden en te delen. De kinderen van Gryeth zullen behouden de goederen die hun 
oom Johan onder Roermond heeft.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 6 verso 

 
1861 1549 januari 5 

Henrich Thonis Beckershon verkoopt zijn recht en gedeelte van huis c.a. in de Brugstraat ut in 
litera, zoals van zijn ouders geërfd, aan Tone van Cleve, de schoenmaker, en Marie, echte-
lieden.  

 
Hoofdger. 311 fol 6 verso 

 
1862 1549 januari 23 

Syll van Werde en Marie, echtel., zijn uit het huis in de Steeg tussen de erven van Iwan 
Groenen en Bytwigge 's dochter, zoals hij dat verwierf van Cristoffer Ryeck, 10 1/2 gouden 
gelderse rijdersguldens 's jaars schuldig aan Cristoffer voorn.  
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Hoofdger 311 fol 6 verso 

 
1863 1549 januari 24 

Heer Johan van Sittart mombert heer Dederich Raermecker. 
 

Hoofdger. 311 fol 6 verso 
 
1864 1549 januari 24 

Reynair van Hambach wordt wegens kommer vanwege 106 guldens op het huis van Huiprecht 
van Bende Achter de Muur in het goed gevest. 

 
Hoofdger. 311 fol 6 verso 

 
1865 1549 januari 25 

Reynair van Hambach en Mette, echtel., dragen over aan Stoffer van Elmpt en Lijsbet, echtel., 
hun recht op het huis van Huprecht van Bende, dat Reynair met kommer heeft uitgewonnen. 

 
Hoofdger 311 fol 7 

 
1866 1549 januari 25-september 20 

Cone ingen Holt gemachtigd in alle zaken voor het gerecht Roermond, tot wederroepens toe, 
door: 
25 januari Frans van den Poll                    fol 7 
18 februari Gaert van Wessem                     fol 8 
30 april Anna van Nederhaeven                    fol 9 vo 
2 juli Steven van Hertefelt                      fol 10 vo 
20 sept Jacop Block van Nijmegen                 fol 12 vo 

 
Hoofdger. 311  

 
1867 1549 januari 26 

Korst van der Stegen en Anne, echtel., verkopen uit hun huis in de Neerstraat, tussen de erven 
van Herman up den Kaick en N.N. Neeske, een jaarrente van 5 gouden gelderse rijdersguldens 
aan Leonard van Stockbroick. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 7 

 
1868 1549 januari 

Schetter en Enk, echtelieden, verkopen jaarrente van 1 brabantse gulden ten laste van Heynke 
van Muggenbroick aan Jacop Bysterfelt en Lijske, echtelieden. 

 
Hoofdger 311 fol 6 verso 

 
1869 1549 januari 

Jacob Leggard en Jan Man Driessen, schoenmaker, zijn aan Thissen Noyen en Gerth Cox c.s. 
schuldig 85 Karolusguldens vanwege een nieuw vervaardigd Maasschip van 10 voeten, te 
betalen op Remigius e.k. onder verband van hun goederen. 
Het schip mag vóór betaling van de schuld niet vervreemd worden.  

 
Hoofdger. 311 fol 6 verso 

 
1870 1549 februari 1 

Adriaen van den Berge verkoopt uit 4 morgen min 18 roeden in de Weerd, tussen erven van 
Gaert van Wessem en Gaesse der Veer, een jaarrente van 5 gouden gelderse rijdersgulden, 
losbaar met 100, aan Stoffer Claessen in de Weerd en Agnes, echtel. Afgelost 24-4-1555. 

 
Hoofdger 311 fol 6 verso 
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1871 1549 februari 4 
Johan van Ophaven, Peter Haest, zijn zwager, Jacop van Ophaven, Peter van Ophaven en 
Peter van Ophaven verkopen 1/4 van het huis genaamd In gen Haele (?) tegenover het 
Munster aan Johan ingen Haele (?) en Trijne, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 7 

 
1872 1549 februari 5 

Heer Johan van Uphaven draagt huis c.a. op de Dries, tegen en naast de erven van Teele 
Pastoirs en Heynke Vegersz, aan zijn broer en zusters Reyn en Wylhelm v. Uphaven. 

 
Hoofdger. 311 fol 7 

 
1873 1549 februari 5 

Gerith van Hasselt en echtgenote zijn schuldig aan Johannes, halfman van Debach (?) 120 
guldens, te betalen uit het versterf van zijn huis. 
Tevens zijn zij aan Maria van Debach 23 guldens schuldig.  

 
Hoofdger 311 fol 7 

 
1874 1549 februari 6 

Lyns Kannengieter laat zich richten in de kommer op Paulus Mollener goederen. 
 

Hoofdger. 311 fol 7 
 
1875 1549 februari 6 

Henrich van Millen heeft met Arnt Vogels van de gravin thoe Rutz- foirt een bos gekocht, 
hetgeen nu door de huidige graaf wordt bestreden doch Henrich vertrouwt er op tot 
overeenstemming te zullen geraken. Daartoe vordert hij Arnt gerechtelijk op morgen met hem 
af te reizen op verzuim het recht op het bos te verliezen volgens de cedule die Henrich daarvan 
heeft.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 7 

 
1876 1549 februari 7 

Dirch Hennen van Elmpt mombert Maessen in den Wolff. 
 

Hoofdger 311 fol 7 
 
1877 1549 februari 8 

Agnes Ranckartz verklaart gescheiden te hebben met Jorys en Jan Ranckartz, haar broers. De 
broer krijgen de erfenis van de vader en Agnes krijgt 25 rijdergld. 

 
Hoofdger. 311 fol 14 vo 

 
1878 1549 februari 8 

Dominicus van den Yser, priester, pater, Katerina Geut, mater, en Goetfrida van der Heyden, 
procuratrix, namens convent Mariagarde, verklaren van Agnes Ranckartz van Greverayde in 
het bijzijn van haar broers Joris en Jan ontvangen te hebben 25 rijdergld. en beloven Agnes 
daarvoor levenslang te voeden en te kleden. Agnes moet seculair blijven en het convent dienen 
als dienstmaagd en belofte van gehoorzaamheid doen alsof zij ware geprofest.  

 
Hoofdger. 311 fol 14 verso 

 
1879 1549 februari 9 - december 11 

Johan Kaell (goudsmid), gemachtigd in alle zaken voor het gerecht Roermond tot 
wederroepens, door: 
9 februari Johannes, halfman, en Maria Bratz van Debach fol 7 
4 october Tiel van Holtzwijler                         fol 13 
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11 december Henrich Gaertz van Buell                   fol 14 
 

Hoofdger 311 
 
1880 1549 februari 11 

Peter ingen Hert en zijn kinderen Herman, Peter en Johan verkopen 1/4 huis in de Steeg, zoals 
blijkt uit brief, aan Johan Billien en Marie, echtelieden. Peter jr. en Johan blijven garant wegens 
minderjarigheid van hun broer Herman.  

 
Hoofdger 311 fol 7 verso 

 
1881 1549 februari 11 

Johan Billien en vrouw zijn jaarlijks schuldig aan Peter ingen Hert uit het huis in de Steeg 1 
rijdersgulden, losbaar met 20. 

 
Hoofdger 311 fol 7 verso 

 
1882 1549 februari 11 

Johan Geritszoen en Geryth, vader en kind, zijn in erfenis gedeeld van 2 maasschepen, 
genaamd koppelen en 1 nederlands koppelen, en zijn schuldig aan Hoeffsmijt 288 brab. gld. te 
Dordrecht.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 7 verso 

 
1883 1549 februari 14 

Jelys Houfftz zal aan Jan Karman van Helden betalen 23 1/2 daalders, half mei e.k. en de rest 
op St Egidius. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 7 verso 

 
1884 1549 februari 20 

Johan van Hingen en Druytgen Pijls momberen Meister Gorten Smitz tot herroepens. 
 

Hoofdgerecht 311 fol 7 verso 
 
1885 1549 februari 20 

Hugo van Elmpt en Agnese, echtel., met goedvinden van Mette, zijn huisvrouw (sic; zal bedoeld 
zijn: zuster) en Johan, zijn broer, verkopen huis aan de Swalmerstraat, tussen Jacop van 
Aechen en Jacop Kaix, aan Gerairdt van Cruchten en Agatha, echtel.  

 
Hoofdger 311 fol 14 verso 

 
1886 1549 februari 26 

Johan van Oell en Naele, echtelieden, geven 1 1/2 staal buiten de Ezelspoort op de Empsell, 
naast Tijss Scheyven, met het hoofd schietende op de straat tegen die Laick en met de zijde 
langs de Molenwech, aan Tijss Scheyven en Trynke, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 7 verso 

 
1887 1549 maart 1 

Jan Probert van Wessem heeft van Jan Meroyen een maasschip van 9 voet lengte gekocht 
voor 54 kronen, 27 te betalen op de eerste reis en de rest op Remigius e.k. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 7 verso 

 
1888 1549 maart 3 

Gerith van Elmpt heeft van Jan Vaessen 10 daalders ontvangen en geeft daarvoor in pand 9 
1/2 roeden land buiten de Ezelspoort, tussen Herman van Elmpt en Fflitz Schotten.  
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Hoofdgerecht 311 fol 7 verso 
 
1889 1549 maart 8 

Maria van Oostenrijk, landvoogdes, bericht de magistraat van Roermond dat Cornelis 
Sandelijn, tollenaar te Gorinchem, Schoonhoven en Bommel zich beklaagd heeft dat de 
schippers van Roermond aan die tollen eenvoudig voorbij varen.  

 
Venlo nr. 2104 

 
1890 1549 maart 9 

Lenart van Kairken verkoopt een stenen stal, gelegen achter Thonis ingen Tuit op de 
Veldstraat, naast het convent van het Begijnhof (Nieuwenhof) met 8 voet breedte daarachter 
als een poortweg naar de Schoolstraat aan Thonis ingen Tuit en Merye, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 

 
1891 1549 maart 12 

Jan Claissen en Hadewich, echtelieden, verkopen een stuk land in de Wolffkeel aan Meus van 
Berckeler en Anna, echtelieden. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 

 
1892 1549 maart 12 

Heynrickske, weduwe van Peter (van) Berckeler, oorkondt dat haar zoon Meus Berckeler het 
huis in de Schoenmakerstraat naast Anna Schanen en Jacob Tessers verworven heeft doch 
dat Meus minder geld bezit dan zijn moeder en Meus het huis als koopman nodig heeft. Later 
indien hij de koopsom geheel aan zijn moeder heeft betaald zal de moeder het huis formeel 
overdragen.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 

 
1893 1549 maart 12 

Meus van Berckeler en echtgenote zijn hun moeder jaarlijks 5 gouden gelderse rijdersguldens 
schuldig wegens 1549 maart 12. Afgelost 23-4-1554. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 

 
1894 1549 maart 12 

Meus van Berckeler en Anna, echtelieden, verklaren dat het voorkind van Meus en hun eigen 
kinderen op de patrimoniale goederen dezelfde rechten zullen hebben. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 

 
1895 1549 maart 22 

Lenss Kannegieter verklaart dat hij in de kommer en vervolg van 2 jaar die hij heeft op de 
goederen van Paulssen Moleners inmiddels van Paulssen 14 1/2 philipsguldens heeft 
ontvangen.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 

 
1896 1549 april 1 

Thonis Slaichmans en Geerte, echtelieden, verkopen 1/2 huis in de Beggardstraat, tussen de 
erven van de Beggaarden en Werner Kupenbinder, aan Jacop van Blerick en Bylliken, 
echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 

 
1897 1549 april 1 

Jacop van Blerick en Byllygen, echtelieden, verkopen uit huis ut in litera heden een jaarrente 
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van 2 sester rogge aan Jan van Ercklantz de smid en Cristina, echtelieden. Het pand is reeds 
belast met 6 stuivers brabants t.b.v. de broederschap van St. Job. De rente is losbaar met 15 
rijdersguldens.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 

 
1898 1549 april 3 

Jan van den Berge en Caterine Tessers, echtelieden, en hun zwager Claes Tesser hebben aan 
hun vader Jacob Tesser voor schepenen van Weert geaccordeerd dat de vader het huis in de 
Schoenmakerstraat en het gerede en ongerede goed onder Roermond, zoals de vader dat in 
vruchtgebruik heeft, mag behouden. De anderen krijgen de gehele erfenis na dode van Jacob. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 verso 

 
1899 1549 april 3 

Jacop Tesser en Hylla, echtelieden, verkopen een huis aan de Schoenmakerstraat, tussen de 
erven van Rener Rupkens alias Kleinpenninck en Merie van Berckeler, aan Herman van Elmpt 
en Stijnke, echtelieden. 
Jelys Tesser Jacopszoon beschut de verkoop en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 verso 

 
1900 1549 april 4 

Sceper Jan mombert Roloff zijn zoon tot wederroeping. 
 

Hoofdgerecht 311 fol 8 
 
1901 1549 april 9 

Claes Kramer en Merye, echtelieden, verkopen uit huis c.a. Achter de Muur, tussen de erven 
van Heyn Butenell en Thomas Kremer, aan Jan van Ercklantz en Meus Slaitmeker als 
meesters van de broederschap van St Lodewijk In Op t.b.v. een erfspinde voor die broeder-
schap, 7 vat rogge, losbaar met 26 gelderse rijdersguldens.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 verso 

 
1902 1549 april 10 

Claes Dalen als erfgenaam van Margriet Dalen legt beslag op het goed van Margriet. 
 

Hoofdgerecht 311 fol 8 verso 
 
1903 1549 april 11 

Elyas van Zutphen is schuldig aan Anthonys van Zyttert en Hans Pelss, gemachtigden voor hun 
meester te Antwerpen, 4 pond vlaams 18 schelling en 4 penn., te betalen Pinksteren a.s. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 8 verso 

 
1904 1549 april 11 

Jacob Gerlacx als gemachtigde met zegel en brief legt beslag namens Oetzenrayde te Parijs 
op het versterf van Zewitte van Oetzenrayde wegens overlijden van Margriet (van) Daelen. 

 
Hoofdger 311 fol 8 verso 

 
1905 1549 april 11 

Derich van Heel de bakker en Catrine, echtelieden, verkopen uit hun huis in de Munsterstraat, 
tussen de erven van Henrich van Baexen en Jan Pelser, een jaarrente van 1/2 malder rogge, 
losbaar met 10, aan Elisabeth van Dursdaell, weduwe.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 9 
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1906 1549 april 11 
Jan Rijck draacht zijn vruchtgebruik op huis c.a. op Minderbroedersstraat, tussen de erven van 
Jacop van Holtzwylre en Kerst van den Stegen, aan Henrich Rijck en Henrich Roy en als man 
van Bele Rijck. Verwervers verkopen vervolgens aan Gaert van Buell en Lijsbette, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 9 

 
1907 1549 april 12 

Meester Gairt Kalen, als momber van Jan van Hingen en Truytgen Pijlss, laat zich met kommer 
richten in goed van Mette Cronen wegens 100 goudgld schuld.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 9 

 
1908 1549 april 13 

Jan van Lewen en Griete, echtelieden, verkopen een hofstede te Muggenbroek, tussen erven 
van Jenniss van Muggenbroek en Catrine van Muggenbroek, schietende met de kop aan de 
straat, aan Wilhelm Scheper en Ide, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 9 

 
1909 1549 april 16 

Leonart Schomecker van Gangelt en zijn vrouw Grete verkopen uit hun huis c.a. in de Steeg, 
tussen de erven van Johan Pelser en Leonart Kooldrager, een jaarrente van 5 gouden gelderse 
guldens, losbaar met 100, aan Heyne Kouck en vrouw. 
De helft van deze jaarrente is op 28-5-1567 gelost. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 9 

 
1910 1549 april 20 

Peter Schomecker de kremer en Bele, echtelieden, verkopen uit huis ca. op de Dries, tussen 
erven van Arnt van .... en Peter van Beulwylre, een jaarrente van 3 hornsguldens, losbaar met 
30 rijdersguldens, 1 daalder en 1 1/2 gulden, aan Rener Hyllen en Gossen Kremer, meesters 
van de broederschap van O.L. Vrouw in de parochiekerk, te betalen aan de rector van de 
school van de parochiekerk teneinde op alle zon- en heiligendagen met de schooljongens de 
antiphonen te zingen volgens het testament van wijlen heer Hubrecht van den Velde (zie ook 2-
1-1552).  

 
Hoofdgerecht 311 fol 9 

 
1911 1549 april 29 

Heynrich Speick zal Jan Tymerman van Montfort binnen 14 dagen of 3 weken betalen.  
 

Hoofdgerecht 311 fol 9 verso 
 
1912 1549 april 

Peter Rademecker en Zewitse, echtelieden, verkopen uit een morgen land bij de Linde naar 
Maasniel, een jaarrente van 3 hornsguldens, losbaar met 60, aan Johan Kesselman, Gelis en 
Johan Geleyns als meesters van de broederschap van St Franciscus bij de Minderbroeders.  
Hoofdgerecht 311 fol 9 

 
1913 1549 mei 2 

Jan Molener namens zijn vrouw beschudt vanwege maagschap de hofstede te Muggenbroek ut 
in litera 1549 april 13. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 9 verso 

 
1914 1549 mei 6 

Sweder Rademecker en Gerde, echtelieden, verkopen uit 1/2 bunder op Muggenbroekerveld, 
naast het land van Claes Plaens (Ploenis?) in het Grindland, een jaarrente van 8 vat rogge, 
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losbaar met 27 gouden gelderse rijders, aan Gerijth Ploechs en Jutte, echtelieden. 
 

Hoofdgerecht 311 fol 9 verso 
 
1915 1549 mei 9 

Jen Gevertz draagt haar vruchtgebruik van 1/2 huis c.a. op de Berch, tussen de erven van Jan 
Kalen en Jan Schomecker, en voorts haar recht op roerend goed als bedden, potten en pannen 
zoals zij dat bezat na dode Jan Wychels aan Poulss Spoyen en Jacob de Waal als naaste 
bloedverwanten van wijlen Jan. 
De kopers verkopen vervolgens het goed aan Johan Stock en Else, echtelieden.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 9 verso 

 
1916 1549 mei 13 

Wylm van Hyngen en Lijsbette, echtelieden, verkopen uit huis in de Koolstraat, tussen huizen 
van Claes Kleynen en Kympen, een jaarrente van 10 hornse postulaatsguldens, losbaar met 
200, aan Rener Melys. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 9 verso 

 
1917 1549 mei 19 

Cyprian de Haze en Anna, echtelieden, verkopen 14 en 3 1/2 roeden land buiten Zwartbroek 
tussen de erven van Jen Wichels en Jan Pelss aan Grietgen Valcken.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 10 

 
1918 1549 mei 20 

Zeger Tesse is schuldig aan de vrouw van Henrich Zegers volgens cedule 75 guldens, te 
betalen St Jan Baptist e.k. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 9 verso 

 
1919 1549 mei 28 

Stoffer Vischer en Arian, echtel., Sweer Ramecker en Gerte Vischer, echtel., Trijn Vischer en 
Grietgen ingen Croen dragen over aan Tijsse Vischer en Catrine, echtel., huis c.a. aan 
Zwartbroek, tussen erven van Tijs Rameckers en Henken Gulick. 
Kopers verkopen vervolgens aan Jan van Swanenberch en Bele, echtel., Stoffer Vischer 
beschudt vervolgens de verkoop en draagt over aan Jan van S. 
Sweer Ramecker en Stoffer Vischer sluiten een accoord over erfenis.  
 
Hoofdgerecht 311 fol 9 verso - 10 

 
1920 1549 mei 31 

Gertgen Hulss' weduwe, Merten Zelens, Zelys Mertens en Gertrude, echtelieden, Henrich en 
Aloff, gebroeders, Henrich van Achen en Naele Mertens, echtelieden, verkopen huis c.a. voor 
de Ezelspoort op de hoek bij de put, aan Thonis Molenaar en Merie, echtelieden. 
Verkopers staan garant voor heer Arnt, hun zoon, die nu uitlandig is. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 10 

 
1921 1549 mei 31 

Thonis Molener is schuldig aan Gertgen Zelyss c.s. 90 joachimsdaalders te betalen binnen 
termijnen.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 10 

 
1922 1549 juni 8 

Peter Ramecker verklaart dat Tijss van Loeffelt Franszoon voor hem borg gebleven is. Als de 
borg aangesproken wordt kan Tijss bezit nemen van het leengoed dat Peter in het land van 
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Horn heeft. 
 

Hoofdgerecht 311 fol 10 
 
1923 1549 juni 12 

Peter Vossen is uit zijn have en goed in Roermond en daarbuiten 300 goudguldens te betalen 
op Kerstmis a.s. (Schuldeiser niet vermeld). 

 
Hoofdgerecht 311 fol 10 

 
1924 1549 juni 14 

Heer Johan voogd van Sittard voor heer Dederich Ramecker, rector van het Grutersaltaar in de 
parochiekerk, verkoopt huis Achter de Luif, tussen Merrie Royders en Coen Scholmans, aan 
Gerit van Elmpt en Gertrude, echtelieden. 
Kopers verkopen uit dit huis en uit een huis in de Schoenmakerstraat, tussen Jan van Elmpt en 
Peter Kremer, een jaarrente van 4 1/2 rijdersguldens aan het Grutersaltaar in de parochiekerk 
en diens rector, losbaar met 90.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 10 verso 

 
1925 1549 juni 14 

Dirch Genmertz (?) verklaart dat zijn oom Dirch Derhugen aan Jan Katt een land in de Weerd 
heeft verkocht waarop oorkonder een rente hief. Die rente is nu gelost.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 10 verso 

 
1926 1549 juni 26 

Geertruyt ingen Wolffkeel draagt over aan Conen ingen Holt, haar momber, en aan Tonis en 
Gerith Botz, haar zoons, haar recht op de kleine accijnsen zoals Henrich (haar man) die van de 
stad gepacht had. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 10 verso 

 
1927 1549 juni 28 

Johan in die Kuyp is schuldig aan Herman van Wassenberg 30 gouden gelderse rijders in 
termijnen te betalen. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 10 verso 

 
1928 1549 juli 2 

Ghelis Geven belooft Johan Quyck en Arnt Quyck, zijn ooms, de kosten te voldoen van de 
verwerving van het smedenambacht. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 10 verso 

 
1929 1549 juli 5 

Jan Lyndemans en Anne, echtel., verkopen uit huis in de Brugstraat, tussen Johan Heister en 
Coen Zegers 1 1/2 gld jaarrente aan Gerte Byncken, losbaar met 25.  

 
 

Hoofdgerecht 311 fol 11 
1930 1549 juli 6 

Peter van Mechelen verkoopt uit zijn 1/3 huis op het Kerkhof genaamd die alde Apteek, zoals 
geërfd zijns ouders, 6 zilveren joachimsdaalders jaarrente aan Frans van den Poll en Gertruy-
de, echtel., losbaar met 120. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 11 

 
1931 1549 juli 6 
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Mr. Johan van der Schueren, priester, draagt over aan Gerairt van Haepsen, prior, en Heynrich 
van den Berg, procurator der Kruisheren te Roermond, tbv dat convent een jaarrente van 6 
hornse postulaatsguldens tlv de stad Roermond, gevestigd in 1512. 
Oorkonder Johan van Cruchten, richter, Gadert Merell en Thijs Severijns, schepenen te 
Roermond.  
Kruisheren Roermond p. 155 

 
Hoofdger 311 fol 11 

 
1932 1549 juli 8 

Jaick Empkens en Merie, echtel., verkopen land ut in litera aan Tijs Wolffs en Lysbett, echtel. 
 

Hoofdger 311 fol 11 
 
1933 1549 juli 11 

Peter van den I... gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R, tot wederroepens, door: 
11 juli heer Dominicus (pater v. Mariagarde).  

 
Hoofdger 311 fol 11 

 
1934 1549 juli 11 

Peter Schomeck en Merrie, echtel., verkopen uit huis aan Zwartbroek, tussen wijlen Herman 
van Lyngen en Jan Rameck, een jaarrente van 1 gouden gelderse rijder, aan Peter van Halen, 
priester, (pastoor van het begijnhof) en Wendele zijn zuster, losbaar met 20 

 
Hoofdger 311 fol 11 

 
1935 1549 juli 11 

Peter Houfftz de kupenbinder en Ida, echtel., voor zich en namens Gerit Bonen en 
mededeelgenoten verkopen huis in de Brugstraat, naast het hoekhuis richting Roer, dat Rener 
Voisterman behoort, aan Cone 's Groten van Kaick. 
Catrine Kaick, dochter, bevestigt, mede voor haar zuster, doorverkoop van dit huis aan Rener 
Voirsterman en Aleyde, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 11 

 
1936 1549 juli 19 

Dederich van Cruchten, bastaard, laat zich richten na uitwinning beslag in alle goederen van 
Driess ingen Eynhoern wegens 199 daalders.  
Hoofdger. 311 fol 11 vo 

 
1937 1549 augustus 2 (?) 

Loff Franssen van Venlo laat zich richten na uitwinning beslag wegens 30 daalders in goed van 
Heyn Mols van Wessem genaamd Scyppen.  

 
Hoofdger 311 fol 11 vo 

 
1938 1549 augustus 3 

Lenss Kannegieter is schuldig Henrich Symons volgens een handschrift. 
 

Hoofdger 311 fol 11 vo 
 
1939 1549 augustus 4 

Reyner Lanckvoit, priester, prior te Gladbach, verklaart dat na de dood van zijn zuster Catrine 
de familie Lanckvoit te Born in het land van Brüggen rechten heeft op het huis in de Brugstraat, 
eertijds Capyters' huis genaamd, thans bewoond door Dirch van Gelre. Hij protesteert tegen 
vervreemding van recht.  

 
Hoofdger 311 fol 11 vo 
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1940 1549 augustus 8 

Johan Bonebeck verkoopt 3 staal buiten Zwartbroek, tussen Jeniss van Muggenbroek en wijlen 
Peter ingen Croen, aan Dyrck van Cruchten en Lijsbett, echtel. Johan kan het land na 6 jaar 
lossen met 20 joachimsdaalders, stoppelbloot. 

 
Hoofdger 311 fol 12 

 
1941 1549 augustus 9 

Peter Schomeck de kremer en Bele, echtel., verkopen uit hun deel van 2 huizen in de 
Neerstraat, waar Dirch mitten Stelten het andere deel heeft, tussen wijlen Henrich van Doern 
(?) en wijlen Clas Ricxkens een jaarrente van 10 vat rogge aan Jan van Swanenberg en Jacop 
Puyll als meesters van de broederschap van St Eloy (smeden) in de parochiekerk, losbaar met 
80 hornsgld, tbv een uitdeling in die kerk.  

 
Hoofdger 311 fol 12 vo 

 
1942 1549 augustus 9 

Lenss Kannegieter belooft Jan van Halen, bode te Zutphen, wegens koopmansgoed te betalen 
op Remigius e.k. 41 rijdergld volgens handschrift Herman Kremer alias .... staat borg.  

 
Hoofdger 311 fol 11 vo 

 
1943 1549 augustus 17 

Syll van Werde en Marie, echtel., Peter en Maryck van Werde, voorkinderen van Syll, maken 
overeenkomst inzake toekomstige erfenis. Er is één kindschap, behoudens 50 gld horns 's 
jaars voor de nakinderen. 

 
Hoofdger 311 fol 11 vo 

 
1944 1549 augustus 20 

Herman ther Megde verklaart het rechtsgeding tegen Gertgen Zelys wegens verteer, 
handschrift of anders geannuleerd. 

 
Hoofdger 311 fol 12 

1945 1549 augustus 20 
Herman ther Megde annuleert procedure tegen Gerke Rameck. 

 
Hoofdger 311 fol 12 

 
1946 1549 augustus 22 

Trijn Gerlynx van Halen verkoopt 1/4 huis ut in litera aan haar zoon Johan van Haelen en 
Catrijne, echtel., zoals aanbestorven van haar zuster Jenne. 

 
Hoofdger 311 fol 12 

 
1947 1549 augustus 23 

Heyn van Haeve en Neliss, echtel., en Andreas van Haeve, broer, verkopen huis op de 
Schuitenberg tussen Henrich Beck op de hoek en Heyn Pastoirs aan Heyn Pastoirs en 
Caterine, echtel. 

 
Hoofdger 311 fol 12 

 
1948 1549 augustus 24 

Schout en schepenen verklaren dat Jasperus Helie voor de pastoor van Steinkirchen te 
Wassenberg enige tijd in bewaring gehouden is en door deken en kapittel van de H. Geest uit 
gevangenschap (hafftong) gehaald met borgtocht waarvoor Tijs Severijns een goed tot Melick 
verbonden heeft. Deken en kapittel staan garant voor Tijs Severijns.  
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Hoofdger 311 fol 12 
 
1949 1549 augustus 26 

Johan Busch en Engele Pijlss, echtel., verkopen een cijns van 3 grijpen ut in litera aan Gerit 
Verkens en Johan Gelynss als kerkmeesters tbv de kerk.  

 
Hoofdger 311 fol 12 

 
1950 1549 augustus 28 

Peter van Stralen is schuldig Leonart van Ketterus 250 gld brab hollands geld, te betalen in 3 
termijnen. 

 
Hoofdger 311 fol 12 vo 

 
1951 1549 september 2 

Christoffer Vischer en Arian, echtel., verkopen uit huis te Muggenbroek tussen de Kloostershof 
en Trijnke Mans, een jaarrente van 3 hornsgld aan Gossen Vercken, losbaar met 57 of 3 x 19. 

 
Hoofdger 311 fol 12 vo 

 
1952 1549 september 14 

Claes Daelen machtigt Huebe Bixkens de korfmaker tot wederroepen. 
 

Hoofdger. 311 fol 12 vo 
 
1953 1549 september 16 

sint lambertusavont episcopi 
Johan van Cruchten, richter, Dederich Koeck en Gerhart Kremer, schepenen te Roermond, 
oorkonden dat Johan Heyster en Catrine van Hueckelhaven, echtelieden, overgedragen 
hebben 4 morgen land te Roer, gelegen tussen land van wijlen Henrich van Wessem, Mewes 
Luyten en Johan Hillen en de gemene weg, aan Gerhart van Haeps, prior van de kruisheren te 
Roermond, tbv dat convent, en krijgen daarvoor terug 1 bunder land buiten de Nielerpoort 
tussen land van het Gasthuis en van Margriet van den Poll, 1 morgen buiten die poort tussen 
land van Margriet van den Poll en Cone ingen Maen, schietende op de Groenstraat naar 
Maasniel.  

 
Kruisheren Roermond 237-238 

 
1954 1549 september 17 

Margriet van den Grynt, weduwe van Johan van den Ruyre, en Kaerl haar zoon, Valentijn van 
Heems als man van Agnes, Tewes van Baexen als man van Gertrude van den Ruyre, en 
Conegundis van den Ruyre, verkopen huis met lege plaats van een huiserf, in de Neerstraat, 
tussen wijlen Class Rickens en wijlen Henrich van Doern (?) aan Dircksoen mitten Stelten, 
Peter Kremer en Bele, echtel. 
Het goed is niet verder belast dan met 9 hornsgld en 1 oud schild aan Nederhaven, die 
verkopers zullen lossen.  

 
Hoofdger 311 fol 13 

 
1955 1549 september 17 

Tewes van Baexem en Conegondis van den Ruyre verklaren dat de minderjarige kinderen die 
hij heeft van Agnes van den Ruyre deze koop gestand zullen doen en verbinden daarvoor al 
hun goederen.  

 
Hoofdger 311 fol 13 

 
1956 1549 september 18 

Johan Goltsteyn draagt over 4 grippen jaarcijns hem aanbestorven van Herman Tenemeck, 
waarvan de brief verloren is doch door Herman in (15)10 door panding op schepensignaat is 
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verworven, welke rente gaat uit een plaats in de Pelserstraat waar nu een schuur op staat op 
Hynssen erf aan Tewes van Dulken en Beele, echtel.  

 
Hoofdger 311 fol 12 vo 

 
1957 1549 september 26 

Thonis van den Lynden en Jenne, echtel., verkopen 1/2 huis op de Berg, tussen Jan Kalen en 
Jan Hong, schoenmaker, aan Jan Kalen en Mette, echtel., t.b.v. de voorkinderen van Jan bij 
wijlen Catrine Budels. 
Johan Stock als man van Elisabet naast en draagt over aan kopers. 
Johan Stock als man van Elisabeth verkoopt de andere helft van dat huis aan Jan voorn. 
Thonis van den Lynden staat borg tegen alle aanspraken.  

 
Hoofdger 311 fol 13 

 
1958 1549 october 22 

Jacop Cronen verklaart aan Johan Meroyen, schipper, een schip verkocht te hebben en staat 
daarvoor borg.  

 
Hoofdger 311 fol 13 

 
1959 1549 october 24 

Christoffer Verken machtigt Goessen Kremer in omnibus. 
 

Hoofdger 311 fol 13 vo 
 
1960 1549 october 26 

Matias Vynck, als deken van het Kapittel van de H. Geest, verkoopt een lege plaats aan de 
Munsterstraat, tussen Rener Goltsteyn en het huis van Tijs Severyns, zoals bij jaargeding 
uitgewonnen, aan mr. Henrich Graess en Peete, echtel. 
Kopers zijn uit die plaats schuldig een jaarrente van 5 hornsgld aan de presentiën van het 
Kapittel van de H. Geest, losbaar met 50 gouden gelderse rijders. 

 
Hoofdger 311 fol 13 vo 

 
1961 1549 october 29 

Peter Deck en Neiske, echtel., verkopen huis op der Plaitzen aan de boomgaard van Gairt 
Houfft, langs Johan Zegers, zoals geërfd van zijn ouders, aan Claes Muyrer van Hijnsberch en 
Lijsbet, echtel. 

 
Hoofdger 311 fol 13 vo 

 
1962 1549 october 30 

Heyn Pastors en Trijne, echtel., verkopen de afhang van een huis op de Schuitenberg naast het 
hoekhuis op OL Vrouwe-oord aan Stoffer van Gerayde en Truyde, echtel. 

 
Hoofdger 311 fol 13 vo 

 
1963 1549 november 4 

maendaich post huperti 
Schepenen van Roermond wijzen vonnis op de klacht van de meesters van het 
linnenweversambacht tegen Johan Kuyr, de leiendekker, die de linnenwevers voor dieven had 
gescholden zonder daarvan bewijs te kunnen leveren. Johan vraagt genade. Hij verbeurt 5 
mark groot; bij recidive straf aan lijf en goed.  

 
Oirvedenboek p 33-34 

 
1964 1549 november 7 

Wilhem van den Grave machtigt Jan Grientgen in omnibus. 
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Hoofdger 311 fol 13 vo 

 
1965 1549 november 14 

Heyn van Hyngen verkoopt zijn deel, zijnde 1/2, van huis op de Swalmerstraat op de hoek van 
den Oever, naast het huis van Jan Engels de slotmaker, waarvan Wilhelm Galremans de 
andere helft heeft, aan Wilhelm voorn. en Trijne, echtel. 
Kopers verkopen aan verkoper een jaarrente van 5 hornsgld uit dit huis, losbaar met 50 
gelderse rijders. Als Wilhelm het huis niet kan bouwen mag Heyn de 50 rijders verhalen.  

 
Hoofdger 311 fol 13 vo 

 
1966 1549 november 22 

Peter Kesen en Johan Lyndemans als man (van zijn vrouw) verklaren gescheiden te zijn van 
hun stiefvader Frans Haesswynckel. 

 
Hoofdger 311 fol 14 

 
1967 1549 november 24 

Job van Kueckhaven en Naele, echtel., verkopen huis bij Nielerpoort, tussen Meus Ketelboeter 
en Jan Beck aan Sijbe Lyndemans en Metge, echtel. 
Koper is schuldig aan verkoper uit dit huis een jaarrente van 2 gelderse rijders, losbaar met 45. 

 
Hoofdger 311 fol 13 vo 

 
1968 1549 november 25 

Arnt Bruynychs, priester, is schuldig uit zijn huis op de Hegstraat, tussen wijlen Margriet van 
den Poll en Goessen Kremer, een jaarrente van 6 gouden gelderse rijders aan Thijs Leenk van 
der Moelen van Barloe, losbaar met 120.  

 
Hoofdger 311 fol 13 vo 

 
1969 1549 november 26 

Johan van Bruggen is schuldig Daem van Bruggen, zijn broer, 11 daalders, te betalen binnen 2 
jaren en bij verzuim dubbele betaling.  

 
Hoofdger 311 fol 14 

 
1970 1549 november 29 

Dederich van Cruchten laat zich richten na uitwinning beslag in alle goederen van Driess van 
Meysenborch wegens 100 goudgld.  

 
Hoofdger 311 fol 14 

 
1971 1549 december 1 

Jacop van Wijlre herroept machtiging aan zijn vrouw Alverde.  
 

Hoofdger 311 fol 14 
 
1972 1549 december 1 

Gerydt Korenweyt verkoopt een jaarrente van 1 sleper uit het huis van Goessen Konen de 
hoefsmid, gelegen buiten de houten brug tussen Jacop van Wylre en Lenart Rameck, aan 
Jacop van Wylre en Alverde, echtel.  

 
Hoofdger 311 fol 14 

 
1973 1549 december 1 

Merye Gerenmeetz (?), weduwe van Goessen Konen, hoefsmid, en Mette, haar dochter, staan 
toe dat Jacop van Wijler 's huis (sic) over de houten brug de gang van haar huis onder de 
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waterdrup gebruikt. 
 

Hoofdger 311 fol 14 
 
1974 1549 december 2 

up mayndach post andreae 
Jacop Schere als momber van Jenne Nagels klaagt op jaargeding over een land buiten 
Zwartbroek, tussen erven van Tewus van Dulcken en Kardeyss, voor 1/3 deel of 6 staal, dat 
Johan van Oell gebruikt.  
Johan van Oell verbaast zich over de actie van Jacop aangezien Johan het goed al 17 jaar 
vredelijk bezit. 
enz. 

 
Hoofdgerecht 18 fol 56 

 
1975 1549 december 2 

feria secunda post andreae 
Johan van der Kraicken als momber namens medegerechtigden klaagt op jaargeding over een 
kamer op de Heggestraat, over 8 staal land buiten de Nielerpoort, die wijlen Margriet van den 
Poll bezat. 
Herman van Baexen ontkent eens anders recht. 
Hij heeft de kamer voor gerecht verworven en 5 of 6 jaar ongestoord bezet.  
Johan verlangt titel met zegel en brief. 
Arnt van Duersdaell zegt dat hij de 8 staal land al 5 of 6 jaar in ongestoord bezit heeft.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 56 vo 

 
1976 1549 december 2 

mayndach post andreae 
Johan van der Kraick(en) klaagt op jaargeding over 1 1/2 staal land in de Wolffskele, naast dat 
Heynerick Beckers, in gebruik bij Johan Kaell, aanlegger aanbestorven na dode van de kinde-
ren van heer Jelis Dalen.  
Johan Goltsmyt verbaast zich over de klacht op jaargeding omdat de zaak al in rechte 
hangende is.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 57 

 
1977 1549 december 2 

mayndach post andreae 
Johan van der Kraick(en) voor zichzelf en als momber van Johan van Elmpt klaagt op 
jaargeding over 2 morgen land op O.L. Vrouwe-veld, naast dat van Heynrick van der Kraick(en), 
hem aanbestorven van heer Jelis Daelen, ingebruik bij Claes Plaenen. 
Claes Plaenen opponeert en zegt dat de kwestie al in rechten hangende is.  

 
Hoofdgerecht 18 fol 57 vo 

 
1978 1549 december 3 

Peter van den Iser en Anthonia Dachverluyss, echtel., verkopen een stenen huis ut in litera 
achter de Kloostermuur aan Tilman Beren en Lijsbette, echtel. 

 
Hoofdger 311 fol 14 

 
1979 1549 december 3 

Doctor Thomas Romer en Jutte te Puth, echtel., verkopen 5 goudgld jaarrente ut in litera aan 
mr. Peter van Moerss, secretaris (van Roermond), en Mettele, echtel., welke rente aan Thomas 
in huwelijksvoorwaarden is gegeven.  

 
Hoofdger 311 fol 14 
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1980 1549 december 7 
Dirich Schere en Catrijne, echtel., verkopen uit huis en half huis daarlangs 5 gouden gelderse 
rijdergld. 
Goed ligt in Neerstraat langs Heynrich van Dorn en Peter Kremer. Rente is voor Sille van Lyn 
en Catrijne Jaexkens, echtel., tbv Trijne 's voorkinderen bij Heyn Annebroetz zaliger, losbaar 
met 100. 

 
Hoofdger 311 fol 12 vo 

 
1981 1549 december 7 

Gaert Graess en Merie, echtel., verklaren dat hij gedurende 12 jaren een moeshof van 17 1/2 
roeden in de Wolffkeel, naast Peter in den Croen, in gebruik zal hebben voor 11 dalers, 1 
hornsgld en 1 st brab pandsom betaald aan Wylhelm van Halen en Trijne, echtel. ingaande 6-
12-1549.  

 
Hoofdger 311 fol 14 

 
1982 1549 december 9 

Nop N. machtigt Elias van Zutphen in omnibus. 
 

Hoofdger 311 fol 14 
 
1983 1549 december 13 

Heynrik Roeyen en Zenke, echtel., verkopen jaarrente van 2 1/2 hornsgld ut in litera aan 
Wyndell in die Kath, weduwe. 
Idem verkoopt aan idem 3 hornsgld jaarrente ut in litera. 

 
Hoofdger 311 fol 14 verso 

 
1984 1549 december 14 

Pastoor Haen, Dederich, (van Roermond) draagt over de vordering op Tylman Bonenbeck aan 
Johan van Marys, priester.  

 
Hoofdger 311 fol 14 verso 

 
1985 1549 december 16 

Rener Beck en Agata, echtel., zijn schuldig aan Jan Kalen 53 hornsgld vanwege de bieraccijns.  
 

Hoofdger 311 fol 14 vo 
 
1986 1549 december 21 

Johan Hermans van Venlo is schuldig Thijs Maes en Trijne, echtel., 267 brab gld, te betalen in 
zekere termijnen, wegens koop van een schip "nederlensche koppellen", te weten 2 schepen 
volgens waterrecht.  

 
Hoofdger 311 fol 14 verso 

 
1987 1549 december 28 

Wylhelm, zoon van wijlen Thonis Beckers, verkoopt 1/5 van 1/2 huis ut in literis aan Coen van 
Lewen en Marie, echtel.  

 
Hoofdger 311 fol 14 vo 

 
1988 1549 december 30 

Johan Jorissen als man van Stoffer Truyen verklaart Thonis van Cruchten genaamd de Wylde 
en vrouw de jaarrente van 5 goudguldens mogen betalen met 4 1/2 gelderse snaphanen per 
goudgulden gerekend.  

 
Hoofdger 311 fol 15 
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1989 1549 december 31 

Gerith van Elmpt, de kremer, en Gertrude, echtel., verkopen huis in de Schoenmakersstraat 
tussen Jan van Elmpt en Peter Kremer aan Jan van Wevelickoeven, de bakker, en Jenne, 
echtel. 

 
Hoofdger 311 fol 15 

 
1990 1549 december 31 

Joannes van Wevelichaven is schuldig uit huis 31-12-1549 aan Gerit van Elmpt c.s. 57 
rijdergulden, 28 te betalen op St Andries e.k. en 28 één jaar later met verbod tot verkoop of 
bezwaring voor aflossing hoofdsom.  

 
Hoofdger 311 fol 15 

 
1991 1549 december 31 

Gaert van Berculer herroept machtiging aan Jan van Thoe(r). 
 

Hoofdger 311 fol 15 
 
1992 1549 december 31 

Jan van Thoe(r) en Heilwig, echtel., dragen over 3 hornsgld jaarrente ut in litera aan Henrich 
van Meyell en Trude, echtel. 

 
Hoofdger 311 fol 15 

1993 1550 januari 3 
Nelys Bangen en Trijne, echtel., Catrijne van Bezell met toestemming van haar moeder Gebele, 
verkopen huis in de Schoolstraat ut in litera aan Daem van Tongeren en Engele, echtel. 

 
Hoofdger 311 fol 15 vo 

 
1994 1500 januari 3 

Dirch Heisterman en Mette, echtel., verkopen uit 4 staal land buiten Zwartbroek tussen Jeniss 
Hynsberg en Lenart in gen Kat, een jaarrente van 2 hornsgld aan Jan van Ercklantz en Jacop 
Puyll als meesters van de broederschap van St Eloy (smeden), losbaar met 40. 
In 1564 afgelost door Johan Nagell en gebruikt voor de smedengaffel.  

 
Hoofdger 311 fol 15 vo 

 
1995 1550 januari 3 

Seytz Leyendecker en Naele, echtel., verkopen 2 raamsteden in de Raemen, groot c. 21 
roeden, tussen Geryth Kaick en wijlen Johan van Kuydichave, aan Willem van Neer, zoals 
Seytz met rechtsgeding verwierf van de gewandmakers. 

 
Hoofdger 311 fol 15 

 
1996 1550 januari 8 

Mr. Johan te Pueth en Mr. Thomas Roemer, doctor, machtigen Johan Kaell, goudsmid, tot 
wederroepens.  

 
Hoofdger 311 fol 15 

 
1997 1550 januari 10 

Lyns Kannegieter is schuldig Thijs van Bairl 10 malder weit en 2 schenkkannen te betalen met 
35 st brab per malder op vastenavond.  

 
Hoofdger 311 fol 15 

 
1998 1550 januari 10 
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Peter Kremer en Bele, echtel., verkopen uit huis in de Neerstraat langs Tewes van Dulck en 
Derich Stelten; idem uit 1/2 stenen huis naast het andere, naast Stelten; idem uit huis in 
Schoenmakersstraat langs Sijbe van Stralen, 5 gouden gelderse rijders jaarrente aan Anthony 
Ffiekkoechels haar leven lang en na haar dood Johan van Bruyckhuysen, (haar) zoon, losbaar 
met 100.  

 
Hoofdger 311 fol 15 

 
1999 1550 januari 11 

Johan van Loesen en Stijne, echtel., verkopen uit 2 staal land buiten Moerkenspoort, tussen 
Noenoen (!) in de Weynair die Melis der ... levenslang in vruchtgebruik heeft; idem uit hun recht 
op huis op de Steenweg, hoek Schoenmakersstraat, langs (niet ingevuld), een jaarrente van 2 
joachimsdaalders of 5 snaphanen per daalder aan Tewus van Dulck en Dederich van Cruchten, 
meesters van St Romboltbroederschap, losbaar met 40.  

 
Hoofdger 311 fol 15 

 
2000 1550 januari 15 

Jan van Vlodrop, de kremer, machtigt zijn zoon Paul.  
 

Hoofdger 311 fol 15 
 
2001 1550 januari 18 

altera anthonii abbatis 
Evert Vogelsanck en Itge, echtel., Anna Meyssen met toestemming van Schetter van Arnhem, 
haar man, verklaren schuldig te zijn uit huis op de Steenweg, tussen Goltstein en Johan Heister 
5 1/2 gld brab aan Itge voorn en later voor Guitgen Notgens, losbaar met 110.  

 
Hoofdger 311 fol 15 vo 

 
2002 1550 januari 20 

Catrijn, vrouw van Jaspar Heesen, met instemming van Geraet van Pruymeren als man van 
Lijsbett, Anna en Cecilia van Kruchten, haar kinderen en na scheiding en deling, ruilt huis op de 
Hegstraat hoek genaamd Montzenoirt, naast wijlen Johan Mereel, schietende aan Stoffer van 
Dursdael's erf, tegen 7 goudguldens jaarrente ten laste van de stad Roermond met Stoffer van 
Dursdael en Anna van In den Haen, echtel. De rente komt uit de rente van Kellener.  

 
Hoofdger 311 fol 15 vo 

 
2003 1550 januari 21 

altera sebastiani 
Lysbet van Tiendhaven, begijn op het begijnhof, draagt over de helft van 4 staal land (verdere 
locatie niet omschreven) aan Tijs van Geymegen en Lysbett, echtel. 

 
Hoofdger 311 fol 15 vo 

 
2004 1550 januari 22 

Johan Heister en Katherine, echtel., verkopen 1/4 van huis in de Neerstraat, zoals verworven 
na vruchtgebruik door wijlen Thonis Hecx, aan Peter Beckx en Katerine. 

 
Hoofdger 311 fol 15 vo 

 
2005 1550 januari 22 

Gerit Goltstein en Katherine, echtel., Arnt, Mergriet, Johanna en Joannes Goltstein, broers en 
zusters, met toestemming van hun moeder Mettele, verkopen 1/8 van huis dat wijlen hun vader 
verwierf van wijlen Thonis Heckx, aan Peter Becx en Caterine, echtel. 
Peter c.s. zal uit huis ut supra betalen jaarrente van 5 rijdergld aan Mettele Goltstein, weduwe, 
tbv haar kinderen bij wijlen Gerith Goltstein, losbaar met 100.  
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Hoofdger 311 fol 16 
 
2006 1550 januari 25 

Lens Beck en Itge, echtel., verkopen huis op de Veldstraat, tussen Peter van Wert en de 
godshuizen van Dalenbroek aan Heyn Wynckens en Merie, echtel. 
Heyn c.s. zal jaarlijks 2 gld rente uit dit huis betalen aan Jan Jegers en Trijne, echtel., losbaar 
met 32.  

 
Hoofdger 311 fol 16 

 
2007 1550 januari 30 

Arnt Koucken en Caterine, echtel., Herman Koucken en Merye, echtel., en Dirch Koucken en 
Merye, echtel., verkopen hun delen en rechten op huis tegen(over) het Munster, tussen Alert 
Kremer en Johan Luckerman, zoals verworven na dode Tylman Koucken van Halen, hun oom, 
aan mr. Mathias Vynck, deken (van de H. Geest), rector van het altaar van St Petrus in de 
parochiekerk, gesticht door wijlen Dederich van Hushaven, priester, tbv dat altaar.  
Hoofdger 311 fol 16 

 
2008 1550 januari 30 - april 25 

Coen ingen Holt gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R., tot wederroepens toe, door: 
30 januari Lambo, pater te Godsweerd  fol 16 
25 april Jacop Gerlynx van Naemen  fol 17 vo 

 
Hoofdger 311 

 
2009 1550 februari 3 

Gertruydt in die Woelffkele, weduwe van Heynrich Boetzen, draagt over aan haar zonen 
Gerard, Hieronymus en Anthonius Boetzen haar vruchtgebruik op al haar goederen te R. 
Gerard Boetzen en Gertrude, echtel., Hieronymus Boetzen en Marie, echtel. en Anthonius 
Boetzen en Anna, echtel., verkopen de hof aan de Haene aan Agnes van Wessem, weduwe, 
tbv. Gadert en Cristoffer van Wessem, gebroeders, zoals Heynrich Boetzen en Gertruydt die 
samen met Agnes van Wessem en Heynrich van Wessem gebruikten. 

 
Hoofdger 311 fol 16 

 
2010 1550 februari 4 

Jen Perboum verkoopt 1/3 van huis in de Munsterstraat tussen Dyrch Beck en Johan Pelser, 
aan haar broer Johan Perboum en Truyde, echtel. 

 
Hoofdger 311 fol 16 

 
2011 1550 februari 21-22 

Andries van Meysenborch en Anne, echtel., Stoffer van Elmpt en Lijsbette, echtel., verkopen uit 
hun deel en "aenpart" van huis op de Markt, naast het raithuys en Abe van Meysenborch, een 
jaarrente van 2 daalders 3 oort aan Egbert Hoffsmidt en Mergrete, echtel., losbaar met 55 
daalders. 
Andries voorn. staat garant voor Stoffer voorn. 
Andries voorn. is schuldig aan Dederich Braitz en Sybille, echtel., 107 daalders. Andries heeft 
meer schulden. Goswinus Kremers neemt die schuld over. Andries stelt daarvoor borg al zijn 
goed te R. en daarbuiten. 

 
Hoofdger. 311 los blad tussen fol 15vo en 16 

 
2012 1550 februari 7 

Lenart Kupenbinder, Jan van Dulken en Geertruyt Pelsers verkopen ieder hun 1/4 van huis aan 
't Zwartbroek, tegen de put, naast Tewes Driessen en Peter Arntz de pelser, waarvan Gaert 
Pelser 1/4 bezit, aan Gaert Pelser en Naele, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 16 
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2013 1550 februari 22 

Lenart Kupenbinder van Kaldekirck verkoopt 1/4 van huis aan Zwartbroek, tussen Jan Kuper en 
Gobbel Schomeck aan Stoffer Bastertz en Merie, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 16vo 

 
2014 1550 februari 24 

Wylm Luyten van Neer en Fycke, echtel., verkopen 1/2 huis in de Steeg, naast de Kartuizers en 
Jan Beelkens aan Gerit in den Lewe en Lysbet, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 16 vo 

 
2015 1550 februari 26 

Jen Spoers van Neer is schuldig Leonart van den Berghe, Heynricken op den Bront van Kessel 
en Trijne, echtel., 400 gouden gelderse rijders, te betalen St Jan Baptist. 

 
Hoofdger. 311 fol 16 vo 

 
2016 1550 februari 28 

Wilm Braitz en Cone zijn zoon en Louff van Ketteniss hun "eydom" en verkopen uit huis Achter 
de muur bij de werf, tussen Jacop Stockbroeck en Gerte Kleynen, 5 hornsgld jaarrente aan 
Stoffer Ryecken en Lenarte, echtel., losbaar met 2 x 45.  

 
Hoofdger. 311 fol 16 vo 

 
2017 1550 maart 1 

Fiecke Kouckels en Mewes Hameckers, haar man, dragen over haar vruchtgebruik van huis op 
de Hegstraat op de Montzen-ort bij de put, naast Jan Beckers, aan Jan van Brouckhuysen, 
haar zoon.  
Fiecke en Mewes verklaren dat Jan van Brouckhuysen, zoon van Fiecke, aan Seetze Poetgens 
het huis ut supra verkocht heeft. Fiecke en Mewes staan garant voor ongestoord bezit. Jan 
voorn. zal hen schadeloos houden en verbindt daartoe 5 hornsgld rente uit het huis van Peter 
Kremer in de Neerstraat, langs wijlen Claes Rixkens. 

 
Hoofdger. 311 fol 16 vo 

 
2018 1550 maart 3 

Dirch Touwer en Pete, echtel., zijn schuldig uit 2 huizen waar hij in woont en uit 2 ramen, langs 
Jelss van den Kraick en Thijs Wolffs, 50 rijdergld (schuldeiser niet vermeld). 

 
Hoofdger. 311 fol 16 vo 

 
2019 1550 maart 3 

Arnt Kremers en Lijsbette, echtel., ruilen, met Stoffer van Elmpt en Lijsbette Kremers, echtel., 
1/6 van huis op de Markt tussen het heerenhuis en Aebe van Meysenborch genaamd de 
Eenhoorn, zoals na dode Gossen Kremer, hun vader, verworven tegen 1 morgen land te 
Leeuwen in de Camp, langs Tyss van Nuenhem en de beek van Leeuwen.  

 
Hoofdger. 311 fol 16 vo 

 
2020 1550 maart 6 

Gerairt van Cruchten en Agate, echtel., verkopen uit huis op de Swalmerstraat, tussen Jacop 
Kaix en Jacop van Aechen, jaarrente van 5 gouden gelderse rijders aan Gadert van Wessem 
en Margriet, echtel., Stoffer van Wessem en Catrijne, echtel., ieder voor de helft.  

 
Hoofdger. 311 fol 17 

 
2021 1550 maart 6 
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Stoffer Stralens en Griete, echtel., verkopen een plaats in St Jansstraat, tussen Gaert van 
Wessem en (niet ingevuld) aan Gaert van Wessem en Margriete, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 17 

 
2022 1550 maart 12 

Stoffer in den Wolff en Jenne, echtel., verkopen uit 3 staal land buiten Nielerpoort, tussen land 
van convent Mariawee en wijlen Reynair Buydels 1 gouden gelderse rijdergld aan Gadert Hoefft 
en Catrijne, echtel., losbaar met 20. 

 
Hoofdger. 311 fol 17 

 
2023 1550 maart 14 

Johan Tuyn de jonge verkoopt 1/5 van huis in de Lombardstraat, gelegen tussen de (woning 
van de) vicarie van St Agathabroederschap en de uitgang van de Crone, zoals aanbestorven 
van zijn grootvader Gairt Bagemeck, aan Gerard Stockx, priester, pastoor te Herten. 

 
Hoofdger. 311 fol 17 

 
2024 1550 maart 14-20 

Lynss Kannegieter gemachtigd voor alle zaken voor het gerecht Roermond, tot wederroepens, 
door: 
14 maart Gryet van Beesell                        fol 17 
18 maart Johan en Gerart Vyncken, gebroeders      fol 17 
20 maart de weduwe van Wylhelm Vynck              fol 17 

 
Hoofdger. 311 

 
2025 1550 maart 16 

Syll in den Buydell laat zich richten na uitwinning beslag op goed van Peter van Elsen 
Idem doet Gairt van Roggell op idem 
Idem doet Reynair van Hasselt namens de jonge Ansems op het ruitergeld op idem 
Idem doet Geryt van Trycht op idem 

 
Hoofdger. 311 fol 17 

 
2026 1550 maart 16 

De dienstmaagd van Frans Dalen, priester, laat zich richten na uitwinning beslag wegens 250 
goudgld. op wijlen Frans D. 

 
Hoofdger. 311 fol 17 

 
2027 1550 april 1 

Lens Wrijnsen van Werde en Anna Beckers, echtel., verkopen al hun recht, land en erf buiten 
Zwartbroek, ongeveer 3 staal, naast Meus van Berckeler en Johan van den Ummer (?), aan 
Meus van Berckeler en Anne, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 17 

 
2028 1550 april 9 

Gaert van Helden verkoopt huis op Caniellpoel, tussen Henke Alartz en Henrich Zenders aan 
Lenarte van Gerayde en Cristine, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 17 

 
2029 1550 april 12 

Henrich Gairtz, zoon van wijlen Gaert Baegemeckers, naast 1/5 van huis ut in litera dat Jan 
Tuyn de jonge aan de pastoor van Herten verkocht (zie 14-3-1550) en draagt over aan Dyerch 
van Kruchten en Lysbette, echtel. 
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Hoofdger. 311 fol 17 

 
2030 1550 april 12 

Johan Bagenmeck en zuster Bert Bagenmeckers met verlof van mater en procuratrix van 
Godsweerd binnen R, verkopen alle recht op huis in de Lombartstraat, tussen de vicarie van St 
Agathabroederschap en de uitgang van de Krone aan Dierch van Cruchten en Lijsbette, echtel. 
Henrich Bagenmecker, broer van Johan en Berte, naast en draagt over aan de kopers. 
Henrich B en Mergriete, echtel., dragen al hun recht op huis ut supra aan de kopers. 

 
Hoofdger. 311 fol 17 vo 

 
2031 1550 april 15 

dinsdach post quasimodo 
Jan Geritzen van Nijmegen draagt over huis buiten de brug tussen de Kerk en Wilm van 
Aeveren en de gehele erfenis van zijn moeder Hadwich Geerlinx aan Nelys Kiecken en Lamert 
Knoups als kerkmeesters van St Jacobskerk buiten de brug tbv die Kerk.  

 
Hoofdger. 311 fol 17 vo 

 
2032 1550 april 20 

Heyn van Roffelt en Merie, echtel., Jacop Scepers van Beegden en Jenne, echtel., en Peter 
van Holten en Jenne, echtel., verkopen hun delen en recht op huis tegenover de Munsterkerk, 
tussen Alert Keen en Jan Luckerman, zoals hen aangekomen na dode Tilman ingen Halen, hun 
oom, aan Mr. Mattias Vinck, priester, deken van de H. Geest, als rector van het altaar van St 
Petrus in de parochiekerk tbv dat altaar.  

 
Hoofdger. 311 fol 17 vo 

 
2033 1550 april 22 

Catrijn van Montfort en Jan haar zoon en Caterine haar dochter, die zij bij wijlen haar man 
Tilman Gevertz kreeg, verkopen uit huis in de Neerstraat, tussen Beecker en (niet ingevuld) 
een jaarrente van 4 bescheiden enkele rijnse guldens aan Johan van Cruchten als collator van 
een erfmis in de Grote Gasthuiskerk, iedere week op woensdag om 8 uur, Jan en Caterine, 
broer en zus, staan garant voor hun broer Tilman. Catrijn van M. en haar kinderen ut supra, 
mede namens Tilman, verkopen uit dat huis 2 enkele goudgld jaarrente aan Gertrude van 
Cruchten, losbaar met 40. 

 
Hoofdger. 311 fol 18 

 
2034 1550 april 24 

Noe Cadaire van Parys verkoopt alle recht en erfenis binnen Roermond afkomstig van Peter 
van Oetzenrayde, die Zewyt Mollens in vruchtgebruik had, aan Jacop Gerlynx van Naemen.  

 
Hoofdger. 311 fol 17 vo 

 
2035 1550 april 25 

Ursula van Franfoirt, "professie", jonkvrouwe St. Mycheill binnen Keulen, met toestemming van 
Catrijne Cluyten, matersse, en Coen ingen Holt als gemachtigde, verkoopt 1/4 van de Croen op 
de Steenweg, tussen het Hoeffijser en jonkvrouw Camphuysen, aan Wylhelm Kamerychs en 
Marie, echtel.  
Noe Cadaire van Parijs namens Cristiaen Guen? naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 17 vo 

 
2036 1550 april 28 

Wylhelm Passert laat zich richten na uitwinning beslag op Wylhelm Quaden wegens 100 
gouden kronen en 30 daalders.  
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Hoofdger. 311 fol 18 
 
2037 1550 april 28 

maendach post jubilate 
Mr. Evert Vogelsanck laat zich richten na uitwinning beslag op de nagelaten goederen van Enke 
Meyssen wegens 200 goudgld. 

 
Hoofdger. 311 fol 18 

 
2038 1550 april 28 

maendach post jubilate 
Peter Sijben en Merie, echtel., verkopen 1/3 van huis in St Jansstraat, tussen Coen Scholmans 
en Vrymersum, aan Gaetschalck Moemeister en Enke, echtel. 
Peter staat garant voor de minderjarige Merke Dreyens.  

 
Hoofdger. 311 fol 18 vo 

 
2039 1550 april 29 

dinsdach post jubilate 
Johan van Oell en Naele, echtel., verkopen 1/2 huis op de (Minder)-broedersstraat, naast het 
huis van Jacob van Virssen op de hoek van de Begijnenstraat, met de moeshof recht (tegen-
)over het erf van Goltstein en langs de Begijnenstraat achter Virssen's erf, aan Katrine 
Ryexkens, weduwe.  

 
Hoofdger. 311 fol 18 vo 

 
2040 1550 april-juli 

De magistraat van Roermond bericht het Hof van Gelre over een geschil in de rangorde in de 
processie tussen de pastoor en de parochiegeestelijkheid en deken en Kapittel van de H. 
Geest.  

 
Limb. Jaarboek XV p 226-228 

 
2041 1550 mei 3 

inventionis sancte crucis 
Hermannus Flouten en Servatius Bonen als oudste en laatste broeder van de St 
Petrusbroederschap in de parochiekerk dragen om Godswil over aan Gerit Verkens en Johan 
Gelijns, als kerkmeesters van de parochiekerk 2 hornsgld (jaarrente) die de broederschap heft 
uit een land aan de Exterentoren, genaamd Arnt Beckerskamp, en alle renten die de 
broederschap op diverse plaatsen heeft tbv bouw en herstel van de kerk, alles te vorderen etc. 
namens die broederschap.  

 
Hoofdger. 311 fol 18 

 
2042 1550 mei 10 

Peter Kremer en Bele, echtel., verkopen 1/2 stenen huis in de Neerstraat met 1/2 van 1/3 van 
de hof tussen wijlen Henrich van Doer en Derich Schere, aan Thijs Roeden en Gertruyde, 
echtel. 
Kopers verkopen aan verkopers 195 gouden gelderse rijders hoofdsom, te betalen in 2 
termijnen. 
Dirich Schere en Catrijne, echtel., verkopen 1/2 huis ut supra aan Thijs Roeden en Gertruyde, 
echtel. 
Thijs c.s. is deswege schuldig aan Dirich Schere c.s. 118 joachimsdaalders, te betalen in 2 
termijnen. 
Heylken Scheres, moeder van Dirich voorn. en "moene" van Peter Kremer naast en draagt over 
aan de kopers. 

 
Hoofdger. 311 fol 18 vo 
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2043 1550 mei 16 
Lenart Dalen verklaart onder ede dat het wel 50 jaar geleden is dat hij zijn vader Krye Daelen, 
inwoner te Aubillen in het land van Dalen heeft horen zeggen dat hij door de Geldersen 
gevangen genomen en naar Montfort gevoerd is en hoopte vandaar naar Roermond gevoerd te 
worden omdat hij daar "eyn moene" had wonen die hem wel uit gevangenschap gehaald zou 
hebben.  
Lenart Dalen verklaart kort geleden in aanwezigheid van Peter Huben de Koenemecker naar 
Elyas de Schroer is gegaan met Giel Meyers en zou hem (Elyas) gemachtigd hebben. Toen 
Elyas vernam dat het ging om goederen van Daelen heeft hij geweigerd te ageren tegen zieke 
Willem. Giel heeft toen wel gemachtigd willen worden. 
Lenart verklaart dat al hetgene Hueb Koenemeck als gemachtigde van Claess Dalen in 
gedingen tegen Kraicken wegens de goederen van Daelen gedaan heeft zijn instemming heeft.  

 
Hoofdger. 311 fol 19 

 
2044 1550 mei 17 

Frans Francken en Anna, echtel., bepalen dat de hoofdsom van 200 daalders die belegd zijn bij 
Johan van der Kraicken belegd moet blijven tbv hun kinderen, behoudens vruchtgebruik voor 
de langstlevende. 

 
Hoofdger. 311 fol 18 vo 

 
2045 1550 mei 18 

Johan Goltsteyn en Helwige, echtel., verkopen 1/2 huis op de Steenweg tussen Johan Meyss 
zaliger en wijlen Ryech van Hameth, aan Johan van Horen en Mette, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 18 vo 

 
2046 1550 mei 23 

Gaedert van Oell, zoon van Johan van Oell, naast 1/2 huis en moeshof, 29-4-1550 en draagt 
over aan Frans Hazewynckell, en Katerine, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 18 vo 

 
2047 1550 mei 23 

Dirich Klumpenmeck, priester, met toestemming van Rener Rupkens, zijn vader, en Margarete, 
zijn moeder verklaart schuldig te zijn uit huis in de Schoenmakersstraat, tussen Herman van 
Elmpt en wijlen Huge Tolleners, een jaarrente van 3 gld aan Tijss van Buell en Merie, losbaar 
met 60.  

 
Hoofdger. 311 fol 18 vo 

 
2048 1550 mei 27 

Mettell Lemmens van Maastricht draagt over haar vruchtgebruik en recht op huis, te weten 1/8 
van huis, schuur, hof en poortweg op de Steenweg, tussen wijlen Merten Witmecker en de lege 
plaats van Marie Kremers, aan Johan en Ffijcke Lemmens, haar kinderen.  
Johan en Ffijcke ruilen 1/8 ut supra met Servaes Boum en Elisabeth, echtel., tegen een rente te 
Maastricht.  

 
Hoofdger. 311 fol 19 

 
2049 1550 mei 28 

Jan, zoon van wijlen Henke Hynssen, en Nese, echtel., Lenart Kupenbinder Jacopzoon, dragen 
over hun recht op huis op de (Minder)broedersstraat op de hoek van de Pelserstraat, naast erf 
van Gossen Ryxkens, aan Henrich van Hompes en Lijske Hynssen, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 19 

 
2050 1550 mei 28 
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Jan Blomertz en Nese, echtel., verkopen 1/3 van huis achter Mariagarde, tussen Tijs 
Kannegieter en Giell Kuyr, waarvan Ffrans Zartzewever de rest bezit, aan Ffrans voorn en 
Merie Blomertz, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 19 

 
2051 1550 mei 29 

Merten Beck geeft huis op de Hamstraat, tussen Gaert opter Stert en de lege plaats van 
Platvoet aan Gerith van Veltem en Merye, echtel., zijn kinderen. 
Gerith c.s. belooft Merten voorn. levenslang bij zich te houden en van kost, drank, kleding enz. 
te voorzien volgens goeddunken van de naburen.  

 
Hoofdger. 311 fol 19 vo 

 
2052 1550 juni 1 

Arian van den Berge en Anne, echtel., verkopen uit een land in de Weerd ut in litera 4 brab gld 
jaarrente aan Stoffer Classen en Nese, echtel., losbaar met 85. 

 
Hoofdger. 311 fol 19 vo 

 
2053 1550 juni 4 

Stoffer Kesen gemachtigd in alle zaken voor het gerecht Roermond tot wederroepens, door 
Laurens Bruyns wonende in Engeland.         

 
Hoofdger. 311, fol 19 

 
2054 1550 juni 7 

Henrich van Hompes en Lijske, echtel., verkopen uit 3 staal buiten Zwartbroek, tussen erven 
wijlen Jacop van Heynemecher en Dirch Heysterman, een jaarrente van 2 malder rogge aan 
Gerit van Hompes en Lijske, echtel., losbaar met 40 daalders. 
Afgelost 6-3-1564. 

 
Hoofdger. 311 fol 19 vo 

 
2055 1550 juni 7 

Gerit Tielen en Merie, echtel., verkoopt huis in de Beggartstraat, tussen Jan van Neer en de 
Beggarden en al hetgeen zij geërfd heeft van Peter van Cruchten, pastoor te Melick, aan  
Jennes Scroer van Melick. 

 
Hoofdger. 311 fol 19 vo 

 
2056 1550 juni 13 

Heyn van Haut staat borg voor Enke Beck. 
 

Hoofdger. 311 fol 19 vo 
 
2057 1550 juni 19 

Peter van Herten en Catrijne, echtel., verkopen uit huis op de Veldstraat 1/2 gouden gelderse 
rijder jaarrente aan Jacop van Beeck. 
Hoofdger. 311 fol 19 vo 

 
2058 1550 juni 19 

Barbara, vrouw van Johan Schomech, verklaart een aflossing gedaan te hebben van het goed 
ingen Werde tbv Johan (onleesbaar). 

 
Hoofdger. 311 fol 19 vo 

 
2059 1550 juli 1 

Herman Wytmech en Heynrich Veerkens als meesters van de St Anthoniusbroederschap in de 
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parochiekerk en met instemming van de gehele broederschap verkopen huis bij het 
bussenhuis, tussen huis van Wackers en Tijske opten Wier aan Claes Bossman en Neeske, 
echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 19 vo 

 
2060 1550 juli 3 

Roloff Schram machtigt Tijss Magen van Zulchen in omnibus. 
 

Hoofdger. 311 fol 19 vo 
 
2061 1550 juli 5 

Ruth Buysers en Anna, echtel., zijn schuldig uit huis over de brug en uit een lege plaats en alle 
gereed en ongereed goed 9 gld brab 's jaars aan Johan Wolff van Thiel en Anthonia, echtel., af 
te lossen binnen 3 jaar met 180.  

 
Hoofdger. 311 fol 20 vo 

 
2062 1550 juli 6 

Jan Molener en Merke, echtel., verkopen 1 morgen land op Muggenbroekerveld, tussen landen 
van Jennes van Muggenbroek zaliger en Wylhelm Wachtendonck, schietende met de kop op 
de Roer, aan Griete van Muggenbroek, weduwe van Peter van Muggenbroek.  

 
Hoofdger. 311 fol 19 vo 

 
2063 15(50) juli 8 

Sterft Helwigis van Holtmuelen genaamd van Frimershem, zuster van Guede van Holtmuelen, 
"matricularia" in OLV Munster. 

 
Necrologium Munster p 231 

 
2064 1550 juli 8 

Johan Goltsteyn en Helwige, echtel., verkopen huis in de Oliestraat tussen wijlen Gairt van den 
Berge en Gart Royen, aan Gart Royen en Catrine, echtel. 
Kopers zullen aan verkopers uit dat huis betalen jaarrente van 7 gouden gelderse rijders, 
losbaar met 140.  

 
Hoofdger. 311 fol 20 

 
2065 1550 juli 11 

Leonart van Geerayde en Stijne, echtel., verkopen huis ut in litera Geryth van Beeck en Marie, 
echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 20 

 
2066 1550 juli 15 

Johannes van Sittert, priester, herroept machtiging aan Derich Rameck. 
 

Hoofdger. 311 fol 20 
2067 1550 juli 16 

Johan van Kruchten, schout namens de Koning, laat zich richten na uitwinning beslag op alle 
goederen van Zeger Tesser wegens 1000 goudguldens. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 20 

 
2068 1550 juli 31 

Arian vrouw van Dederich van Kaircken te Dordrecht, zegt niet te bewilligen in de 
kooptransactie van haar man Dederich met zijn broer Henrich en diens vrouw Stijne.  
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Hoofdger. 311 fol 20 
 
2069 1550 augustus 2 

Anna van Vlodrop, vrouwe te Hillenray(de), verklaart dat zij en wijlen haar man Christoffer 
Schenck (van Nideggen) aan Henken Royen en diens vrouw jaarlijks uitkeren 10 rijdergld 
volgens akte die Johan Zegers in bewaring heeft, welke rente nu is afgelost voor de helft en de 
andere helft zal zij ook lossen.  

 
Hoofdger. 311 fol 20 

 
2070 1550 augustus 11 

Walraven van der Linden geeft 7 goudguldens jaarrente ut in litera ten laste van de stad 
Roermond aan Baltus van der Linden, bastaard van Jan van der Linden. Bij kinderloos versterf 
van Baltus valt de brief aan Anke Straeters.  

 
Hoofdger. 311 fol 20 vo 

 
2071 1550 augustus 11 

Walraven van der Linden en Thonis, zijn zoon, zijn schuldig aan Anke Straeters 100 rijdergld. te 
betalen binnen termijnen. Mocht Anke voortijdig overlijden dan gaat de hoofdsom naar Baltus 
van der Linden. 

 
Hoofdger. 311 fol 20 vo 

 
2072 1550 augustus 16 

Peter Schomeck en Merie, echtel., verkopen uit huis aan Zwartbroek, tussen Herman van Lyng 
en Jan Rameck, 1 malder rogge jaarrente aan Arnt Scomeck van Wessem en Mercke, echtel., 
losbaar met 13 daalders en 6 kwart wijn.  

 
Hoofdger. 311 fol 20 vo 

 
2073 1550 augustus 25 

Johan van der Kraick is schuldig aan Frans Franck wegens Johan van Neer van Luik 39 luiker 
gulden 16 st te betalen op Remigius e.k. 

 
Hoofdger. 311 fol 20 vo 

 
2074 1550 augustus 26 

Henrich Geritz zal rekenschap doen aan Jan van Geistingen wegens erfenis van Herman Ste.... 
van ....., die beide te Dordrecht toegevallen is. 

 
Hoofdger. 311 fol 20 vo 

 
2075 1550 augustus 28 

Johan Goltstein verkoopt een plaats bij de steeg ("gatzen") achter het erf van Goltstein bij de 
stadsmuur aan Baltzar van Hambach en Berte, echtel. Bij verkoop heeft Goltstein weer 
voorkeur voor 7 1/2 daalder, zoals de koopsom is. 

 
Hoofdger. 311 fol 20 vo 

 
2076 1550 augustus 29 

Johan van Cruchten, schout, laat zich richten na uitwinning beslag op alle goederen van Johan 
van Elmpt.  

 
Hoofdger. 311 fol 20 vo 

 
2077 1550 augustus 30 

Bernt in gen Nyenhoeve gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R tot wederroepens, door 
Johan van Zanxten.                  
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Hoofdger. 311, fol 21 

 
 
2078 1550 september 4 

Zeger Tesser gemachtigd in alle zaken voor gericht R tot wederopzeggens, door Beell, vrouw 
van Jan van Buell.      

 
Hoofdger. 311, fol 21 

 
2079 1550 september 7 

Thijs Block en Lysb. echtel. geven Dederich Kaick en Elizabeth, echtel., de helft van 1 1/2 
bunder land ut in litera. 
Dederich Kaick c.s. zal aan Thijs c.s. betalen een lijfrente van 3 1/2 malder rogge en na de 
dood van Thijs aan Elizabeth 3 malder en 1 sester lijfrente.  
(Het land ligt in de Weerd, langs Geret Doncken en tevens veronderpand op huis aan de 
Opperpoort, tussen den Helm en Vaes Boem). 

 
Hoofdger. 311 fol 21 vo 

 
2080 1550 september 10 

Henrich van Hompes als man van Lijske Hensken heeft Naele Hynssen aangeboden de 
aflossing van het huis van Sint Nicolas herberg aan de Minderbroeders. Naele weigert de 
aflossing.  

 
Hoofdger. 311 fol 21 

 
2081 1550 september 13 

Syll van Werde en Marie, echtel., verkopen huis ut in litera, zoals verworven van Cristoffer 
Ryeck, aan Ruth van Roggell en Itge, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 21 

 
2082 1550 september 15 

Laurens Kannegieter is schuldig Mr. Jan Burekens, gemachtigde van Jan de Raspangen, 
koopman in laken te Antwerpen, 20 carolusguldens wegens 10 ellen zwart laken, te betalen in 
termijnen in handen van de schout.  

 
Hoofdger. 311 fol 21 

 
2083 1550 september 20 

Gertgen van gen Molen van Grubbevorst draagt over haar recht op huis in de Steeg, genaamd 
ingen Molen en alle andere goederen, aanbestorven van Mewes Molener, aan Elyas van 
Zutphen.  

 
Hoofdger. 311 fol 21 

2084 1550 september 25 
Gyell Martels of Meyers van Steyn en Lysbette, echtel., verkopen 2 stukken land 1) buiten 
Zwartbroek, waarvan wijlen Johan Dryvener de helft heeft, schietende op de Roer, 2) buiten 
Nielerpoort aan de windmolen, waarvan wijlen Johan Dryvener ook de helft bezit, zoals 
verworven van Frans Dalen, aan Vaes in den Marienborch en Leonartke, echtel. 
Aleyth Gielen dochter naast en draagt over aan de kopers. 

 
Hoofdger. 311 fol 21 

 
2085 1550 september 27 

Lysbett Kremers, vrouw van Dederich van Cruchten draagt over haar vruchtgebruik op huis op 
de hoek van de St Jansstraat aan haar dochter Marie. 
Marie, dochter van wijlen Peter in die Croen en van Lysbeth Kremers, verkoopt 1/16 deel, 
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gemeen met haar minderjarige broer, van huis ut supra aan Sylis en Goessen, kinderen van 
wijlen Arnt Zelis. 
Marie voorn. en Dederich van Cruchten staan garant voor de minderjarige Gaertken. 

 
Hoofdgerecht 311 fol 21 

 
2086 1550 september 27 

Tilman Beeren machtigt Jan Griedgen (?). 
 

Hoofdger. 311 fol 21 
 
2087 1550 september 29 

Peter Konnen en Neiske, echtel., Noe Granwairtz en Enke, echtel., en Elias van Zutphen 
verkopen 3/4 huis in de Steeg, genaamd ingen Moelen, tussen Wylhelm Jans en Marie Luyten, 
zoals aanbestorven van Mollener en Elias verwierf van Gertgen van den Moelen, aan Peter 
Olichsleger en Anna Lyndemans, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 21 vo 

 
2088 1550 october 1 

Thoniss van der Lynden en Jenne, echtel., verkopen uit 1 koekamp gelegen tegen de 
Kloostersmolen, groot ongeveer 4 morgen een jaarrente van 5 daalders aan Peter Gerlinx van 
Halen, pastoor, en de 4 meesteressen op het Begijnhof tbv. het Begijnhof, losbaar met 70 + 30. 

 
Hoofdger. 311 fol 21 vo 

 
2089 1550 october 1 

Jan Bonebeck en Gebele, echtel., verkopen 3 staal buiten Zwartbroek, tussen wijlen Peter 
ingen Engell en (opengelaten) aan Diederich van Cruchten en Elysabeth Kremers, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 21 vo 

 
2090 1550 october 18 

Eva Keldermans laat zich richten na uitwinning beslag wegens dode hand op de goederen van 
Dirch Kelremans voor 100 goudgld.  

 
Hoofdger. 311 fol 21 vo 

 
2091 1550 october 23 

ipso severini 
Lin Tewess en Jenne Helgers, echtel., verkopen huis buiten de brug, tussen Lenart Rieck 
zaliger en Emont Hoeffsmit, aan Tijss Maes en Catharine, echtel. 
Op 31 october naast Guedell, dochter van Dirch Rijcken, als naaste bloedverwant, het huis ut 
supra en draagt over aan Frans Mercator en Caterine Ryecken, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 21 verso 

 
2092 1550 october 31 

in profesto omnium sanctorum 
Egbert Hoeffsmit verkoopt rente 2 daalders en 3 oort ut in litera 21-2-1550 aan Johan Stock en 
Elze, echtel. 

 
Hoofdger. 311 los blad tussen fol 15 vo-16 

 
2093 1550 november 7 

Philips Bolten en Thijs Block, gerechtsboden van de stad Roermond, leggen onder ede 
verklaring af dat Thijs Block Johan heer te Elmpt aangezegd heeft dat Peter Gerlychs, priester, 
pastoor van het Begijnhof, het huis met hoefke op de hoek van de Streck op jaargeding wilde 
uitwinnen. Philips heeft 6 weken en 3 dagen afkondiging in de Kerk gedaan en schepenen 
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Dursdail en Kaick verklaren dat Peter daarna is gevest.  
 

Hoofdger. 311 fol 21 vo 
 
2094 1550 november 8 

Burgemeester, schepenen en raad der stad Roermond komen overeen met Jenne van 
Muggenbroek en Trijne, echtel., dat een plaats waar vroeger een huis op stond en door brand 
is verloren gegaan, waaruit het Gasthuis 2 hornsgld jaarrente hief, gelegen op de Schuttenberg, 
tussen Leonair Knabben en Jenne ingen Althuyss, door Jennes c.s. zal bebouwd worden en de 
rente aan het Gasthuis zullen betalen.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 21 vo 

 
2095 1550 november 10 

Peter in den Buydell en Wendele, echtel., verkopen 3 1/2 gld jaarrente van 20 st per currente 
gulden, 52 currente stuivers per gelderse rijder en 66 currente stuivers per daalder uit 4 staal 
buiten Zwartbroek aan de Wolffkeell, en aan wijlen Peter Becker, verder uit 2 staal buiten 
Zwartbroekpoort, langs Jan van der Kraicken, schietende op de gemene straat, aan Claes 
Planen en Jan van Thoer als meesters van St Romboltbroederschap, losbaar met 80 gld 
current.  

 
Hoofdger. 311 fol 22 

 
2096 1550 november 19 

Thonis van der Lynden en Jenne, echtel., verkopen uit een koekamp van 4 morgen, tegenover 
de watermolen van de abdis, een jaarrente van 10 gouden gelderse rijders à 27 st brab, aan 
Johan Stockx en Elze, echtel., losbaar met 200.  

 
Hoofdger. 311 fol 22 

 
2097 1550 november 20 

Johan Hoegengh als man van Mergrete van den Griendt, echtel., verklaart met zwagers en 
schoonzussen, kinderen van wijlen Johan van den Griendt en Jutte van Beringen, de goederen 
gedeeld te hebben en bezegeld door Arnt van Dursdal, Johan Zegers, Henrich van Olm, Gerard 
Muilstroe en Johan? van Hoegengh op 7-5-1550. 
Hij zal het accoord houden. 

 
Hoofdger. 311 fol 22 

 
2098 1550 november 21 

Frans Zartzewever en Merie, echtel., geeft op en verlaat een hofstad op de Nyestadt tegenover 
Hoegrugh, tussen Lenart Knabben en Jenne ingen Nathuyss, zoals de plaats hem gegeven 
was bij huwelijk door Jenniss van Brey en Trijne, echtel., tbv. Jenniss (van) Brey. Jenniss 
verkoopt de plaats aan Lenart Knabben de Korfmaker en Griete, echtel. Jenniss c.s. geeft 
Frans c.s. 3 staal land op Muggenbroekerveld tussen Peter van Muggenbroek en land van 
Jenniss voorn.  

 
Hoofdger. 311 fol 22 

 
2099 1550 november 21 

Johan, zoon van Franss Zartzewever, en Mette, echtel., staat toe dat de wettige kinderen die 
zijn vader bij diens vrouw Merie van Muggenbroek gekregen heeft of nog zal krijgen gelijkelijk 
zullen erven in vaderlijk versterf, onder voorbehoud van de erfenis van zijn moeder.  

 
Hoofdger. 311 fol 22 vo 

 
2100 1550 november 22 

Coen Zegers van Achen en Cristina, echtel., verkopen 1/4 van moeshof in St Jansstraat achter 
de hof van Gaedert van Wessem, schietende op de Scuttengraeff, waar Peter van Niechelen 
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3/4 van bezit, zoals Coen aan zijn vrouw bij huwelijk inbracht, aanbestorven van Jan Teyssen, 
aan Gaedert van Wessem en Mergrete, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 22 

 
2101 1550 november 23 

ipso clementis 
Leonart van Bruggen's weduwe met toestemming van Daem en Johan van Bruggen verkoopt 
uit de onderste molen op de Roer 4 malder rogge jaarrente aan jonkvrouw Arnt van den Gryndt, 
niet losbaar binnen 8 jaren en daarna met 100 gouden gelderse rijders.  

 
Hoofdger. 311 fol 22 vo 

 
2102 1550 november 24 

Tyss van Lieck en Bele, echtel., verkopen uit huis met 2 afgehangen kamers aan de Nielerpoort 
bij de poel, tussen Trijn Raeffs en Meert Mont, zaliger, 5 curr. gulden jaarrente aan Mr. Lenart 
van den Berge, goudsmid, en Agnes, echtel., losbaar met 100.  

 
Hoofdger. 311 fol 22 vo 

 
2103 1550 november 29 

Joseph Schomecker en Truyde, echtel., doen afstand van huis en moeshof angen Nyeport 
langs de gemene straat achter op de Roer, naast het huis van Driess Witmecker, aan Henrich 
van Bezell en Wyndele, echtel. 
Op 12-10-1552 voor schepenen Hushaven en Segers doet Henrich van Bezell deze transactie 
dood en te niet inzake huis buiten de brug aan de Nyeport omdat niet bonafide was.  

 
Hoofdger. 311 fol 22 vo 

 
2104 1550 december 7 

Emont Hoeffsmit en Lyske, echtel., verkopen uit huis buiten de brug, tussen Frans Mercator en 
huis van Steincken, jaarrente van 2 hornsgld à 2 gelderse snaphanen per gulden, aan Henrich 
van Tiegelen tbv Janneke, zijn dochter bij Griete zijn huisvrouw, losbaar met 40.  

 
Hoofdger. 311 fol 22 vo 

 
2105 1550 december 9 

Henrich van Zittert en Merie, echtel., verkopen 5 hornsgld jaarrente ut in litera en 2 1/2 rijdergld 
 ut in litera aan Johan van Lom als meester van de O.L. Vrouwebroederschap in de 
parochiekerk.  

 
Hoofdger. 311 fol 22 vo 

 
2106 1550 december 11 

Johan van Wessem de bakker en Bele, echtel., verkopen uit hun huis op de Hegstraat, tussen 
wijlen Peter mytten Ouwen en erf van het H. Geestaltaar, idem uit 1/2 bunder in de Weerd, 
tussen Sylke en Geert Denken, jaarrente van 1 gouden gelderse rijder, losbaar met 20, aan 
Gadert Mereell en Anna, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 22 vo 

 
2107 1550 december 13 

ipso lucie 
Byllie van der Schuer draagt over haar recht op het klein huisje en op het grote huis aan de 
Markt, tussen Wijnand van Dursdall en Joest Kremers, zoals verworven van Mergriet Verken, 
zaliger, in 1542 april 30 om gedurende haar leven te bewonen, aan Cristoffer Vynk. 
Cristoffer voorn. verkoopt de huizen ut supra aan Gerit Brantz en Elisabeth, echtel. 
Mr. Matias Vynck, deken (van de H. Geest) als naaste bloedverwant, naast en draagt over aan 
de kopers. 
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De koper zal de verkoper op Vastenavond 1551 150 rijdergld betalen boven de 100 die 
Cristoffer nu van Gerith ontvangen heeft.  

 
Hoofdger. 311 fol 23 

 
2108 1550 december 15 

Gerart van Xante machtigt zijn zwager Claes Duven. 
 

Hoofdger. 311 fol 23 
 
2109 1550 december 18 

Sybert van Zwanenberg en Peter van Berge machtigen namens de onmondige Jacop van 
Berge Jan van Zwanenberg, de smid.  

 
Hoofdger. 311 fol 23 

 
2110 1550 december 18 

Gerit der Jeger en Mercke, echtel., verkopen uit huis naast de Caniell poel op de Dries een 
jaarrente van 1 1/2 gouden gelderse rijdergld aan Jan van Tussenbroich, zijn broer, (en) Mette, 
echtel., losbaar met 26. 
Afgelost 5-5-1571. 

 
Hoofdger. 311 fol 23 

 
2111 1550 december 22 

Wilm van Thoer machtigt zijn vrouw Vredske. 
 

Hoofdger. 311 fol 23 
 
2112 1550 december 24 

Stoffer in de Wolff en Jenne, echtel., verkopen uit huis achter de Muur, tussen Peter Kouffen en 
Jan van Hyngen, jaarrente van 2 1/2 rijders aan Gaedert Heufft en Catrine, echtel., losbaar met 
50.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 23 

 
2113 1550 december 24 

Lenart Kupenbinder van Kaldekirchen draagt over aan zijn neef Stoffer Bastert en Merie, 
echtel., zijn recht op 3 staal buiten Zwartbroek, achter de boomgaard van Royen, idem 1 staal 
buiten Zwartbroek, tussen Henrich van Hompes en Gerit Pelser, zoals geërfd van zijn ouders.  

 
Hoofdger. 311 fol 23 

 
2114 1550 december 30 

Dirch van Heell de bakker en Katherine, echtel., verkopen uit huis in de Munsterstraat, tussen 
Jan Pelser en Tys Schroer, 4 brab gld à 20 st jaarrente aan Arnt van Kuring(en) en Walraven 
Gruynrisch als meesters van de broederschap van St Jacobus in de parochiekerk. Het huis 
mag niet verder belast worden. De rente is losbaar met 80. 

 
Hoofdger. 311 fol 23 vo 

 
2115 1550 december 31 

Heynrich Wackers en Leonartke, echtel., komen overeen dat Johan van Neer en Joeske, diens 
vrouw, de moeder van Leonartke en haar stiefvader, de afhang met hofke langs de Wijngairt 
levenslang en de langstlevende als vruchtgebruik mogen gebruiken en na hun dood terugvallen 
op Heynrich Wackers en Leonartke of hun erfgenamen voor zover ze erfgenamen krijgen en 
anders op de stam van Leonartke. 

 
Hoofdger. 311 fol 23 vo 
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2116 (1550) 

Schepenen van Roermond wijzen vonnis tussen de huurvaarders en Walen. Aangezien 
Roermond een stapelplaats is van hout en de Walen hun hout ter stapel wilden brengen dat 
door huurvaarders werd belet wordt een ieder die geweld gebruikt heeft tegen de Walen veroor-
deeld tot een boete van 5 mark groot.  

 
Oirvedenboek p 34 

 
2117 1550-1551 

Geschil tussen de magistraat en burgers van Roermond over de heffing van oirtkensgeld van 
in- en uitgevoerd graan en de cremeraccijns.  

 
Limb. Jaarb. XV p 51-65 

 
2118 1551 januari 1 

Jan van Wevelichaven en Jenne, echtel., verkopen huis in de Schoenmakersstraat, tussen Jan 
van Elmpt en Peter Kremer, aan Gaerdt van Helden. 
Koper zal verkoper thans 26 rijder 1 oort betalen. 
Als Jan die som teruggeeft vóór St. Jansmis over 1 jaar is de koop ontbonden. 
Gerken van Elmpt zal geen aanspraak maken op de kamp aan het huis. 
Op 25-4-1552 verklaart Gaert de 26 rijder 1 oort terug ontvangen te hebben en is de koop dus 
nietig.  

 
Hoofdger. 311 fol 23 vo 

2119 1551 januari 6 
Juth Pelsers, dienstmaagd van wylen Frans Dalen, draagt schuldvordering ut in litera en alle 
goederen in R over aan Michel Mortels en Lijsbette, echtel. 
Juth machtigt Michel Mortels.  

 
Hoofdger. 311 fol 23 vo 

 
2120 1551 januari 11 

Jan Wylremans en Konne, echtel., Jan Wylreman de jonge, en Henrich Valkenberch en Merye 
Wylremans, echtel., verkopen huis met een lege plaats over de brug, achter de St Jacobskerk, 
tussen Mewes Hoffsmit en Wylm van Aeveren, aan Tijss Maes (en) Katerine, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 23 vo 

 
2121 1551 januari 16 

Catrijn, weduwe van Thijs van Cruchten, draagt over aan Geryth van Pruymeren, haar "eydom" 
en Elizabeth, echtel., en Ariaen van Cruchten en Cecilie van Cruchten, hun kinderen, waarvan 
1/4 voor de minderjarige kinderen van wijlen Heynrich van Cruchten, haar vruchtgebruik en 
recht op alle haar goederen te Roermond volgens overeenkomst met wijlen haar man gesloten.  
Ariaen en Cecilie van Cruchten staan toe dat Geryth van Pruymeren, hun zwager, op 1/3 van 
de goederen mag lenen 300 daalders. 

 
Hoofdger. 311 fol 24 

 
2122 1551 januari 17 - november 5 

Mr. Johan Kaell gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R, tot wederroepens, door: 
17 januari Geryth Verck(en)                        fol 23 vo 
2 maart Johan Boesen                               fol 25 vo 
9 maart Cristoffer Verken                          fol 25 vo 
2 mei Peter N                                      fol 27 vo 
28 juli Huprecht van Kastele van (Maas)trycht      fol 29 vo 
3 october Anna van Nederhaven                      fol 32 
28 october Stoffer Ryecken                         fol 32 vo 
5 november Agnes van Meysenborch                   fol 33 



 
 293 

 
Hoofdger. 311 

 
2123 1551 januari 20 

Geryth van Pruymeren en Elizabeth, echtel., verkopen uit 7 staal land buiten Nielerpoort, tussen 
land van de begijnen en Henrich Botz, aan Johan Huedemecher als voogd van het convent van 
de Minderbroeders een jaarrente van 4 goudgld à 28 st losbaar met 80 goudgulden à 28 st.  

 
Hoofdger. 311 fol 24 

 
2124 1551 januari 21 

Coen Segers en Cristina, echtel., verkopen 1/4 van huis genaamd de Alde Apteeck, gelegen op 
het Kerkhof en aan de Markt aan Frans van den Poll en Gertrude, echtel. 
Henrich Segerssoen als naaste bloedverwant naast en draagt over aan de kopers. 
Frans van (den) Poll en Gertrude, echtel., zal uit dit huis 5 goudguldens en 6 daalders jaarrente 
blijven heffen volgens zegel en brief en 4 overlandse rijnsguldens en 1 oort jaarrente aan Coen 
Segers c.s. betalen, losbaar met 86. 

 
Hoofdger. 311 fol 23 vo-24 

2125 1551 januari 23 
Heyn Kistenmecher en Marie, echtel., en Maryke, voordochter van Heyn, verklaren dat het huis 
dat zij nu bewonen reparatie behoeft, wat zij nu willen uitvoeren, en dat de nakinderen van Heyn 
één kind zullen zijn zodat Marijke 1/2 huis toekomt doch van voorkind op nakind te vererven of 
omgekeerd.  

 
Hoofdger. 311 fol 24 

 
2126 1551 januari 25 

Geryth Verck(en), bastaard, laat zich richten na uitwinning beslag op goed van Heistermeckers.  
 

Hoofdger. 311 fol 24 
 
2127 1551 januari 26 

Johan Nagels en Anna Wytmechers, echtel., verkopen huis op de Swalmerstraat, tussen Johan 
in den Wyldeman en (niet ingevuld), idem een moeshof buiten Moirkenspoort, tussen Johan 
Goltstein en Johan in den Wyldeman, zoals aanbestorven van zijn (eerdere) vrouw, aan zijn 
zwager Stoffer Wytmechers en Zye, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 24 

 
2128 1551 januari 26 

Stoffer Wytmecher en Zye, echtel., verkopen uit huis 26-1-1551 en uit 2 staal land buiten 
Moirkenspoort, tussen Gijs van Stralen en Peter Kupenbinder, een jaarrente van 15 brab. gld à 
20 st aan Johan Nagels, zijn zwager, en Anna Wytmechers, zuster van Stoffer, losbaar met 
300. 
Op 1-2-1554 zijn 200 guldens gelost.  

 
Hoofdger. 311 fol 24 

 
2129 1551 februari 1 

Helwige, weduwe van Wijnand van den Laick, met toestemming van haar man Lenart Rutgers, 
draagt over haar vruchtgebruik op jaarrente van 3 malder en 1 sester rogge, afkomstig van 5 
malder te Cruchten op de hof, volgens overeenkomst tussen haar en de kinderen van Cone 
van Ludich, aan Steven van Hertefelt en Merye, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 24 vo 

 
2130 1551 februari 4 

Jan ingen Raith van Gratum en Naele, echtel., Jacop van Boecket en Trijne, echtel., en Renke 
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de Baede van Thoer en Hylle, echtel., en Coen ingen Holt en Merie, echtel., dragen over 1/2 
huis in de Brugstraat, tussen Korst Ruytzen en Jan Gevertz, zaliger, waarvan Dirck Becker de 
andere helft heeft, aan Korst Ruytzen voorn en Elze, echtel. 
Engell, zoon van Coen ingen Holt, als naaste bloedverwant, naast en draagt over aan kopers. 
Wylhelm Brantz van Thoer, Peter van Boecket en Wylhelm Loitz, als naaste bloedverwanten, 
naasten en dragen over aan Dederich Beck en Aleyde, echtel. op 7 februari 1551. Op dezelfde 
datum verkoopt Werner van Sittert en Elsse Loitz, echtel., hun recht op dat huis aan Dederich 
Beck en Aleydis, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 24 verso 

 
2131 1551 februari 4 

Jan ingen Raith van Gratum, Jacop van Boecket en Renke de Baede van Thoer verklaren dat 
de koop die Coen ingen Holt deed van 1/2 huis in de Brugstraat met Korst Ruytsen hun 
instemming had.  

 
Hoofdger. 311 fol 24 vo 

 
2132 1551 februari 16-18 

Nese Gelassmeck en Jan van Cleve, haar man, dragen over haar recht en vruchtgebruik op 
huis op Steenweg, tussen ut in litera, aan Jan ther Heyden en Myllen, echtel., en (hun) 
kinderen.  
Jan ther Heyden c.s. verkoopt huis aan Johan van Cruchten, schout van R., en Rycke van 
Lewen, echtel. Indien bezitsrecht gestoord wordt zal Jan ther Heyde 500 goudgulden betalen en 
het goed terugnemen.  

 
Hoofdger. 311 fol 25 

 
2133 1551 februari 18 

Mewes Welters en Stoffer van Oesen, als oom en zwagers, verklaren de overdracht 16/18-2-
1551 geschied te zijn met hun instemming. 
Jan van Neer, de brouwer, en Tyss Wachtendorp, de kannegieter, naburen op de Steenweg, 
verklaren dat de transacties geschied zijn uit nood en armoede.  

 
Hoofdger. 311 fol 25 

 
2134 1551 februari 18 

Dirch van Susteren de schrijnemaker draagt over zijn vruchtgebruik op huis aan de Nielerpoort, 
tussen erf van de Kruisbroeders aan beide zijden aan Jan Peters van Nijmegen, zijn "eydom" 
en Merye, echtel. 
Jan Peters c.s. verkoopt huis aan Henrich Valckenborch en Merye, echtel. 
Henrich Valckenborch c.s. verkoopt uit dit huis een jaarrente van 1 gouden gelderse rijder aan 
Dirch van Susteren, losbaar met 20. 
Henrich Valckenborch c.s. verkoopt uit dit huis verder 1 gouden gelderse rijdergld 's jaars aan 
Jan Peters van Nijmegen c.s., losbaar met 20.  

 
Hoofdger. 311 fol 24 vo 

 
2135 1551 februari 20 

Arnt van Ophaven alias Hynssen en Vredse, echtel., verkoopt een land buiten Zwartbroekpoort 
van 26 roeden, tussen Royders boomgaard en Peter in den Buydel aan Henrich van Ophaven 
en Merye, echtel. Arnt mag het land na stoppelbloot inlossen voor 22 februari met 30 gouden 
gelderse rijders.  

 
Hoofdger. 311 fol 24 vo 

 
2136 1551 februari 21 

Hyeronimus Dattelenboum en Konne, echtel., en Johan Dattelenboum en Anna, echtel., 
verkopen huis op de Veldstraat tegen(over) de Caniellpoel tussen Jasper Vleishouwer en wijlen 
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Peter van Werdt aan Dirch vangen Hovell en Anna, echtel.  
 

Hoofdger. 311 fol 25 
 
2137 1551 februari 21 

Matias Vinck, deken van de H. Geest, voor zich en namens Emont van Barle c.s., verkoopt hun 
recht op huis in de Oliestraat, tussen Goessen van Dulcken en wijlen Johan van den Grient aan 
Goessen van Dulcken voorn.  

 
Hoofdger. 311 fol 25 

2138 1551 februari 27 
Johan Goltstein, Wylhem van Hushaven en Johan Segers, provisoren van de spinden in het 
Gasthuis, verklaren dat Johan van Cruchten, schout van R., afgelost heeft een jaarrente van 
1/2 oud schild gaande uit de afhang van zijn huis.  

 
Hoofdger. 311 fol 25 

 
2139 1551 februari 27 

Tijss van Lieck en Geryt Veltem als broedermeesters van St. Annabroederschap in het Munster 
verklaren dat Johan van Cruchten, schout van R., afgelost heeft 1 brab. gld, jaarrente gaande 
uit de afhang van zijn huis op de Steenweg.  

 
Hoofdger. 311 fol 25 

 
2140 1552 maart 2 

Gerith van Hasselt en vrouw zijn schuldig wegens 2 handschriften, een van Gerith en de andere 
van Gerith Wyerdtz 86 gld à 24 alb. per gulden, te betalen op St Jan uit de erfenis van de vader 
van zijn vrouw (wie is schuldeiser?). 

 
Hoofdger. 311 fol 25 vo 

 
2141 1552 maart 2 

Geryth van Hasselt en vrouw verklaren dat de schuldbekentenis per akte van 9-2-(15)49 reeds 
gevestigd was tbv Johannes Haeffmans en Marcus (onleesbaar). 

 
Hoofdger. 311 fol 25 vo 

 
2142 1551 maart 5 

Johan Holtsnijder en Merie, echtel., verkopen een lege plaats tegen(over) Mariagarde, langs 
Heynrich van Wessem zaliger en Johan's eigen huis, zoals verworven van Wylhem Hillen, aan 
Gairt van Wessem. 
Gairt van Zwamen en Catrijne, echtel., verklaren dat Gairt van Wessem de jaarrente van 12 st 
brab. op de lege plaats en op het huis van Johan heeft gelost. 

 
Hoofdger. 311 fol 25 vo 

 
2143 1551 maart 5 

Dederich Heysterman de smid en Mette, echtel., verkopen 2 staal buiten Zwartbroekpoort 
tussen Lenart ingen Kat, zaliger, en Mewes Smidt(?) aan Heyn Schomeck en Guedele, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 25 vo 

 
2144 1551 maart 6 

Arnt Passert verklaart dat Arnt van den Velde, zijn "eydam" zich heeft laten afvragen wat Arnt 
(Passert) zijn dochter Jutte, wijlen vrouw van Arnt van den Velde, bij het huwelijk beloofd heeft 
in te brengen, dat toen afgesproken is dat Arnt van den Velde 125 rijdergld zou krijgen en 
verder gelijk met broers en zusters zou delen na dood van Arnt Passert en Lijsbeth, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 26 
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2145 1551 maart 6 

Arnt Passert verklaart schuldig te zijn Gevert Gevertz en Katrijne, echtel., 100 gouden gelderse 
rijders wegens geleend geld staande het huwelijk van Arnt en Lijsbeth, voor welke schuld Arnt 
met toestemming van zijn kinderen Wilm en Arnt als onderpand heeft gesteld 18 staal land aan 
de Nielerheide, naast Jan Burdels. 
Arnt stelt verder als onderpand alle gereed goed. 
Arnt mag het land lossen met de hoofdsom en na stoppelbloot. 

 
Hoofdger. 311 fol 26 

 
2146 1551 maart 6 

Henrich Noyen en Roberte, echtel., verklaren dat Rener Vorsterman en Aleyde, echtel., afgelost 
hebben hun deel, zijnde de helft van 3 rijdergld waarvan Herman Kremer, zijn oom, de andere 
helft heeft, gaande uit een huis bij de Brugpoort.  

 
Hoofdger. 311 fol 25 vo 

 
2147 1551 maart 9 

Thijs Zeverijns de jonge en Lysbett, echtel., verkopen 16 hornsgld ut in litera aan Dederich 
Kaick en Elizabeth, echtel., moeder van Thijs. Thijs verkoopt aan idem 8 hornsgld ut in litera. 

 
Hoofdger. 311 fol 25 vo 

 
2148 1551 maart 13 

Dirich Heesterman en Mette, echtel., verkopen uit hun huis aan Zwartbroek tegen(over) de poel 
tussen Heyn Schomech en Leonart van Kaldenkyrchen 4 brab. gld jaarrente aan Geryth 
Verken, bastaard, en Elizabett, echtel., losbaar met 80.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 25 vo - 26 

 
2149 1551 maart 19 

Tijss Royen en Gerte, echtel., verkoopt uit huis in de Neerstraat, tussen Derich Stelt en wijlen 
Henrich van Dair, 3 daalders jaarrente aan Stoffer van Oezen en Hylle, echtel., losbaar met 50.  

 
Hoofdger. 311 fol 26 vo 

 
2150 1551 maart 19 

Jan Molener en Merie, echtel., verkopen 2 staal buiten Zwartbroekpoort, tussen Ernke Hynssen 
en Nese ingen Croen, aan Jan Hacken de jonge en Truyde, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 26 vo 

 
2151 1551 maart 30 

Johan Kaell als gemachtigde van Johan Haeffman laat zich richten na uitwinning beslag van 
Gerard van Hasselt op de erfenis van Goessen Kremer. 
Idem als gemachtigde van Hans Poesen(?) op de erfenis van idem.  

 
Hoofdger. 311 fol 27 

 
2152 1551 april 2 

Meth Lyechtmans en Clara Blanckartz, gezusters, verkopen de plaats met de kamer in St 
Johansstraat, tussen Agnes van Wessem aan beide zijden, zoals geërfd van hun alde moeder, 
aan Gadert van Wessem en Margriet, echtel. 
Stoffer Stralen verklaart dat Gadert voorn. aan hem heeft afgelost een rente van ongeveer 1 
brab gld gaande uit dit goed. 

 
Hoofdger. 311 fol 26 vo 
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2153 1551 april 3 
Thonis van der Lynden verklaart Steven Hugo van Arnhem op deze reis 200 gld brab betalen 
zal die Lenss Kannegieter aan Gerard Thoniss schuldig is volgens verklaring voor het gerecht.  

 
Hoofdger. 311 fol 26 vo 

 
2154 1551 april 10 

Claes van Bruggen en Enke Broeckmans, echtel., verkopen een jaarrente van 5 Milaanse 
slepers ut in litera aan Johan Schroeder van Elmpt de kremer en Barbara, echtel. 
Afgelost door Johan van Holtmoelen op 30-12-1568. 

 
Hoofdger. 311 fol 26 vo 

 
2155 1551 april 10 

Walraven Gruynrisch en Merie, echtel., verkopen uit hun huis tegen de Brugstraat, tussen het 
hoekhuis en het huis van Rener Melys, een jaarrente van 5 gouden gelderse rijders aan Tijss 
van Montfort en Itge, echtel., losbaar met 100.  

 
Hoofdger. 311 fol 26 vo 

 
2156 1551 april 10 

Jelis van Baexen verklaart dat hij de 100 gouden gelderse rijders van Walraven Gruynrisch, 
oom van Jelis' vrouw, die in scheiding en deling na de dood van hun grootvader Henrich van 
Thoer zijn toegevallen, heeft ontvangen.  

 
Hoofdger. 311 fol 26 vo 

 
2157 1551 april 11 

Claes Tymmerman en Gerte, echtel., verkopen een lege plaats aan Zwartbroekpoort, tussen 
Gaert Pijper en Wilm van Barle, aan Wilm van Barle en Henricke, echtel. Claes staat borg voor 
ongestoorde bezit met al zijn goederen.  

 
Hoofdger. 311 fol 26 

 
2158 1551 april 13 

Johan van Kessell en Hadewyg, echtel., verkopen 1 staal buiten Zwartbroek, tussen Jacop 
Custer en Wylhelm van Hyngen, aan Claes van Bruggen en Anne, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 27 

 
2159 1551 april 15 

Lenart Smietz verkoopt zijn deel in huis in de Lombartstraat, tussen Jenne Mollen en Jan Stock, 
zoals aanbestorven na dode zijns vaders Engel Smietz, aan zijn nichten Naelke en Gertgen. 
Jan Slaitgen, zoon van Engel Smietz, zal de 42 brab. gld en 14 st uitkeren aan Vaes (?). 
Indien er nog schulden zouden zijn van Engel Smietz zullen Naelke en Gertgen daarvan 1/3 
betalen.  

 
Hoofdger. 311 fol 27 

 
2160 1551 april 17 

Thijs ingen Haringh gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R. tot wederroepens, door 
Herman Flouten. 
 
Hoofdger. 311 fol 27 

 
2161 1551 april 19 

Johan Goltsteyn en Helwige, echtel., dragen over ten behoeve van 3 erfspinden een jaarrente 
van 7 gouden gelderse rijders ut in litera aan Wylhelm van Hushaven en Johan Zegers als 
provisoren van de spinden die wekelijks de armen gegeven worden, zoals hij (eerder al) 10 
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rijdergld te Bredbair jaarrente gegeven heeft met een huis en moeshof volgens inhoud van de 
brief.  
Johan Goltstein en Helwige, echtel., dragen over huis en hof gelegen (niet ingevuld), tussen 
Johan (onleesbaar) en Jelis Kremer en een moeshof buiten Moirkenspoort tussen Stoffer 
Wytmecher en Arnt van Zynzich, aan de provisoren voorn, voor de 3 wekelijkse spinden zoals 
hij al 10 goudgulden 's jaars te Bredbair en 7 rijdergld op 2 huizen in de Oliestraat fundeerde.  

 
Hoofdger. 311 fol 27 

 
2162 1551 april 21 

Hube Custers van Dylsen verklaart schuldig te zijn Johan Meroyen of toonder van deze brief 50 
bescheiden gouden kronen wegens koop van een schip van 9 voeten (lengte), aan hem 
geleverd, te betalen in 2 termijnen volgens waterrecht.  

 
Hoofdger. 311 fol 27 

 
2163 1551 april 24 

Trynke, dochter van Simon Leppers, verkoopt haar recht op een plaats ut in litera aan Arnt van 
Dursdael en Margriet, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 27 

 
2164 1551 april 27 

Wylm van Walbergen en Trijne, echtel., zijn schuldig uit hun huis in de Oliestraat, tussen wijlen 
Gairt (onleesbaar) en wijlen Henric Geritz van Oderay, een jaarrente van 3 1/2 rijdergld wegens 
een ruil eerder gedaan met Henric Geritz, aan Jutte Dryveners t.b.v. Jan en Anke, haar 
kinderen bij Henric Geritz van Oederay.  

 
Hoofdger. 311 fol 27 

 
2165 1551 mei 3 

Goessen van Dulken en Mergriete, echtelieden, verkopen hun deel in huis ut in litera aan Jan 
Wylreman en Kunnegundis, echtel. (zie ook 21-2-1551) 

 
Hoofdger. 311 fol 27 vo 

 
2166 1551 mei 5 

Walraven Gruynrisch en Merye, echtel., verkopen 15 1/2 roeden opgen Laick, tussen Jan 
Bouwer en Derych Kaick, aan Gaert van Buell en Lijsbette, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 27 vo 

 
2167 1551 mei 5 

Geryt Graess verklaart dat Goessen Kremer, zaliger, de vader van zijn vrouw, hem eerder in 
huwelijksvoorwaarden 100 kronen toegezegd heeft en zolang die niet betaald waren enig land 
te Roer en te Herten in gebruik heeft gegeven. Hij staat nu toe dat de andere kinderen van 
Goessen, met name Arnt, Cristoffer, Driess, Geryt van Hasselt en de kinderen van wijlen 
Huprecht van Bunde samen met hem die goederen te Roer en Herten verkopen waarvan uit de 
opbrengst van de goederen te Roermond 100 kronen in sequester zullen staan tot rechterlijke 
uitspraak. 

 
Hoofdger. 311 fol 27 vo 

 
2168 1551 mei 8 

Geryt van Hasselt is schuldig wegens geleverde wijnen aan Ffeltyn Keyser en Lenart, 
schoonzoon van Agnes Keyser van Debach, 100 gld à 24 st, waarvoor Herman van Hasselt 
voor 50 borg stond, te betalen uit de erfenis van Cone Arntz, zijn vrouw, haar stiefmoeder. 
Herman, zijn broer, zal betalen uit de erfenis van Anna van Hasselt. Geryt staat daarvoor borg.  
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Hoofdger. 311 fol 27 vo 
 
2169 1551 mei 8 

Tijs Rutten verklaart in tegenwoordigheid van zijn broer Joest Rutten dat Tijs in 1538 verkocht 
aan Henrich Custers en Gerte, echtel, een afhang van een huis achter Kloosterwand, een land 
tegen de Exterentoren van 21 1/2 roeden. 
Het geschiedde toen niet voor het gerecht. 

 
Hoofdger. 311 fol 27 vo 

 
2170 1551 mei 8 

Tijs Rutten van Lyn en Griete, echtel., verkopen 21 1/2 roeden op de Exterenkamp tegen de 
Exterentoren, lange jaren geleden reeds verkocht, aan Henrich Custers en Griete, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 27 vo 

 
2171 1551 mei 10 

Jan van Wevelichaven en Jenne, echtel., verkopen huis in de Schoenmakerstraat, tussen 
Johan van Elmpt op de hoek en Peter Kremer, aan Stoffer van Elmpt en Lijsbette, echtel., het 
goed is niet zwaarder belast dan 6 hornsgld 's jaars.  

 
Hoofdger. 311 fol 27 vo 

 
2172 1551 mei 11 

Geryt Graess als man van Agnes verkopen hun deel in huis op de Markt tussen het raadhuis en 
Abe van Meysenborch, zoals geërfd van de vader van Agnes, aan Stoffer van Elmpt en Lijsbett, 
echtel. 
Geryt van Hasselt als man van Aleyde als bloedverwant naast en draagt over aan de kopers. 
Geryt van Hasselt en Aleyde verkopen hun deel in huis ut supra, zoals geërfd van de vader van 
Aleyde, aan Stoffer van Elmpt c.s. 
Geryt Graess naast en draagt over aan de kopers. 
Geryt van Hasselt is schuldig aan Stoffer van Elmpt 20 daalders wegens 4 jaar verschenen 
pacht, die Stoffer betaald heeft aan Henrich Holteren (?)' huisvrouw, idem de meerpenningen 
van 100 daalders vergeleken met 100 rijdergulden, te betalen na de dood van Kunnegunde.  

 
Hoofdger. 311 fol 28 

 
2173 1551 mei 16 

Hupert Hyppens de gaffelknecht en Eva, echtel., verkopen  huis op de Steenweg (?) tussen 
Johan in den Vogell en Henrich Beckers, zoals hij eerder kocht met zijn eerdere vrouw Peter-
ken, aan Johan in den Vogell en Peter, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 28 

 
2174 1551 mei 26 

Stoffer Basters en Merie, echtel., verkopen 1 staal buiten de Nielerpoort tussen een tuin van 
Mary en Wendel in die Kath aan Tijss Severijns en Lysbett van Dulcken, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 28 

 
2175 1551 mei 28 

Tys Royen is schuldig uit al zijn goederen aan Peter Maess van Bom(m)el of toonder van deze 
akte 11 vlaams en 7 st, te betalen in twee termijnen.  

 
Hoofdger. 311 fol 28 

 
2176 1551 mei 29 

Mergriet van den Griendt, weduwe van Johan van den Rure, machtigt Lewes van Baexen.  
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Hoofdger. 311 fol 28 
 
2177 1551 mei 30 

Tilman van Venloe verkoopt uit zijn huis op de Nieuwstraat, tussen de Kruisbroeders en Lem 
Gaitzen, een jaarrente van 15 st brab aan Cone Koppelmans en Jan Wylreman als meesters 
van de St Barbara broederschp, losbaar met 30 currente guldens.  
Op 3-7-1570 gelost door Gereth Dynens van Vlodrop.  

 
Hoofdger. 311 fol 28 

 
2178 1551 mei 30 

Herman Flouten zweert dat hij zijn zoon Herman te Dordrecht, aldaar gehuwd, nooit iets 
schuldig is gebleven.  

 
Hoofdger. 311 fol 28 vo 

 
2179 1551 juni 2 

Jacop Bystervelt en Lijske, echtel., verkopen jaarrente van 1 brab. gld. ut in litera gaande uit 
goed te Muggenbroek met achterstallige termijnen aan Johan Molener en Merie, echtel. 
De vestiging was 1549 op woensdag na Driekoningen.  

 
Hoofdger. 311 fol 28 vo 

 
2180 1551 juni 3 

Thonys van der Lynden en Jenne, echtel., verkopen 5 bescheiden gld ut in litera aan Peter 
Gerlynchs pastoor van het Begijnhof, en de 4 meesteressen voor de 4 malder weit die jaarlijks 
daags voor St Anthonius op het Begijnhof worden uitgedeeld ter ere van meesteres Hille van 
Zwalmen en 5 hornsgld 's jaars voor de eredienst op het Begijnhof.  

 
Hoofdger. 311 fol 28vo 

 
2181 1551 juni 3 

Thonis van der Lynde en Jenne, echtel., verkopen een "Koeienkamp" tegen de molen van het 
nonnenklooster (=Munsterabdij), tussen Jan Scere en het gemeen voetpad, schietende met het 
hoofd op de Molenweg, aan Johan Stock en Elze, echtel. De kamp is nu moeshof en zal 6 jaar 
in gebruik blijven bij kopers. De opbrengst is nu 600 Karolusguldens 's jaars. Wat de kamp 
méér opbrengt vervalt aan Thonis c.s. 
Na 6 jaar mag Thonis de Kamp lossen met 600 kar.gld. Doet hij dat niet dan vervalt het recht 
op inlossen voorgoed. 

 
Hoofdger. 311 fol 31 

2182 1551 juni 5 
Marie Platvoitz verklaart dat Simon Vleyshouwer als man van Lysbeth Platvoitz, haar nicht, 
rechtsopvolgster is in plaats van haar overleden moeder in de helft zoals Marie van Margriet 
Dalen's erfenis zal krijgen, behalve enig zilverwerk en 3 schotels. Marie Platvoitz verklaart uit al 
haar goederen schuldig te zijn aan haar dochter Aleyt Cornelis dochter 1000 goudgulden, te 
betalen St Jan 1552.  

 
Hoofdger. 311 fol 28 vo 

 
2183 1551 juni 13 

De regentes zendt de stadhouder van Gelre en Zutphen een door haar ontvangen memorie 
over ketterijen van de Roermondse schoolmeester Paulus Chimarreus.  

 
Publ XLI p 328-329 

 
2184 (ná 1551 juni 13) 

Paulus Chimarrheus, geboren te Beek bij Randenrath, was rector der latijnse scholen te 
Roermond, te Heinsberg (1552) en te Düren. Toen hij in Roermond vertoefde stond hij "fidem 
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catholicam" voor, maar "Satan" beschuldigde hem valselijk van ketterij en leverde hem over 
aan de inquisitie. Hij werd later priester en in 1553 pastoor te Sittard.  

 
PSHAL XXV p 355-356, XLI p 328-329 

 
2185 1551 juni 16 

Dirich Becker van Heell en Trijn, echtel., verkopen uit hun huis in de Munsterstraat, tussen 
Heynrich van Baexen en Johan Pelser, 2 hornsgld jaarrente aan zuster Johanna Stockx tbv het 
convent Mariawee, losbaar met 40.  

 
Hoofdger. 311 fol 29 vo 

 
2186 1551 juni 16 

Oth Custers, de koster, en Trijn Custers, broer en zus, zijn overeengekomen met Garet 
Custers, hun broer, dat Gairt het huis waar hun moeder nog in woont zal onderhouden en 
repareren waarvoor Gairt bij de deling 25 hornsgld vooruit zal krijgen. 

 
Hoofdger. 311 fol 29 vo 

 
2187 1551 juni 18 

Thonis Schroe van Bracht en Anne van Hasselt, echtel., Jacop van Greverayde, weduwnaar 
van Caterine Nelys, hebben voor de dood van Caterine reeds verkocht 1/2 huis bij het 
stadstimmerhuis, achter de kloostermuur, tussen Lens van Hynsberg en Claes Stempell, 
waarvan Tyske opten Wijer de andere helft van heeft aan Jan Vischer, zoon van Tyske voorn.  

 
Hoofdger. 311 fol 28 vo 

 
2188 1551 juni 18 

Stoffer Ricken en Lenarte, echtel., verkopen 5 hornsgld jaarrente ut in litera 28-2-1550 aan 
Henrich Ruytsen en Anna, echtel. 
Afgelost 1566. 

 
Hoofdger. 311 fol 28 vo 

 
2189 1551 juni 20 

Coen ingen Holt als gemachtigde van zijn vrouw Caterine Houfftz laat zich richten na uitwinning 
beslag op het goed van de kinderen van Hupert van Bunde, wegens dode hand, deels aanbe-
storven van Gossen Kremer te Roer, wegens 40 hornsgld wegens wijnaccijns.  

 
Hoofdger. 311 fol 28 vo 

 
2190 1551 juni 22 

Peter van Bunde en Bele, echtel., en zijn zuster Lysbeth van Bunde, voor zich en namens 
Aletgen, hun beider zuster, verkopen hun deel van huis en hof, nl 1/6 deel, op de Markt tussen 
het herenhuis en Abe van Meysenborch, zoals aanbestorven van hun grootvader Goessen 
Kremer en van ooms en tantes ten deel gevallen, aan Driess van Meysenborch en Anne, 
echtel. 
Arnt Kremers, oom van Peter en Lijsbeth, naast en draagt over aan kopers.  
Verkopers staan de gezamenlijke erfgenamen van Goessen Kremer toe de goederen te 
verkopen en te scheiden en delen. 

 
Hoofdger. 311 fol 28 vo-29 

 
2191 1551 juni 23 

Gaerdt Gysbertz en Agnes Buysers, echtel., verkopen een stenen  kamer, buiten de brug, 
tussen Ruth Busers en Wilhem Busers, aan Ummele Busers, begijn op het Begijnhof.  

 
Hoofdger. 311 fol 29 
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2192 1551 juni 30 
Wylhelm Wynantzoen machtigt Simon in den Wyldeman. 

 
Hoofdger. 311 fol 29 

 
2193 1551 juli 8 

Arnt Kremer en Lijsbett, echtel., Stoffer van Elmpt en Lijsbett, echtel., Driess van Meysenborch 
en Anna, echtel., en Geryth van Hasselt en Aleyde, echtel., dragen over alle erf en goed, huis 
en hof, land, zand te Roer, zoals aanbestorven van Goessen Kremer, hun (schoon)vader aan 
Gerytt Graess en Agnes, echtel. 
Gerytt Graess en Agnes verkopen 1/2 bunder te Roer, tussen Agnes van Wessem en Mr. Peter 
van Moirss, de secretaris, aan Herman van Parloe en Gertrude, echtel. Driess van Meyssen-
borch, zwager van Gerytt, naast en draagt over aan de kopers.  
Gerytt Graes en Agnes verkopen huis en hof van 2 morgen te Roer, tussen het nonnenklooster 
erf en de kruisbroeders, schietende op de gemene straat. Idem 1/2 van Kremersheggen te 
Roer groot c. 2 bunder, tussen land van het nonnenklooster en de kruisbroeders, aan Johan 
van Swalmen en Itge, echtel. Driess van Meysenborch naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 29 

 
2194 1551 juli 8 

Gerytt Graess en Agnes, echtel., verkopen andere 1/2 van Kremersheggen te Roer (tussen 
land van het nonnenklooster en de Kruisbroeders); idem 2 morgen land aan Beule tussen land 
van Bree en met het hoofd aan de gemene straat; idem 1 morgen aan Mollenwylgen, tussen de 
Kruisbroeders en land van Bree; 1 staal buiten de Nielerpoort, schietende aan de gemene 
straat naast Wynand van Dur(s)dal, aan Tijss Beck en Katrine, echtel. De voorkinderen van 
Tijss bij Jutt Scouperts behouden 100 daalders hoofdsom op het land.  

 
Hoofdger. 311 fol 29  

 
2195 1551 juli 9 

Johan Zohye machtigt Dederich van Cruchten. 
 

Hoofdger. 311 fol 29 vo 
 
2196 1551 juli 9 

Jonker Wylhem van Vlodrop heer te Dalenbroek machtigt Gerytt van Prumeren om zijn tol te 
Roermond te innen. 

 
Hoofdger. 311 fol 29 vo 

 
2197 1551 juli 11 

Cristoffel Straelen gemachtigd in alle zaken voor het gerecht van R tot wederroepens, door 
Jelys Murmeister.                          

 
Hoofdger. 311, fol 29 vo 

 
2198 1551 juli 11 

Johan Rademecher en Trijne, echtel., verkopen huis op de Wenmeckerstrate langs 
Kueckhaven en Peter Schomecker, zoals geërfd van zijn ouders, aan Marie, dochter van 
Heynrich Bussenmeckers tbv haar kinderen Gerard en Marie bij Heynrich Beekman, pastoor te 
Beeck 

 
Hoofdger. 311 fol 29 vo 

 
2199 1551 juli 12 - augstus 3 

Dr Sonnius, inquisiteur namens het Hof van Gelre, en andere commissarissen uit het Hof, 
vragen vanuit Roermond overkomst van het Hof (dat tijdelijk te Venlo resideert), aangezien uit 
te Roermond gehouden verhoren was gebleken dat arrestaties nodig zijn. 
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Op 18 juli is het Hof in Roermond. De magistraat wordt gelast te publiceren dat aangifte dient te 
worden gedaan van de verblijfplaats van Thijs van Lin. 
Deze wordt op dezelfde dag in hechtenis genomen en kort daarna ter dood gebracht. Op 21 juli 
bevel t.a.v. Meuss Beckers en zijn vrouw. Ook de kapelaan van Montfort moet zich verantwoor-
den. De drost van Montfort moet vóór terugkomst van de kapelaan huiszoeking doen en alle 
boeken doen toekomen aan Dr Sonnius. 
Op 23 juli schrijft het Hof vanuit Roermond aan de regentes dat de uitgeweken personen 
Godtschalck van Dulcken en Neesken Glaesmaeckers getuigenis zouden kunnen geven over 
hun medeplichtigen en de scholen die de (weder-)dopers daar en elders zouden hebben. De 
bewusten werden gevonden en bekenden herdoopt te zijn en noemden medeplichtigen, die 
echter uitgeweken waren. Zij verklaarden van hun herdoop spijt te hebben en alles aan de 
pastoor gemeld te hebben. Het hof stelt genade voor. 
De regentes besluit ad idem onder voorwaarden.  

 
Publ. XLI p 329-331 

 
2200 1551 juli 13 

Johan Goltstein en Helwige, echtel., verkopen 1/2 huis in de Oliestraat, tussen Kelremans en 
Jan Wylreman, aan Goessen van Dulcken en Griete, echtel. Elysabeth van Wessem, zuster 
van Griete legt verklaring af.  
Goessen van Dulken en Mergriete, echtel., en Elyzabeth van Wessem verklaren dat zij uit dat 
huis zullen betalen 4 goudgld jaarrente, die Goessen zelf heft uit het huis van Michel van 
Straelen in de Brugstraat en 7 hornse postulaatsgld à 2 gelderse snaphanen aan Johan 
Goltstein c.s., losbaar met 140 hornsgld.  

 
Hoofdger. 311 fol 30 

 
2201 1551 juli 13 

Goessen van Dulcken verklaart dat indien de rente van 4 goudgl uit het huis van Michel van 
Straelen in de Brugstraat gelost wordt dat hij de hoofdsom zal beleggen ter versterking van het 
onderpand voor huis 13-7-1551.  

 
Hoofdger. 311 fol 30 

 
2202 1551 juli 17 

Cone ingen Holt als momber van zijn vrouw Trijne Houfftz laat zich richten na uitwinning beslag 
op de goederen van Hupert van Bunne wegens 40 gld wijnaccijns. 

 
Hoofdger. 311 fol 29 vo 

 
2203 1551 (juli 18 en later) 

Kwam die wiebischop tot Venlo en Ruermonde metten en met veel knechten om die herdoopte 
te corrigeeren die se af gingen en penitentie wilden doen; mer die se niet afgingen wierden 
gebrandt, die fonteynen bij hen hadden wierden gegeesselt. 

 
Publications XII p 155 

 
2204 1551 juli 20 

Geryth Graess en Agnes Kremer, echtel., verkopen 2 stuk land te Roer, het ene van 3 morgen 
genaamd de Zandkuil, naast land van de abdis waar de gemene weg doorheen loopt richting 
Beule, idem 1 morgen langs St Cornelishof en het Gasthuis land, schietende aan Grietge van 
Bairloe, afkomstig van wijlen Goessen Kremer, aan Itge van Barloe.  

 
Hoofdger. 311 fol 29 vo 

 
2205 1551 juli 23 

donressdach altera marie magdalenen 
Claes Witmeckers van Gelre, kremer, is op last van commissarissen van de koning en raden 
gevangen gezet wegens lutherij, hetgeen onjuist bleek. Hij zweert oorvede wegens 
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gevangenschap en zal zich als trouw christen gedragen.  
 

Oirvedenboek p 35 
 
2206 1551 juli 23 

Gairt van Roggell, Syll inden Buydell, Claes Claess en Thijs van Buell verklaren bekend te 
zullen blijven bij hetgeen Meus van Berckelair opgeschreven heeft. Moeder Heynrixke verklaart 
dat zij zich er aan houden zal en dat de borgen geen schade zullen hebben.  

 
Hoofdger. 311 fol 29 vo 

 
2207 1551 juli 26 

Thys vangen Cloisterhoff en Trijne, echtel., verkopen uit 2 morgen te Roer aan de Beule en 
langs Lodwijck ingen Horst; idem uit 1 morgen te Roer langs Lodwijck ingen Horst en de 
kruisbroeders, schietende op de gemene straat, een jaarrente van 5 brab gld aan Thijske 
Pessen, losbaar met 100.  

 
Hoofdger. 311 fol 29 vo 

 
2208 1551 juli 27 

Gairt Wytmecker van Gelre bekent lange tijd een luthers boekje van Martinus Vinx in bezit 
gehouden te hebben in weerwil van plakkaten van de keizer en verdere waarschuwingen. Hij 
heeft ook lutherse psalmen gezongen. Na advies van kanselier en raden (veroordelen 
schepenen van Roermond) hem tot geseling. 
Hij doet een oorvede wegens gevangenschap.  

 
Oirvedenboek p 35 

 
2209 1551 juli 29 

Jan Huedemecker als gemachtigde van het convent der Minderbroeders met toestemming van 
de gardiaan en lector verkoopt 4 goudgld ut in litera 20-1-1551 aan Tylman Bonenbecker en 
Lijsbett, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 30 

 
2210 1551 augustus 1 

Thijs van den Cloistershoff en Trijne, echtel., verkopen 1 staal van 13 roeden buiten de 
Nielerpoort, naast Wynand van Dursdael, schietende aan de gemene straat naar (Maas-)niel, 
zoals verworven van de kinderen van Goessen Kremer aan Geryth van Velthem en Marie, 
echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 30 

 
2211 1551 augustus 1 

Sandrya, dochter van wijlen Dederich Schenck en Marie, echtel., mede namens Aleytken 
Schenck, haar zuster, draagt over Mr. Johan van Melick en Agnes Schenck, echtel., (object niet 
vermeld). 
Sandrya staat borg met haar huis op de Swalmerstraat.  

 
Hoofdger. 311 fol 30 

 
2212 1551 augustus 3 

Thonis van der Lynden en Jenne, echtel., verkopen 7 goudgld ten laste van de stad Roermond 
ut in litera aan Wylhelm Sweyns en Jenke, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 30 

 
2213 1551 augustus 3 

Agnes van den Donck verkoopt huis tegenover de Kruisbroeders' refter, tussen Jaick Gelden 
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en Lijske van Tiegelen, zoals zij als weduwe verwierf, aan Henrich van den Donck en 
Henrichen, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 30 

 
2214 1551 augustus 6 

Heynken Wackers en Leonartke, echtel., verkopen uit hun huis aan het Begijnhof, naast de 
pastoor, genaamd de Wijngaardsrank, een jaarrente van 15 st brab aan Thijs Rademecker en 
Johan van Neer, meesters van (St. Annabroederschap?), losbaar met 25 hornsgld.  

 
Hoofdger. 311 fol 30 

 
2215 1551 augustus 7 

Geryth Graess en Nese, echtel., verkopen huis Achter de Muur bij de Kael(poort?) tussen 
Paulus van Kempen zaliger en de steeg (gatzen), genaamd der Pellicaen, afkomstig van de 
kinderen van Goessen Kremers, aan Dryes van Meysenboirch en Anne, echtel. 
Dryess c.s. zijn wegens huis ut supra schuldig 150 gld brab aan Geryth Graess, Arnt Kremer, 
Stoffer van Elmpt en Geryth van Hasselt, ider 37 1/2 gld brab, te betalen als omschreven.  

 
Hoofdger. 311 fol 30 vo 

 
2216 1551 augustus 8 

Lens Kannegieter en Cristina, echtel., verkopen een moeshof ut in litera aan Geryt Stockx, 
pastoor in Herten. 

 
Hoofdger. 311 fol 30 vo 

 
2217 1551 augustus 10 

Driess Hoegraess en Magdalena, echtel., dragen over huis in de Steeg met het klein huisje en 
moeshof en alles wat na dode zijns ouders geërfd en gedeeld met zijn broers, aan zijn broer 
Rutger Hoechgraess en Merie, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 30 vo 

 
2218 1551 augustus 12 

Jan Gevertz en Dyngen, echtel., en Lysbett Gevertz verkopen 25 roeden buiten Zwartbroek bij 
Haverslach boomgaard, tussen Leen van Veeren en (niet ingevuld) aan Gaert Aebkens en 
Beele, echtel. Geve Gevertz naast en draagt over aan de kopers. 
Jen Gevertz als bloedverwant, zuster van Jan en Lysbett Geverts, naast en behoudt de 25 
roeden.  

 
Hoofdger. 311 fol 30 vo 

 
2219 1551 augustus 14 

Hans Nyess en Neiske, echtel., verkopen huis in de Neerstraat, recht tegenover de Oliestraat, 
tussen Goessen van Dulcken en Jacop van Heymerich aan Wylhelm van Vucht en Trijne, 
echtel. 
Ymmel, de moeder van Hans, naast en draagt met toestemming van Frans van Panhedell, haar 
man, over aan de kopers. 
Wylhelm van Vucht en Trijne, echtel., verkopen uit dit huis 10 gouden gelderse rijders aan Hans 
Nyessen en Neiske, echtel., losbaar met 200. 
In 1551 zijn 5 goudgl. gelost. Rest gelost 11-7-1555. 

 
Hoofdger. 311 fol 30 vo 

 
2220 1551 augustus 18 

Cornelis van Nuenhem en Lijsbette, echtel., verkopen 1/2 huis in de Neerstraat, naast de gats, 
genaamd die Wolffzkeell, langs huis van Jan Boumer aan Dries van Vucht en Anna, echtel. 
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Hoofdger. 311 fol 30 vo 
 
2221 1551 augustus 19 

Peter van Werdt en Wendele, echtel., verkopen uit 4 staal buiten Zwartbroek in de Wolffkeell, 
tussen Jan van der Kraicken en Marienborch een jaarrente van 4 gelderse rijders en 3 oort aan 
Jan van Neer en Tiss van Lieck als meesters van de St Annabroederschap in het Munster. Het 
goed is niet verder belast dan met 1 vat rogge 's jaars. Losbaar na 4 jaar met 95 gelijke munt.  

 
Hoofdger. 311 fol 31 

 
2222 1551 augustus 21 

De schepenbank van Thorn attesteert dat zij in zaken van beleringe zij appelleren op de 
schepenen van Echt en die van Echt weer op Roermond.  

 
Kroonenbroeck, Register, nr BB 

 
2223 1551 augustus 21 

Thonis van der Lynden en Jenne, echtel., verkopen 10 hornsgld jaarrente ut in litera aan Geryt 
Goltsteyn en Catrijn van Dulken.  

 
Hoofdger. 311 fol 31 

 
2224 1551 augustus 24 

Dryes van Meysenborch en Anne, echtel., verkopen 2/3 van 1/6 van huis In den Eynhorn, aan 
de Markt naast het herenhuis en Abe van Mijsenborch, zoals Dryes dat 1/3 deel verwierf via zijn 
vrouw, en 1/3 van Peter van Bunde en Lijsbett, zijn zuster, aangekocht, aan zijn zwager 
Christoffer van Elmpt en Lijsbett, echtel. Dryes zal alle kosten, schade en hinder wegens 
minderjarigheid van kinderen afdoen en staat garant voor latere gestand doen bij bereiken 
meerderjarigheid. 
Dryes zal de renten op de Eynhorn die vervallen voor Remigius e.k. nog betalen.  

 
Hoofdger. 311 fol 31 

 
2225 1551 augustus 25 

Johan van Gelre machtigt zijn zwager Johan Wolters, de bakker op de hoek van de Ezelstraat.  
 

Hoofdger. 311 fol 31 
 
2226 1551 september 1 

Coen ingen Holt gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R. tot wederroepens, door Mettel 
Gijselers.                      

 
Hoofdger. 311, fol 31 vo 

 
2227 1551 september 2 

Ffieken Schrijvers laat zich richten na uitwinning beslag wegens dode hand op de nagelaten 
goederen van Johan Schrijvers, priester, wegens 200 goudgld. volgens zegel en brief.  

 
Hoofdger. 311 fol 31 

 
2228 1551 september 6 

Steven van Lewen en Konne, echtel., verkopen 1/2 huis met hofke op de hoek van de Kaniell, 
naast Trijnke Tryppemecher en Johan Jegers aan Johan Jegers en Trijne, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 31 vo 

 
2229 1551 september 7 

Andries van Meysenborch en Anna, echtel., verkopen huis Achter de Muur genaamd de 
Pellicaen, tussen wijlen Paulus van Kempen en de steeg, aan Johan Meroyen en Lysbett. 
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Barbara van Meysenborch, zuster van Andries, naast en draagt over aan kopers. Johan zal 
Andries de resterende koopsom betalen volgens uitspraak en anders te verhalen op al zijn 
goed.  

 
Hoofdger. 311 fol 31 vo 

 
2230 1551 september 7 

Lens Beck en Ida, echtel., verkopen uit huis tegenover de H. Geestkerk, tussen Paul Kremer en 
Wilhem Sadelmeck 3 hornse postulaatsgld jaarrente aan Sylle van Werde en Paul Kremer als 
meesters van St Franciscusbroederschap in de Minderbroeders(kerk), losbaar met 60.  

 
Hoofdger. 311 fol 31 vo 

 
2231 1551 september 11 

Lenart van Bruggen, weduwe, draagt over haar vruchtgebruik aan de onderste molen op de 
Roer, genaamd Johan Hillenmolen en huis c.a. aan haar kinderen Daem en Johan van 
Bruggen. 
Daem van Bruggen en Bile, echtel., en Johan van Bruggen, verkopen het huis met de molen 
aan Thijs van Ophaven en Mariken (onleesbaar), echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 31 vo 

 
2232 1551 september 12 

Heyn van Hyngen verkoopt 3 staal en 10 roeden buiten Nielerpoort, tussen Stoffer in den Wolff 
en wijlen Mr. Rener Buydels, aan Tijss van Lieck en Bele, echtel. 
Op 24 october naast Wylhem van Itter als man en momber van Trijn van Hynghen en draagt 
over aan Tijss van Lieck c.s.   

 
Hoofdger. 311 fol 31 vo, fol 32 vo 

 
2233 1551 september 15 

Jacop Custer gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R, tot wederroepens, door Johan van 
Syttert, priester.        

 
Hoofdger. 311, fol 31 vo 

 
2234 1551 september 22 

Beelke, weduwe van Johan Moels, draagt over aan haar zoon Heynrich Moels 5/6 deel van huis 
waarin Heyn Moels te Wessem 1/6 bezit, gelegen over de brug, naast Jacop Rademeck en 
Lambrecht Knop. 
Heynrich Moels verkoopt vervolgens dat deel aan Arnt Simons en Bele, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 32 

 
2235 1551 september 23 

Katrijn Kerstgens van Muelbracht naast als naaste bloedverwant huis en molen 11-9-1551 en 
draagt over aan de kopers in die akte. 

 
Hoofdger. 311 fol 31 vo 

 
2236 1551 september 23 

Dirck van Gelre laat zich richten na uitwinning beslag op het schip van Dirch van Rossum 
wegens 15 karolusguldens.  

 
Hoofdger. 311 fol 32 

 
2237 1551 september 24 

Jan Slaitgen verkoopt 1/3 van huis in de Lombardstraat, tussen Johan Stock en Jen Mollen, 
aanbestorven van zijn vader Engel Smeitz, aan Johan Stock voorn en Elze, echtel. 
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Naelke en Geritgen, kinderen van Jacop Smiets, verkopen 2/3 van huis ut supra aan Johan 
Stock c.s. 
Merten Beek en Jan van Thoer, ooms van Naelke en Geritgen, zullen kopers schadeloos 
houden.  

 
Hoofdger. 311 fol 34 

 
2238 1551 september 24 

Rener Melys machtigt Mergriete zijn vrouw in omnibus usque revocationem. 
 

Hoofdger. 311 fol 32 
 
2239 1551 september 30 

Hellebrant en Barich, kinderen van wijlen Tyss Hellebrantz, genaamd Vuyst, machtigen Mewes 
Koeckenbeck. 

 
Hoofdger. 311 fol 32 

 
2240 1551 october 3 

Jan Luckerman en Mette, echtel., verkopen 1/4 van huis in de Neerstraat, tussen Arnt Smeet 
en Dirch Kremer, aan Arnt Maess en Eva, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 32 

 
2241 1551 october 3 

Anna van Nederhaven herroept machtiging aan Cone ingen Holt. 
 

Hoofdger. 311 fol 32 
 
2242 1551 october 5 

Helwych Gruyters, met toestemming van haar man Leonart Gruyters, draagt over aan Herman 
van der Laick, Steven van Hertefelt en Wylhelm van Wachtendonck haar vruchtgebruik en 
recht zoals gekregen van wijlen haar man Wynand van der Laick op 5 huizen aan de H. Geest 
naast Goessen Kremer en (niet ingevuld); idem het vruchtgebruik van huizen en hof op de Heg-
straat, naast Marie van Megen en St Jansaltaar in de H. Geest; idem het vruchtgebruik 1 1/2 
goudgld. jaarrente op het huis genaamd St Joest aan de Markt en het recht op de 
pandschappen van Wylhelm Nobis. 
Herman van den Laick, Steven van Hertefelt en Wylhelm van Wachtendonck dragen over aan 
Leonart Gruyters en Helwyge, echtel., de 2 huizen aan de H. Geest, tussen hun erf en Goessen 
Kremer, idem huis en hof op de Hegstraat, naast Marie van Megen en 1 1/2 goudgld jaarrente 
op huis St Joest.  

 
Hoofdger. 311 fol 32 

 
2243 1551 october 8 

Thonis de W. machtigt Helwige, vrouw, wegens bierschuld.  
 

Hoofdger. 311 fol 32 
 
2244 1551 october 8 

Agnes van Oederay machtigt Peter in den Iser(en) Kraem. 
 

Hoofdger. 311 fol 32 
 
2245 1551 october 10 

Seytz Poirtgens en Jenne, echtel., verkopen uit huis op de Muntenort aan de put, naast Johan 
Beck en tegenover wijlen Goessen Kremer 2 joachims daalders jaarrente, losbaar met 40, aan 
Johan van Lom. 
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Hoofdger. 311 fol 32 
 
2246 1551 october 11 

Clement Schilkens van Zuchtelen laat zich richten na uitwinning beslag wegens 150 daalders 
op het huis van Meus van Berckeler met de .....doem en op het land buiten Zwartbroek.  

 
Hoofdger. 311 fol 32 

 
2247 1551 october 17 

Johan Lyndemans en Anna, echtel., verkopen moeshof buiten de Ezelspoort bij Begijnenstraat, 
langs Thijs Severijns en Meg Hameck, aan Claes Boesmans en Nese, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 32 

 
2248 1551 october 18 

Geryt van Elmpt heeft van Korst Kaeldreger ontvangen 10 daalder en geeft in gebruik 2 1/2 
roeden buiten de Ezelspoort langs Herman van Elmpt tot inlossing hoofdsom.  

 
Hoofdger. 311 fol 32 vo 

 
2249 1551 october 22 

Johan van Oell en Margriete, echtel., Johan van den Graeff en Anne, echtel., Dirich 
Heysterman en Mette, echtel., Johan van Ercklantz en Stine, echtel., Merten van Nyell en 
Mette, echtel. verkopen hun delen van het huis waarvan Gairt van Oell 1/3 bezit, gelegen aan 
de (Minder-)broeders, naast Jacop van Holtzwijlre en wijlen Frans Haesswynckell, zoals geërfd 
van Johan en Naele van Oell, aan Gairt van Oell voorn. en Ymmele, echtel. 
Gairt en Ymmele verkopen dit huis aan Jacob van Holtzwijlre en Anna, echtel. 
Johanna van Oell Gairts dochter naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 32 vo 

 
2250 1551 october 23 

Gairt van Oell en Ymmele, echtel., Johan van Oell en Margriete, echtel., Johan van den Graeff 
en Anne, echtel., Dirich Heysterman en Mette, echtel., Johan van Ercklantz en Stine, echtel. en 
Merten van Nyell en Mette, echtel., verkopen 3 goudgld (uit een brief van 9, waarvan de stad er 
6 afgelost heeft) aan Mr. Bado van den Graeff (pastoor van Montfort).  

 
Hoofdger. 311 fol 32 vo 

 
2251 1551 october 23 

Gaerdt van Oell en Ummel, echtel., verkopen 6 staal land buiten Zwartbroek, tussen erven van 
wijlen Gossen Rixkens en Peter Tymmerman aan Heeske en Janne Welters, zus en broer. 
Johanna van Oell, dochter van Gaerdt, naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 32 vo 

 
2252 1551 october 27 

Lijb Porthueder machtigt Stoffer (onleesbaar). 
 

Hoofdger. 311 fol 32 vo 
 
2253 1551 october 27 

Johan van Zwalmen op de Kruisbroedershof en Itge, echtel., verkopen uit huis en hof te Roer, 
groot c. 2 morgen, en uit 1 bunder land te Roer, zoals gekocht van de kinderen van Goessen 
Kremer, gelegen tussen land van de Kruisbroeders en de abdis van OLV Munster 6 
joachimsdaalders jaarrente, losbaar met 120, aan Johan Nobis en Nale, echtel. 
Afgelost 1560 vigilia St Jan Bapt. nativitas.  

 
Hoofdger. 311 fol 32 vo 
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2254 1551 november 2 

Coen Segers en Cristina, echtel., verkopen huis in de Brugstraat, tussen Coen Scholmans en 
wijlen Ffynemans' huis, aan Peter Schomeck de "Keer" en Bele, echtel. Het huis is niet verder 
belast dan met 2 goudgl. 's jaars.  

 
Hoofdger. 311 fol 33 

 
2255 1551 november 5 

Leonard Gruyter en Helwige, echtel., verkopen uit 2 huizen aan de H. Geest langs Goessen 
Kremer en Wylhelm van der Laick; idem uit 2 huizen op de Hegstraat, langs Marie van Megen 
en St Johansaltaar in de H. Geest, jaarrente van 3 rijdergld aan Peter van Wassenberg en 
Oetge, echtel., losbaar met 60.  

 
Hoofdger. 311 fol 33 

 
2256 1551 november 8 

Gijse Ruyters laat zich richten na uitwinning beslag op 2 stukken land van wijlen Frans Daelen, 
priester, wegens 2000 hornsgld.  

 
Hoofdger. 311 fol 33 

 
2257 1551 november 11 

Dirch van Rossem en Merye, echtel., zijn schuldig Dirch van Gelre 42 gld brab wegens een 
schip genaamd een Beyert, dat Dirch van Gelre met beslag heeft uitgewonnen volgens stads-
recht, te betalen in termijnen, 30 gulden nu en 12 gld op Vastenavond e.k. en bij verzuim 
volgens omschreven waterrecht.  

 
Hoofdger. 311 fol 33 

 
2258 1551 november 12 

Henrich Gruyter belooft binnen 14 dagen voor Peter van Beeck op kost van ongelijk certificatie 
brengen en in handen van Symon in den Wildeman stellen als gemachtigde van Wilm Wynert-
zen van Den Bosch inzake handel en koop en verkoop van haring. Henrich is verder schuldig 
aan Symon als gemachtigde wegens 4 tonnen haring 26 gld brab. 

 
Hoofdger. 311 fol 33 

 
2259 1551 november 14 

Herman van der Laick belooft van de schepenbank waar zijn vrouw woont certificatie te 
brengen of sturen dat zijn vrouw hem gemachtigd heeft tot transactie met Willem van 
Wachtendonck over de goederen die hij zal erven van Jacop Tesser.  

 
Hoofdger. 311 fol 33 

 
2260 1551 november 19 

Arnt Hynssen en Gryete, echtel., verkopen uit 2 1/2 staal buiten Zwartbroek aan de Kytzgraeff, 
langs Johan Hack en Naele Hynssen 1 rijdergld jaarrente aan Gairt Roeye van Ercklantz en 
Catrijne, echtel., losbaar met 20. 

 
Hoofdger. 311 fol 33 vo 

 
2261 1551 november 22 

Herman van der Laick en Anne, echtel., verkopen huis op Schoenmakersstraat bij de H. Geest, 
tussen Steven van Hertefelt en Wilm van Wachtendonck, aan Peter in den Werdt, de 
schrijnemaker, en Katrine, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 33 vo 
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2262 1551 november 28 
Adriaen van Cruchten draagt over aan Geraerd van Prumeren en Elysabeth, echtel., zijn 
zwager en zuster, al zijn goederen. 
Geraerd voorn verklaart dat Adriaen naar vreemde landen zal vertrekken en bij terugkeer de 
goederen weer terugkrijgt.  

 
Hoofdger. 311 fol 33 vo 

 
2263 1551 december 10 

Geraerd van Prumeren en Elysabeth, echtel., verkopen hun zwager uit het huis aan de 
Saltmarckt op de hoek van de Neerstraat, tegenover de Hertzhorn, langs Johan Straitman; 
idem uit huis op de Berg, tussen Willem Vocht (?) en Marie Schere, jaarrente van 10 brab gld 
aan Tilman Beer, rentmeester te Brüggen, en Elysabeth Roeyen, echtel., te betalen in Brüggen, 
losbaar met 200.  

 
Hoofdger. 311 fol 33 vo 

 
2264 1551 eind november 

profesto divi..... 
Reynar van Hambach en Mettele, echtel., en Soffia van Hambach, moeder van Reynar, 
verkopen al hun recht op huis in de Neerstraat tussen Gerit in den Vosch en Arnt de Smyt aan 
Peter Becx en Catrijne, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 33 vo 

 
2265 1551 december 18 

Jan Kouven, de kuiper, en Geritge, echtel., verklaren schuldig te zijn aan Katerine en Mercke 
kinderen van wijlen Jacop Kupenbinder en Gertrude, echtel., 100 gouden gelderse rijders, 
waarvoor Jan en Geritge betaald hebben 12 rijders, resterende 88 rijders, te betalen in 6 
jaartermijnen met al zijn goederen als onderpand.  

 
Hoofdger. 311 fol 33 vo 

 
2266 1551 december 26 

stephani anno LII 
Gerith Vercken de jonge machtigt Johan Kaell. 

 
Hoofdger. 311 fol 34 

 
2267 1551 december 27 

Udo Tryples van Luik zal de schuld die haar vader Quere Desden had aan Gaert Nyell(?) en 
Gerart van Pruymeren betalen.  

 
Hoofdger. 311 fol 34 

 
2268 verm. 1551 december 27 

Heyn van Hyngen attesteert over 10 gld brab tussen zuster Johanna, procuratrix van Klooster 
Mariawee en Aleyt Kemerlynx. 

 
Hoofdger. 311 fol 34 
N.B.: Onvolledige akte; niet gedateerd 

 
2269 1552 januari 2 

altera circumcionis 
Rener Hillen en Johan van Lom, meesters van O.L. Vrouwe broederschap in de parochiekerk, 
keuren goed dat de rente van 3 hornsgld ut in litera 20-4-1549 ander onderpand krijgt, nl. op 
huis in de Neerstraat, tussen Dirch Stelt en Claes Rinxkens.  

 
Hoofdger. 311 fol 9 
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2270 1552 januari 2 
Johan, Anthonis en Petrus Dryvener, gebroeders geven 2 hornsgld jaarrente gaande uit 3 staal 
buiten de Nielerpoort, tussen Arnt van Dursdall en (land van) St Jansaltaar in de parochiekerk, 
welk land toebehoorde aan Jacop Bonen, losbaar met 40, aan Rener Hillen en Gaedert van 
Nederhaven als provisoren van het Gasthuis op de Schuitenberg voor de proven.  

 
Hoofdger. 311 fol 34 

 
2271 1552 januari 3 

Peter Schomeck en Bele, echtel., verkopen huis tussen Arnt van Dursdall en Thonis der Baede 
aan Sybe van Kessell en Trynke. 

 
Hoofdger. 311 fol 34 

 
2272 1552 januari 6 

Peter van Straelen is schuldig Johan van Lom de jonge 300 gld brab 37 gld hollands en 5 st, 
terstond opvorderbaar.  

 
Hoofdger. 311 fol 34 

 
2273 1552 januari 15 

Peter van Achen gemachtigd in alle zaken voor het gerecht van R., tot wederroepens, door 
Gaedert Mereell, schepen van R. 
 
Hoofdger. 311 

 
2274 1552 januari 18-24 

Coen ingen Holt gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R., tot wederroepens, door: 
18 januari Agnes van Wessem                       fol 34 
24 januari Elizabet, weduwe Dederich Kaick        fol 35 

 
Hoofdger. 311 

 
2275 1552 januari 18 

Agnes van Wessem verklaart alle goederen en renten die zij door de dood van haar man 
Heynrich van Wessem heeft verworven zal nalaten aan Gaedert en Christoffel van Wessem.  

 
Hoofdger. 311 fol 34 

 
2276 1552 januari 22 

Tilman Bonebeck en Elizabeth, echtel., verkopen uit huis 22-1-1552 4 goudgld jaarrente aan 
Tiss van Wachtendorp en Dynge, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 34 vo 

 
2277 1552 januari 22 

Tiss van Wachtendorp en Dynge, echtel., verkopen jaarrente van 1 philippusschild ut in litera uit 
huis 22-1-1552 aan Tilman Bonebeck en Elizabeth, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 34 vo 

 
2278 1552 januari 22 

Tijss van Wachtendorp en Tilman Bonebeck zijn overeengekomen dat Tilman het huis 22-1-
1552, waaraan Tijss levenslang vruchtgebruik heeft zal bezitten zolang Tijs leeft en niet langer, 
daartegenover zal Tilman aan Tijss jaarlijks betalen 8 gelderse rijders min 1 oort. Tilman mag 
de hoofdsom van 156 aflossen met telkens 50.  

 
Hoofdger. 311 fol 34 vo 
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2279 1552 januari 22 
Tijs van Wachtendorp de Kannegieter en Dynge, echtel., verkopen 1/2 huis in de Neerstraat 
onder de Berg, tussen Mewes Hameck en wijlen Evert Koppelmans, aan Tilman Bonebeck en 
Elisabeth, echtel. 
Agnes Schenck, halfzuster van Tijs, naast en draagt over aan de kopers. 
Tilman c.s. verkopen uit dit huis jaarrente van 1 1/2 gelderse rijdergld aan Tijs c.s., losbaar met 
30. 
Tilman blijft nog schuldig aan Tijs 77 1/2 gelderse rijdergld, te betalen op Pasen. Betaald 14-11-
1552. 

 
Hoofdger. 311 fol 34 vo 

 
2280 1552 februari 1 

Lyb Porthueder, dochter van wijlen Frans Porthueder, draagt over aan Stoffer Denen, haar 
oom, en Lyske, echtel., haar versterf van haar grootvader Henrich Porthueder, bestaande uit 
huis, land gereed en ongereed goed.  

 
Hoofdger. 311 fol 35 

 
2281 1552 februari 9 

Ruth van Roggell is Mewes Hoeffsmit schuldig 8 malder rogge, te betalen à 3 rijdergld = 24 
rijdergld op Pinksteren a.s. 

 
Hoofdger. 311 fol 35 

 
2282 1552 februari 9 

Mewes Hoeffsmit is schuldig Anna van Nederhaven 10 malder rogge aan pacht te betalen op St 
Andries e.k. bij het eindigen van de pacht.  

 
Hoofdger. 311 fol 35 

 
2283 1552 februari 12 

Christoffer van Dursdall en N. van Nederhaven, echtel., dragen over 1/2 huis op de Dries, waar 
wijlen Dederich van Cruchten's kinderen de andere helft van bezitten, gelegen tussen wijlen 
Tylman Gelaesmeckers en (niet ingevuld) aan Dederich van Cruchten en Geertrude van 
Cruchten, diens zuster, tbv hun beiden en tbv Jan, Rabeth, Katherine, Anne en Mettele, hun 
broers en zusters.  

 
Hoofdger. 311 fol 35  

 
2284 1552 februari 15 

Lambrecht Hoegeraess en Peete, echtel., verkopen 1/2 huis met moeshof, uitgezonderd het 
kleine achterhuis, op de Swalmerstraat op de hoek van de Betlehemstraat, naast Katrine Ricxk-
ens huis, aan Rener Hoegeraess, zijn broer, en Dirche, echtelieden. 
Rener c.s. verkoopt 1/2 huis ut supra, zoals geërfd van zijn ouders, en 1/2 gekocht van zijn 
broer ut supra, aan Tijss van Wachtendorp en Dynge, echtel. 
Lambrecht, zijn broer, naast en draagt over aan de kopers. 

 
Hoofdger. 311 fol 35 vo 

 
2285 1552 februari 16 

Heyn van Herten en Jenne, echtel., verkopen huis op de Schoolstraat, tussen het klooster 
(Brood-) Boomgaard en (niet ingevuld), uitgezonderd 9 1/2 roeden moeshof langs de straat, 
aan Wylhem van Herten, zijn neef. 
Wylhem verkoopt uit huis ut supra 1/2 gelderse rijder jaarrente aan zijn neef Heyn voorn, 
losbaar met 10. 

 
Hoofdger. 311 fol 35 vo 
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2286 1552 februari 17 
Peter van Halen, priester, pastoor, Agnes Houfftz en Mettel van Neer, meesteressen op het 
begijnhof, met toestemming van Cone ingen Holt, hun momber, verkopen een vervallen huis 
met plaats op de Veldstraat ut in litera, zoals met jaargeding uitgewonnen, aan Johan van 
Herten en Tijske, echtel., tegen jaarrente van 1 gelderse rijder.  

 
Hoofdger. 311 fol 35 vo 

 
2287 1552 februari 22 

Mychael van Doern is schuldig Johan Roedgy (?) 220 gld brab, te betalen met Pasen. 
 

Hoofdger. 311 fol 35 vo 
 
2288 1552 februari 26 

Grietgen Rotgens machtigt Symon Fleishouwer speciaal over een contract met Enke Meyssen. 
 

Hoofdger. 311 fol 35 vo 
 
2289 1552 maart 1 

Driess van Meysenborch gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R., tot wederroepens, door 
Arnt Kremer.                                
Hoofdger. 311, fol 35 vo 

 
2290 1552 maart 1 

Arnt van der Grient machtigt Jan Grient, bastaard, tot wederroepen. 
 

Hoofdger. 311 fol 35 vo 
 
2291 1552 maart 5 

Wolter van Stralen heeft ontvangen namens zijn broer Garet van Stralen, de hoofdman, 39 
daalders van Johan van Cruchten, de schout, en Lambrecht (van Cruchten), diens broer, 
wegens de som die Garet had geleend aan diens broer wijlen Dederich van Cruchten.  

 
Hoofdger. 311 fol 36 

 
2292 1552 maart 6 

Thonys van der Lynden en Jenne, echtel., verkopen 3 staal buiten Zwartbroekpoort, tussen 
Jeronimus Botz en Gerit van der Hardt, aan Stoffer van Oesen en Hylle, echtel. 
Thonys mag dit land na 3 jaren weer lossen, stoppelbloot, met 25 daalders. 
Afgelost 1557 door Jacop Lynkens van Holtzwylre. 

 
Hoofdger. 311 fol 36 

 
2293 1552 maart 8 

Baltazar van Hambach en Beerte, echtel., dragen over aan Rener van Hambach, zijn broer, en 
Gerytte van Hambach, zijn broer, zijn stenen huis in de Neerstraat bij de gats, naast Gerit 
Goltstein, achter uitkomende op de stadsmuur, uitgezonderd een lege plaats, die hij verwierf 
van Johan Goltstein, zoals in vorig jaar op het protocol is vermeld, op voorwaarde dat zijn 
broers het voor de hoogste prijs verkopen en de koopsom weer aan Baltazar uitkeren t.b.v. 
Baltazar en Beerte's kinderen, behoudens vruchtgebruik voor Beerte gedurende haar leven. 
Indien de kinderen eerder sterven dan de moeder dan krijgt Beerte 200 rijdergld en de rest naar 
de erfgenamen van Baltazar. 
Rener en Geryt van Hambach, gebroeders, zullen het bovenstaande uitvoeren.  

 
Hoofdger. 311 fol 36 

 
2294 1552 maart 12 

Jacop van Wylre machtigt Jacop Braetzpoth. 
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Hoofdger. 311 fol 36 
 
2295 1552 maart 19 

Arnt Hynssen is schuldig Thonis ingen Tuut (Twt) 16 aam vlaams bier, te betalen op St 
Remigius e.k. 

 
Hoofdger. 311 fol 36 

 
2296 1552 maart 21 

Voor schepenen van Echt attestatie dat die van Roermond en Venlo vrij goed vervoerende 
nooit te Cuyck zijn geland; bij vervoer van onvrij goed gingen zij met een aak aan land, 
vertolden naar eigen opgave zonder dat hun schip landde.  

 
Venlo nr. 2144 

 
2297 1552 maart 21 

Oetgen Schriners verkoopt 1/2 huis op de Markt ut in litera, waar Wylm Bonebeck de andere 
1/2 van heeft, hem aanbestorven van zijn broer Herman Schriners, aan Wylm Bonebeck en 
Lijsbette, echtel. Wylm verkoopt Oetgen uit huis ut supra 3 1/2 gouden gelderse rijders 
jaarrente, losbaar met 70. 

 
Hoofdger. 311 fol 36 

 
2298 1552 maart 24 

Jacop Lycop, priester, draagt over Gerith Verken en Elysabeth Beeck, echtel., zijn recht hem 
aanbestorven van Geryt Syllen op huis op de Schuitenberg en gereed en ongereed goed. 
Gereth Verken zal Jacop levenslang van kost en benodigdheden voorzien.  

 
Hoofdger. 311 fol 36 vo 

 
2299 1552 maart 29 

Wylhelm Brentz, weduwe, verkoopt 1/2 van 1 1/2 staal land ut in literis, zoals aanbestorven na 
dode Vaes Boums, waarvan Lyske Boums de andere 1/2 bezit, aan Lyske Boums.  

 
Hoofdger. 311 fol 36 vo 

 
2300 1552 maart 30 

Johan Ingelen, bussenmecher, en Anne, echtel., verkopen uit hun huis op de Swalmerstraat, 
tussen Johan van (opengelaten) en Wylhelm van Itter, 2 gouden gelderse rijders jaarrente aan 
Johan voorn (naam opengelaten), losbaar met 40.  

 
Hoofdger. 311 fol 36 vo 

 
2301 1552 maart 30 

Tryntgen van Hyngen verkoopt 1/4 huis ut in litera, zoals uitgewonnen, aan Johan van Hyngen. 
 

Hoofdger. 311 fol 36 vo 
 
2302 1552 april 7 

Jacop van Blerych en Billie, echtel., verkopen 1 malder rogge jaarrente gaande uit huis 
tegenover de H. Geest op de hoek aan Peter van Wassenbergh, de scroeder, en Anna, echtel., 
losbaar met 23 rijdergld.  

 
Hoofdger. 311 fol 35 

 
2303 1552 april 11 

Jan Gelynss laat zich richten na uitwinning beslag op Hans Udenheymer wegens 29 kronen 
schuld.  
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Hoofdger. 311 fol 36 vo 
 
2304 1552 april 14 

Walraven Gruynrisch en Henrich Gruynrisch, zoon, verklaren de overeenkomst tussen beiden 
gemaakt volgens cedule, te zullen nakomen. 
Walraven Gruynrisch en Merye, echtel., verkopen uit de zoutkamer met de hof, op de Berg, 
tussen Jelis van Baexen en Rener Melis, een jaarrente van 5 currente guldens à 20 st. 
(1 rijder = 2 gld curr + 12 st = 52 st; 1 daalder = 3 gld curr + 6 st = 66 st) aan Hyeronimus Botz 
en Mery, echtel., losbaar met 100. 

 
Hoofdger. 311 fol 36 vo 

 
2305 1552 april 15 

Melchior van Endhaven en Jan Aelmans, de glasmaker, als man van Merie van Endhaven, 
verkopen 7 hornsgld jaarrente ut in litera ten laste van de stad Roermond aan Mathias Stockx, 
priester, procurator van de Regulieren.  

 
Hoofdger. 311 fol 36 vo 

 
2306 1552 april 19 

Stijn van Reij met toestemming van haar zoon Geryt is uit al haar goederen te R. schuldig aan 
Sybert en Stijnke, natuurlijke kind (eren?) van Sybert, haar zoon, te versterven van de ene op 
de andere (bedrag niet genoemd). 

 
Hoofdger. 311 fol 36 vo 

 
2307 1552 april 20 

Jan Noyen en Mergritte, echtel., verkopen 21 1/2 roeden land buiten Zwartbroek aan de 
Kitzgrave, tussen Peter Clee, de leidekker, en Gart Pelser, aan Johan Konnen en Griete, 
echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 37 

 
2308 1552 april 22 

Wylhelm van Hushaven geeft zijn bastaardzoon Henric een land op O.L. Vrouweveld, tussen 
Johan van Lom en wijlen Johan van den Gryndt, door Wylhelm persoonlijk te lossen met 200 
bescheiden philips guldens. 

 
Hoofdger. 311 fol 37 

 
2309 1552 april 23 

Lenarte Moleners machtigt Jan, haar zoon. 
Hoofdger. 311 fol 37 

 
2310 1552 april 26 

Peter van Halen gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R., tot wederroepens, door Naell 
Geelen.                              

 
Hoofdger. 311, fol 37 

 
2311 1552 april 26 

Mettel van Loen met toestemming van haar momber Hupert ingen Kuyp verkoopt een oud 
vervallen huis, gelegen op de plaats op de hoek van de Caniellpoel, recht tegenover huis van 
Welters, aan Tiss Klompenmeck en Griete, echtel. 
Hupert ingen Kuyp, als bloedverwant, naast en draagt over aan de kopers.  
Tiss voorn is schuldig Mettel 11 rijdergld op Pinksteren a.s. Borg is Jan Hulss, rademaker.  

 
Hoofdger. 311 fol 37 
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2312 1552 april 28 
Gielis van Baexen naast wegens maagschap 15 1/2 roeden land ut in litera 5-5-1551. 

 
Hoofdger. 311 fol 37 

 
2313 1552 april 29 

Claes Schomeck en Griete, echtel., dragen over aan Johan van Cruchten en Tijss (van 
Cruchten), gebroeders, kinderen van (Johan van Cruchten, de) schout van Roermond 2 1/2 
hornsgld jaarrente ut in litera 27-7-1546. 

 
Hoofdger. 311 fol 37 

 
2314 1552 april 30 

Johan van Wessem en Bele Denck(en), echtel., verkopen een beemd van 10 roeden meer dan 
1/2 bunder in de Weerd bij Homberg(en), tussen Gerdt Denck en de Lammergriend, waar 
Heynrich van Luydick het ander deel bezit, zoals Steven Denck aan Bele, voorn., zijn dochter, 
gegeven heeft, aan jonkvrouw Anne van Dursdaell Heynrichs dochter. 
Steven Decnk, vader, naast en draagt over aan de koopster.  

 
Hoofdger. 311 fol 37 vo 

 
2315 1552 mei 1 

Coen ingen Holt als gemachtigde van Ffrederich van Echt laat zich richten na uitwinning beslag 
op alle goederen van Frans Smytz. 

 
Hoofdger. 311 fol 37 vo 

 
2316 1552 mei 4 

Peter van Endhaven verkoopt 1 1/2 hornsgld jaarlijks ut in litera ten laste van de stad R aan 
Matias Stockx, priester, procurator van de Regulieren.  

 
Hoofdger. 311 fol 37 vo 

 
2317 1552 mei 5 

Dryes van Assell en Marie, echtel., verkopen uit huis, naast Wylhelm van Werde en (niet 
ingevuld) (straat niet ingevuld) een jaarrente van 2 hornsgld aan Claes Planen en Gerte, ech-
tel., losbaar met 40.  

 
Hoofdger. 311 fol 37 

 
2318 1552 mei 11 

Broeder Johannes Tabo, pater, met toestemming van mater, procuratrix en convent van 
Mariagarde dragen over aan Tilman van Thoer en Wyndele, echtel., 2 1/2 hornsgld ut in litera 
jaarrente.  

 
Hoofdger. 311 fol 37 vo 

 
2319 1552 mei 12 

Lambert Hugen en Mery Engelbrechts, echtel., en Jan Engelbrechts, verkopen uit 1/2 huis op 
de Swalmerstraat, tussen Walraven van der Lynde en Ffrans van Eyck, 6 gouden gelderse 
rijders jaarrente aan Arnt van den Griendt, losbaar met 120. 

 
Hoofdger. 311 fol 37 vo 

 
2320 1552 mei 16 

Rutger Hoegraess en Merie, echtel., verkopen 2 huisjes op de Betlehemstraat, ter ene het 
hoekhuis en ter andere het huis genaamd die Scoell aan Tijss Wachtendorp en Dynge, echtel. 
Rutger c.s. draagt over aan Tijs c.s. een jaarrente van 1 hornsgld en 1 oort ut in litera.  
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Hoofdger. 311 fol 37 vo 
 
2321 1552 mei 16 

Dederich Kaick laat zich richten na uitwinning beslag op Jacop Block tot 20 daalders. 
 

Hoofdger. 311 fol 37 vo 
 
2322 1552 mei 17 

Reynair van Hambach namens de burgemeester laat zich richten na uitwinning beslag wegens 
dode hand op de goederen van Thijs Fransen tot de hoogte van de wijn-"cedule". 

 
Hoofdger. 311 fol 37 vo 

 
2323 1552 mei 18 

Daem van Cruchten laat zich richten na uitwinning beslag op Frans der Smyt wegens 6 gld. 
 

Hoofdger. 311 fol 37 vo 
 
2324 1552 mei 19 

Nelis Schuttes en Cathryne, echtel., verkopen uit huis op de Werf van de Roer, langs Johan 
Kuyles 4 sester rogge 's jaars aan Gairt in den Vysscherwyrde en Catrijn, echtel., losbaar met 
30 rijdergld, na 6 jaar.  

 
Hoofdger. 311 fol 37 vo 

 
2325 1552 mei 19 

Jacop Lynkens en Anne Ruyters, echtel., verkopen het voorhuis langs de straat tot aan de 
kamer, de kamer zelf en de achterhof behouden Jacop c.s., met de schoorsteen ("den brand"); 
de muur tussen beiden zal beiden dienen (is dus gemene muur) aan Gairt Eggels en Catrijne 
Poirtgens, echtel. 
Het huis ligt bij de Minderbroeders, tussen erven van Jacob en Gairt voorn.  

 
Hoofdger. 311 fol 38 

2326 1552 mei 26 
Jen en Maryk Muyters, gezusters, verkopen huis in de Betlehemstraat, tussen Trijn Tielen's 
schuur en Thijs Kannegieter, zoals van ouders verkregen, aan Stoffer Wytmecher en Sye, 
echtel. 
Mett Muyters, vrouw van Johan Hoeffnagels, naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 38 

 
2327 1552 mei 26 

Joest Doenen en Marie, echtel., verkopen uit huis aan de Nielerpoort op de hoek van de gats, 
idem uit 2 1/2 staal land buiten Zwartboek achter....boomgaard, langs Gairt Pelser en wijlen.... 
Schrijvers 2 bescheiden daalders jaarrente, losbaar met 40, aan Daem van Bruggen en Bily, 
echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 38 
N.B.: Zeer slordig schrift van Peter van Moirss 

 
2328 1552 mei 27 

Stadhouder, kanselier en raden te Arnhem schrijven schout en magistraat van Roermond dat 
de stad iedere dag zelf 80 mannen op het werk van de vestingbouw moet houden. De schout 
en de burgemeester moeten iedere dag op het werk komen en aansporen.  
Op dezelfde datum wordt de drost van Kessel geschreven dat volgens afspraak met mr. 
Marcelis (Keldermans), bouwmeester, naast de 80 man ut supra het land van Kessel 60 man 
moet stellen en ambt Montfort, inclusief Swalmen en Elmpt, 40 man. 
De drost van Stralen zou 20 mannen inbrengen maar men wil die liever in actie te 
Wachtendonk. Zij zeggen dat de drie nieuwe bruggen te R niet meer dan 200 gld zullen kosten 
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die de stad R betaalt. 
Het benodigde hout kan van de kloosters(goederen) worden gehaald. 
Die van Kriekenbeek zullen worden ingezet te Wachtendonk. 

 
Hof van Gelre 1048, brieven 1645-1646 

 
2329 1552 mei 30 

Stadhouder, kanselier en raden te Arnhem schrijven de drost van Kessel dat de onderdanen 
van Stralen i.p.v. bij de vestingbouw te Roermond beter ingezet kunnen worden bij Wachten-
donk.  

 
Hof van Gelre 1048 brief nr. 1649 

 
2330 1552 mei 30 

Beele Schenck, weduwe, Israell van den Moelen en Catrijne, echtel., Peter van den Moelen en 
Bele, echtel., Servaes van den Moelen en Lucke, echtel., Daniell Kemerlynck en Wylgelink, 
echtel., verkopen hun recht op huis ut in litera zoals geërfd van de ouders, aan Peter van 
Aechen en Gerte van den Moelen, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 38 

 
2331 1552 mei 31 - december 7 

Johan Kaell gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R., tot wederroepens, door: 
31 mei Henrich Hecx                                  fol 38 
28 november Coen op Zandt en Wylhem van Vucht, als meesters van het kremerambacht         
                               fol 41          7 december Johan Rodgyr                              fol 41vo 

 
Hoofdger. 311 

 
2332 1552 juni 1 

Stoffer in den Wolff en Jenne, echtel., verkopen 20 roeden land op het Empsell ut in litera aan 
Gart van Buell en Lysbett, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 38 

 
2333 1552 juni 3 

Stadhouder, kanselier en raden te Arnhem dragen de drost van Kessel op op de vastgestelde 
dag naar Roermond te gaan om samen met mr. Marcelis (Keldermans) en de werkmannen de 
vestingbouw aldaar aan te vangen. 
Tevens sturen zij 2 hellebaardiers naar R. teneinde toezicht te houden. 

 
Hof van Gelre 1048, brief nr. 1654 

 
2334 1552 juni 10 

Peter Engelen en Naele Custers, echtel., verkopen een klein stukje land op het Empsell, tussen 
Stoffer van Dursdael en Herman Flouten aan Metten van Oedekirchen en Aleyt, echtel. 
Willem, zoon van Peter, naast, en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 38 

 
2335 1552 juni 11 

Aleydt, weduwe Houfft is schuldig op al haar roerend en onroerend goed 100 joachimsdaalders 
aan Aleydt van Kalkair tbv haar kinderen Gossen en Caterine en mogelijke toekomstige 
kinderen bij haar man Jan Houfft, te vererven van de ene op de andere, te betalen Kerstmis 
e.k. 
Aleydt van Kalkair zal Aleydt weduwe Houfft levenslang voeden, kleden en onderhouden zonder 
dat ze zich te beklagen zal hebben. 

 
Hoofdger. 311 fol 38 
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2336 1552 juni 17 

Kanselier en raden te Arnhem sturen de drost van Kessel een brief die Johan heer te Elmpt 
stuurde aan de stadhouder, de graaf van Hoogstraten, strekkende een weigering om mannen 
uit Elmpt bij de vestingbouw te Roermond in te zetten. Vragen de drost wat de andere 
onderheren doen en terstond bericht.  

 
Hof van Gelre 1048, brief nr. 1666 

 
2337 1552 juni 27 

Barbara Oesterlynx, weduwe van Dederich Brantzen van Maastricht, machtigt haar zoon 
Dederich Brantzen in omnibus.  

 
Hoofdger. 311 fol 38 

 
2338 1552 juni 30 

Ruth Smeetz getuigt onder ede met eigen hand geschreven en getekend te hebben een cedule 
dat Jan van Vyrssen heeft sprekende over een koop van Vyrssen te Keulen tussen beiden. Hij 
heeft na sluiten van de koop een fles wijn laten halen als licop. Vyrssen heeft hem naar Luik 
gezonden en zou de verkochte leien leveren, maar Henry Collet aldaar had de leien aan een 
ander verkocht.  

 
Hoofdger. 311 fol 39 

 
2339 1552 juli 14 

Aleydt Voncken draagt over aan Bernt van Sybreecht en Else Voncken, echtel., huis aan het 
Begijnhof tussen Grete Beckers' huis op de hoek en Wylmke Poelmans, zoals verworven in 
haar weduwestaat.  

 
Hoofdger. 311 fol 38 vo 

 
2340 1552 juli 14 

Bonaventura Pusters is schuldig uit al zijn goederen aan Jan van Broichusen 100 rijdergld, 
belovende na de eerste terugkeer uit Dordrecht 50 rijders te betalen en voor de andere 50 dan 
onderpand te stellen. De hoofdsom moet Jan van Broichusen na de dood van zijn 
schoonmoeder weer inbrengen.  

 
Hoofdger. 311 fol 38 vo 

 
2341 1552 juli 22 

Dederich van den Berghe, priester, verkoopt 1 plaats op de Veldstraat, langs Johan Koucken 
en Marie Kystemeckers, zoals op jaargeding uitgewonnen wegens 1 oud schild (jaarrente) aan 
Johan Koucken en Thijske, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 38 vo 

 
2342 1552 juli 23 

Voor het gehele gerecht belooft Geryt Rademecher binnen 3 weken aan heer Jacop, 
rentmeester van Horn, namens Suera (?) die Zoe te betalen en bij wanbetaling 15 gouden 
kronen.  

 
Hoofdger. 311 fol 38 vo 

 
2343 1552 juli 24 

Tewes Driessen de smid en Lucie, echtel., dragen over aan Kerstge Driessen, zijn broer, en 
Catrijne, echtel., hun (=zijn) deel van huis in Zwartbroek, tussen wijlen Steven Sijben en Peter 
van Muggenbroek, en zijn deel van 1 1/2 staal land buiten Zwartbroekpoort ut in litera, zoals 
verworven van Thonis van Barefelt en Thonis diens zoon. De hoofdbrief staat op het protocol 
op zaterdag na Laurentius 1541. 
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Hoofdger. 311 fol 38 vo 

 
2344 1552 juli 29 

Jan Collert van Ludich en Johan van Vyrssen zullen hun geschil voorleggen aan Jan Katt, Ruth 
Busers, Renier Budels en Henrich van Bezell en zich aan hun uitspraak houden. (zie 30-6-
1552) 

 
Hoofdger. 311 fol 38 vo 

 
2345 1552 juli 29 

Wolter van Eemell en Boechart Engelsman verklaren onder ede dat zij als huwelijks vrienden 
(met anderen) gevraagd zijn te Tiel op het huwelijk tussen Jan van Elmpt en Johanna Boe-
charts.  
Daarbij is bepaald dat de voorkinderen van Jan van Elmpt bij Berbe van Haren behouden 10 
malder rogge ('s jaars), losbaar, en 20 hornsgld ('s jaars), losbaar, veronderpand op diverse 
plaatsen, behoudens vruchtgebruik voor Jan van Elmpt gedurende diens leven. Tevens is toen 
bepaald dat de 5 voorkinderen van Jan uit het gereed goed 100 gld brab ineens zouden 
ontvangen. 
Van de voorwaarden zijn twee brieven gemaakt bezegeld door Henrich Vogels en Welter van 
Eemell.  

 
Hoofdger. 311 fol 38 vo 

 
2346 1552 juli 29 

Peter van Mechelen geeft Gaird van Wessem en Margriet, echtel., Christoffer van Wessem en 
Catrijne, echtel., de beterschap van hof en erf achter het huis in de St Janstraat, welk huis 
bewoond wordt door Gaird van Wessem, naast Peter Royen, strekkende aan Stoffer Vynck en 
schietende op de oude schuttengraaf. 

 
Hoofdger. 311 fol 39 

 
2347 1552 juli 29 

Peter van Mechelen verkoopt uit zijn huis op de hoek van de Markt, afgaande naar de 
Neerstraat, genaamd St Joest, langs Bernt van Kessell, 10 brab gld jaarrente à 20 st aan Gairt 
van Wessem (en Margriet, echtel.) en Christoffer van Wessem (en Catrijne, echtel.), losbaar 
met 200. 

 
Hoofdger. 311 fol 39 

 
2348 1552 juli 30 

Gaert Royen, waard in die Clock, en Catrine, verkopen 2 huizen in de Oliestraat, tussen de 
poort van Jan van der Kraicken en wijlen Gart van Broickhuysen, aan Jan Kalen en Mettele, 
echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 39 

 
2349 1552 augustus 5 

Naelke, bastaarddochter van Jacop Smeetz, machtigt haar oom Jan Engelen in omnibus.  
 

Hoofdger. 311 fol 39 
 
2350 1552 augustus 8 

Kanselier en raden te Arnhem schrijven de magistraat van Roermond vernomen te hebben dat 
het werkvolk op de vestingbouw te R af en aan loopt en weinig orde heerst. Gelasten dat 
iemand uit de magistraat dagelijks toezich op het werk houdt. 

 
Hof van Gelre 1048, brief nr. 1705 

 



 
 322 

2351 1552 augustus 9 
Michell van Etlingen, de barbier, en Hylle, echtel., verkopen uit hun huis in de Neerstraat, 
tussen het Hertzhorn en het huis van Arians, een jaarrente van 3 joachimsdaalders, losbaar 
met 60, aan Libert Meler, priester, als rector van het altaar van de H. Geest in de H. Geestkerk.  

 
Hoofdger. 311 fol 39 

 
2352 1552 augustus 13 

Johan van den Gryndt, bastaard, verklaart dat Wilhelmke, weduwe Bernartz, hem afgelost heeft 
1 1/2 malder rogge jaarrente, te weten de helft uit de hof te Besell van heer Johan van 
Mechelen (akte niet volledig?, steller Peter van Moirss). 

 
Hoofdger. 311 fol 39 vo 

 
2353 1552 augustus 20 

Jacop Smedtz en Merye, echtel., verkoopt uit huis buiten de brug met de lege plaats naast 
Merten van Doyr en het huis ligt tussen Jan Zelys en Rutger Smedtz, een jaarrente van 3 
gelderse zilveren snaphanen (= 1 1/2 horngulden of 3 x 6 st. brab) aan Dirch Dorpman van 
Gelre, losbaar met 60 snaphanen. 

 
Hoofdger. 311 fol 39 

 
2354 1552 augustus 20 

Hugo Schoultz van (niet ingevuld) machtigt Johan van den Gryndt in omnibus. 
 

Hoofdger. 311 fol 39 vo 
 
2355 1552 augustus 21 

Aleitgen van Bonne, dochter van wijlen Hupert van Bonne, verkoopt haar deel en recht van huis 
genaamd den Einhorn, naast het Herenhuis op de Markt aan Stoffer van Elmpt en Lysbett 
Kremers, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 39 

 
2356 1552 augustus 21 

Coene Arntz machtigt (niet ingevuld). 
 

Hoofdger. 311 fol 39 vo 
 
2357 1552 augustus 22 

Elizabeth en Aleytgen van Bonne, gezusters, bevestigen de verkoop door hun broer Peter van 
Bonne aan diens zwager Dryes van Meysenborch van het huis Achter de Muur genaamd de 
Pellicaen met het schrijnwerk dat er in staat. 

 
Hoofdger. 311 fol 39 vo 

 
2358 1552 augustus 23 

vigilia barto 
1) Arnt Keer, Driess van Meysenborch namens diens vrouw, Stoffer van Elmpt namens diens 
vrouw, Gerit van .... namens diens vrouw, en 2) Lenart van Stockbroeck als momber van 
Conne Arntz hebben de overeenkomst tussen Joest Dursdall en Mereell als nietig erkend.  

 
Hoofdger. 311 fol 39 vo 

 
2359 1552 september 1 

Marie van Laeffelt, weduwe, in den Gulden Cruytz, met instemming van haar kinderen Robolt 
en Joesse verkoopt 10 rijdergld ut in litera aan Johan Stockx en Else, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 40 
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2360 1552 september 1 

Tijs Klumpenmecker en Henken van Azenrayde zijn bij nacht en ontij door een gat bij een toren 
in en uit (de stad) gekropen, 
daarbij gepakt en in de gevangenis gezet. Zij hebben om genade gebeden, zeggende daarmee 
niets misdadig te hebben willen doen. Op voorspraak van naburen is genade verleend. Zij 
zullen schout en burgemeester geknield om genade vragen en verbeuren 5 mark groot. 

 
Oirvedenboek p 35-36 

 
2361 1552 september 3 

Jacop, Anna en Mercke Spietz, broer en zusters verkopen 3 staal land buiten Nielerpoort, 
tussen Rener Klumpenmeck en Jan Nobis, aan Gerte Egerlincx van Lyn. 

 
Hoofdger. 311 fol 39 vo 

 
2362 1552 september 14 

Johan Realt (of Walt?) mede namens Tijss van Brey, zijn zwager, die de volgende rente 
vanwege diens vrouw Luyte niet voor het gerecht opgedragen had, verkoopt aan Petrus van 
Moirss, de secretaris, en Mettele (dochter) van Bado van den Grave, echtel., jaarrente van 6 
goudgld ut in litera met alle restanten die nog onbetaald zijn, zoals Johan Realt van heer 
Hieronymus Realt aanbestorven is.  

 
Hoofdger. 311 fol 39 vo 

 
2363 1552 september 17 

Jelis van Baexen en Mette Schoelmans, echtel., verkopen jaarrente van 5 hornsgld ut in litera 
1-6-(15)39 aan Sille van Werde en Marie, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 39 vo 

 
2364 1552 september 19 

Henricxke Beckers, weduwe, geeft een huis genaamd in den Swaen op de Steenweg op de 
hoek, naast Jan Kesselman en achter aan het erf van Hushaven, aan Anne van Vinckenray, 
dochter van wijlen Grietge Beckers en haar andere broers en zusters, zoals Henrixke Beckers 
haar grootmoeder dat in haar weduwestaat verwierf en verkocht had.  

 
Hoofdger. 311 fol 39 vo 

 
2365 1552 september 20 

Kanselier en raden te Arnhem schrijven de drost te Kessel (Johan van Wittenhorst, heer te 
Horst) dat de drost te Middelaar hen geschreven heeft dat Wittenhorst hem aangeschreven 
heeft 2 mannen uit Middelaar op de vestingbouw te Roermond te sturen. De mannen van 
Middelaar werken aan het kasteel aldaar. Willen dat de opdracht aan Middelaar wordt 
ingetrokken.  

 
Hof van Gelre 1048, brief nr. 1715 

 
2366 1552 september 24 

Marie van Brommelen, dochter van wijlen Thonis van Broemmelen en Gertruyde Pyels, echtel., 
heeft te Maastricht overgedragen aan Goessen van Dulken als man van Gryet, Arnt Pollart als 
man van Elisabeth, haar halfzusters, het goed dat Marie liggende heeft binnen Roermond, 
aanbestorven van haar moeder Gertruyde Pyels. 
Goessen van Dulken en Gryet, echtel., Arnt Pollart en Elisabeth, echtel., verklaren uit de helft 
van de huizen aan de Markt, tussen Marie Kremer en Huprecht van Hushaven alsmede uit het 
hele huis daarachter gelegen te verkopen een jaarrente van 2 mud rogge, te weten 8 
Maastrichtse malders gedurende het leven, te leveren in Maastricht, als lijfrente aan Marie van 
Broemelen. 
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Hoofdgerecht 311 fol 40 
Venner; Charters 46 

 
2367 1552 september 29 

Cornelis van Straelen verklaart dat Gielis van Baexen en diens vrouw uit de rentebrief van 16 
goudgulden zullen volstaan met 15 gouden gelderse rijders, losbaar met 300, waarmede de 
rente van 16 goudguldens is gecasseerd. 

 
Hoofdger. 311 fol 40 

 
2368 1552 september 29 

Gelis van Baixen verklaart dat Johan van Lom, bastaard, hem betaald heeft na uitspraak van 
het gerecht van Roermond de som volgens overlegd handschrift dat met deze akte wordt 
getransfigeerd.  

 
Hoofdger. 311 fol 40 

 
2369 1552 september 30 

Peter Ketelboter en Lijske Maess, echtel., verkopen 1/2 huis in de Beggartstraat, tussen Symon 
Vleishouwer en Stijne van Reyerat, waarvan Coen in den Maen de andere helft bezit, aan Peter 
Loyen van Roggel en Naele, echtel. 
Jan Maess, broer van Lijske naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 40 

 
2370 1552 october 11 

Henricxken Beckers, weduwe, geeft en draagt over Peter van Berculer, haar zoon een nieuw 
stenen huis op de Steenweg, tussen het Kruisbroedershuis genaamd die Munt en Gerit in den 
Iseren Kraem zoals zij de plaats in haar weduwestaat verwierf en het huis daarop heeft doen 
bouwen met beding dat Peter het huis niet verder mag verkopen.  

 
Hoofdger. 311 fol 40 

 
2371 1552 october 11 

Heilke, vrouw van Wylhelm Passart, draagt over aan Peter van Kempen en zijn broers en 
zusters haar vruchtgebruik van huis Achter de Muur bij de "Ka(e)lruyre" genaamd Achterwald, 
tussen Johan Meroyen en wijlen Jaspar van Leirffelt. 
Peter van Kempen, Johan van Kempen en Gerke, echtel., Geryt Smytz en Bele van Kempen, 
echtel., Merten Pagis (?) en Gryet, echtel., Ffrans van Hasselt en Mette, echtel., verkopen huis 
ut supra aan Leonart van Kempen, hun broer en zwager, en Nale, echtel.  
Leonart van Kempen en Nale, echtel., verkopen uit huis ut supra aan wijlen Pauwels van 
Kempen nagelaten minderjarig kind Adam van Kempen 25 st brab jaarrente, losbaar met 25 gld 
brab. Gelost 1567.  

 
Hoofdger. 311 fol 40 vo 

 
2372 1552 october 12 

Dirich van Teberath (Tyberayde) genaamd Kairk verkoop 13 hornsgld jaarrente ut in litera aan 
Johan van Loesen en Stijne, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 40 vo 

 
2373 1552 october 12 

Diderich van Teberath (Tyberayde) en Herman van Venrayde getuigen dat Styna Ryeck, 
dochter van Hamoth als echtgenoot heeft gehad Heynrich van Kayrk (Karken ?) toen zijn broer 
Dederich haar het huis in de Brugstraat opdroeg.  

 
Hoofdger. 311 fol 40 vo 
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2374 1552 october 20 
1) Stoffer in den Wyrdt en Lijske, echtel., en 2) Tijss Post, zoon van Lijske bij wijlen Jan Post, 
komen akte van één kindschap overeen met het kind van Stoffer en Lijske.  

 
Hoofdger. 311 fol 41 

 
2375 1552 october 25 

Jannis ingen Broick en Gerte Thoniss, echtel., verkopen 1/3 van een plaats op de Dries ut in 
litera, waarvan Arndt van Dursdall 2/3 bezit, aan Arndt voorn. en Mergriete van den Griendt, 
echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 40 vo 

 
2376 1552 october 30 

Arndt van Ophaeven en Vriedse, echtel., verkopen 1 staal buiten Zwartbroekpoort, tussen 
Neele Hynssen en Jan Hacken, aan Peter van Zuchtelen en Catrine, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 40 vo 

 
2377 1552 november 12 

Vaes in den Marienborch en Leonartke, echtel., verkopen 5 staal ut in litera buiten de 
Nielerpoort, tegenover de windmolen, langs Johan Dryvener en Vaes voorn. aan Joest Doene 
en Merie, echtel. Kopers nemen over de verplichting van 1/3 goudgld aan het Gasthuis en 1/6 
malder rogge aan het nonnenklooster (=Munster).  

 
Hoofdger. 311 fol 40 vo 

 
2378 1552 november 14 

Thijs Vurspreckers van Montfort en Itge, dochter van Reyner Milis, echtel., verkopen de helft 
van 18 gld jaarrente ut in litera, waarvan Gielis van Baexen de andere helft bezit, aan Gielis 
voorn. 

 
Hoofdger. 311 fol 40 vo 

 
2379 1552 november 17 

Griet van Dulken, bij afwezigheid van haar man Goessen, laat zich richten na uitwinning beslag 
op alle ongereed en gereed goed van Thonis van der Lynden wegens 70 gld brab.  

 
Hoofdger. 311 fol 41 

 
2380 1552 november 18 

Lyns Kannegieter is schuldig Johan Nagels van Eyck 18 1/2 goudgld, te betalen in termijnen.  
 

Hoofdger. 311 fol 41 
 
2381 1552 november 20 

Johan Becker en Hadewyche, echtel., verkopen uit 1/2 huis in de Munsterstraat, naast het huis 
met de Kaick, en de stadsrosmolen, jaarrente van 1 gouden gelderse rijder aan Marie Haickx 
tbv haar kind bij Cristoffer Recx (?), losbaar met 20. 

 
Hoofdger. 311 fol 41 

 
2382 1552 november 22 

Lens Kannegieter en Stijne, echtel., verkopen hun recht op een land van 5 staal buiten 
Moerkenspoort bij de Groenstraat ut in litera aan Tijss Kannegieter, zijn broer, en Petronella, 
echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 41 
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2383 1552 december 2 
Thonis van der Lynden is schuldig Goessen van Dulcken 60 brab. gld op Lichtmis e.k. 

 
Hoofdger. 311 fol 41 

 
2384 1552 december 2 

Claes van Bruggen en Enke, echtel., verkopen 14 1/2 roeden buiten Zwartbroek, tussen Jacop 
van Boetzler en Claes van Bruggen, aan Claes Moirkens en Helwych, echtel., te leveren St. 
Pieter ad Cathedram e.k. 

 
Hoofdger. 311 fol 41 

2385 1552 december 2 
Arnt Becker van Zwalmen verkoopt 1 staal buiten de Begijnenpoort, tussen Coen van Lewen en 
Korst Knackertz, zoals geërfd van zijn ouders, aan Geryth Ploeghs en Jutte, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 41 

 
2386 1552 december 5 

Johan Goltstein laat zich richten na uitwinning beslag wegens dode hand op het goed van wijlen 
Tijss van Heymerich wegens 32 gld brab huishuur. 

 
Hoofdger. 311 fol 41 vo 

 
2387 1552 december 10 

Franciscus Pijll, priester, machtigt Johan Busch in omnibus.  
 

Hoofdger. 311 fol 41 vo 
 
2388 1552 december 14 

Stijnke van Tiendhaven laat zich richten na uitwinning beslag wegens dode hand op de 
goederen van Lijske van Tiendhaven voor 100 goudgld.  

 
Hoofdger. 311 fol 41 vo 

 
2389 1552 december 16 

Gairt in den Vysscherwyrdt is schuldig Johan Hoenyr van Luik 190 luikse guldens en 4 st te 
betalen in genoemde termijnen in de vorm van tonnen haring. 

 
Hoofdger. 311 fol 41 vo 

 
2390 1552 december 16 

Johan Hoenyr van Luik verklaart dat Dirich in den Vysscherwyrdt, oom van Gairt, hem 28 luiker 
guldens gegeven heeft, die Gairt mag korten, behoudens indien blijkt dat het doek meer dan 40 
ellen lang was.  

 
Hoofdger. 311 fol 41 vo 

 
2391 1552 december 19 

Coen Speck genaamd Koppelman draagt over aan zijn zoon Merten voor hem en tbv. Koenke, 
diens broer, een huis met poortweg in de Oliestraat, gelegen op de (Minder)broederstraat, 
tussen Jan van Nunhem en Berbe Heisters' huis op de hoek. 
Merten Speck alias Koppelman verkoopt huis ut supra aan Gerytt Ploegs en Jutte, echtel. 
Merten staat garant dat Koenke de koop gestand zal doen.  
Stoffer Koppelman, zoon van wijlen Evert Koppelman, naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 41 vo 

 
2392 1552 december 19 

Herman Flouten verkoopt een vleesbank in het Vleeshuis achter en naast de deur van het 
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vleeshuis aan de Markt aan Henrich Bonebeck en Agnes, echtel.  
 

Hoofdger. 311 fol 41 vo 
 
2393 1552 december 24 

Herman Flouten en Soete, echtel., Mylle en Elizabeth Fleuten verkopen huis in de Neerstraat 
(verder niet omschreven) aan Gairt van Meysenborch en Bele, echtel. 
Antonia die Beste, kleindochter van Herman voorn., naast en draagt over aan de kopers. 
Herman Flouten c.s. als boven verkopen huis op de Berg (verder niet omschreven) aan Johan 
Pelser van Thoer en Margrete, echtel. 
Antonia ut supra naast en draagt over aan de kopers. 

 
Hoofdger. 311 fol 42 

 
2394 1552 december 20 

Stoffer in den Woelff en Jenne, echtel., verklaart dat hij wegens een ruil met Sylke Dirichs als 
gemachtigde van zijn broer Dirich Syllen en Gerte, echtel., opdraagt huis ut in litera tegen het 
huis Achter de Muur, naast Peter Konnen en Johan van Hyngen, aan Gerte Gerlynx, weduwe 
van Dirich Syllen tbv de kinderen van Gerte bij Dirich.  
Gerte draagt aan Stoffer c.s. over huis achter de Muur (niet verder omschreven). 

 
Hoofdger. 311 fol 42 

 
2395 1552 december 28 

Thijs Roeyen is schuldig 300 karolusgld min 14 st, die hij eerder aan Johan Cornelissen 
schuldig was, nu aan Thijs Severijn de jonge die de schuldbrief verworven heeft.  

 
Hoofdger. 311 fol 42 

 
2396 1552 

Rekening van de fortificatiën Gelre en Zutphen, gedaan door Nicolas Caulier (in ponden, 
schellingen en penningen van 40 grooten vlaams) etc. 
Roermond: buitenwal die buiten lag binnen de muur te brengen 
- levering van hout voor 3e brug 42 pond 8 sch 3 d. 
- Mathijs Royen en Heindrick van Doren, burgers te Roermond, voor      toezicht houden 28 
weken à 8 st 's daags 23 pond 4 sch 
- Twee hellebaardiers 121 dagen à 4 st 's daags 60 pond 10 sch 
- 3 tonnen bier voor de huislieden 3 pond 15 sch 
- een bode van Arnhem met brieven van Roermond naar Groenlo 13 sch 
Afgehoord 30-12-1561 
 
Rekenkamer van Gelre nr. 7080 

 
2397 1553 januari 7 

Gaert Royen verkoopt 1 gelderse rijdergld jaarrente ut in litera 19-11-1551 aan Peter van 
Zuchtelen en Katherine, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 42 

 
2398 1553 januari 8 

Herman Flouten en Soete, echtel., verkopen huis achter de Luif, tussen Giel Ketelboeter en 
Tijss Severijns, aan Henrich Bonebeck en Nese, echtel.; het huis is niet zwaarder belast dan 3 
st brab., meer lasten zal verkoper lossen met penning 20. 
Antonia de Beste, dochter van een dochter van Herman, naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 42 

 
2399 1553 januari 8 

Herman Flouten en Soete, echtel., verkopen huis op de Markt onder de Luif, tussen Agnes 
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Vossen en Goessen Huedemeck, aan Wylhem Beck van Neer en Katrine, echtel. 
 

Hoofdger. 311 fol 42 
 
2400 1553 januari 9 

Pauwel Molener en Trijnke, echtel., verkopen zijn deel in 5 staal land buiten Nielerpoort ut in 
litera aan Tijss Kannegieter en Petronella, echtel.  

 
 
Hoofdger. 311 fol 42 

 
2401 1553 januari 11 

Johan Lambo, priester, broeder, zuster Gruyters, mater en N. Kackelmans, procuratrix, en 
geheel convent van Mariagarde verkopen aan mr Bado van den Grave, pastoor te Montfort, 
Kanunnik van de H. Geest, 7 goudgld en 6 goudgld jaarrente op de stad Roermond ut in literis. 
Idem verklaren dat mr. Bado van den Grave en Petrus van Moirss afgelost hebben de brief van 
200 goudgulden die zij hadden op het convent van St Agnes (te Maaseik). 

 
Hoofdger. 311 fol 42 vo 

 
2402 1553 januari 11 

Katrijn Seycken, weduwe van Tijss van Oesen, draagt over haar vruchtgebruik op haar deel van 
huis in de Bergstraat, tussen Rener Vorsterman en Merten Schomeck, aan Gaert van den 
Ertwech en Barbare, echtel., en Arndt die Peins (?) en Naele, echtel. 
Verkrijgers verkopen hun recht op dit huis aan Stoffer van Oesen en Hille, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 42 vo 

 
2403 1553 januari 13 

Jan van Lewen en Grietge, echtel., verkopen 1/2 bunder land tussen erf van de abdis (van OLV 
Munster) en land van Aelmans, aan Jenniss van Krafelt en Trijn Schepers, echtel., tbv het 
voorkind van Jan Janz en Grietge Trijne voorn. 

 
Hoofdger. 311 fol 42 vo 

 
2404 1553 januari 16 

Herman Flouten en Soete, echtel., geeft Thijs van Leeck en Bele, echtel., 1 staal land buiten de 
Nielerpoort, tussen Herman voorn. en Catrijn Tietz (?). 
Herman Flouten en Soete, echtel., verkopen 9 staal land buiten de Nielerpoort, waarvan 6 staal 
aan de Groenstraat, langs Thijs Severijns en Lene van Wessem, de andere 3 staal aan de 
Nielerstraat, langs Peter Beeckx en Thijs van Leeck, aan Peter Beeckx en Trijne, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 42 vo 

 
2405 1553 januari 19 

Tijss van Lieck en Beele, echtel., verkopen 1 staal land ut in litera aan Gaert van Meysenborch 
en Bele, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 42 vo 

 
2406 1553 januari 19 

Jan Kaell als gemachtigde van Gerytt Vercken laat zich richten na uitwinning beslag wegens 
dode hand in alle goederen van Jacop Kronen wegens 400 gld brab.  

 
Hoofdger. 311 fol 43 

 
2407 1553 januari 21 

Jacop in die Lylie en Paul en Stoffer, zijn broers, verkopen de achterkant van huis op de Markt, 
bij de Grauwe Thoren, ut in litera aan Tijss Kannegieter en Peeter, echtel. 
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Hoofdger. 311 fol 42 vo 

 
2408 1553 januari 21 

Jacop Raitzen van Montfort en Anna, echtel., verkopen zijn recht op 5 staal ut in litera aan Tijss 
Kannegieter en Peeter, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 42 vo 

 
2409 1551 januari 21 

Tijss Kannegieter en Peeter, echtel., verkopen uit huis op de Markt bij de Grauwe Toren, tussen 
het hoekhuis en Jan van Thoer, 2 1/2 daalder, à 29 brab st, jaarrente aan Henrich Bonenbeck 
en Nese, echtel., losbaar met 50.  

 
Hoofdger. 311 fol 42 vo 

 
2410 1553 januari 22 

Ruth van Roggell en Itge, echtel., verkopen huis in de Steeg, tussen Iwan Molchter en Rutger 
voorn. aan Jan Scompertz en Lijske, echtel. Het huis is niet verder belast dan met 10 rijdergld 
's jaars. 
Mett Korstgens, zuster van Ruth, naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 43 

 
2411 1553 januari 26 

Henrich ingen Sloit draagt over aan Rutt Stoppelmans en Gertrude, echtel., 2 hornsgld 
jaarrente ut in litera.  

 
Hoofdger. 311 fol 43 vo 

 
2412 1553 januari 30 

Gerhart Botz en Gerte, echtel., Thoenis Botz en Anna, echtel., dragen over hun recht op huis 
op de Berg, genaamd die Wolffzkeell, tussen Jan Martels en wijlen Vaes Boum, inclusief 
gereed goed en inboedel, zoals hun vader Henrich Botz en later hun moeder Gertruyt daaruit 
gestorven zijn. Idem 7 1/2 staal land buiten Nielerpoort, tussen Agnes van Wessem en Peter 
van Werdt, schietende op land van Jan Nobis. 
Idem 2 1/2 staal land buiten Zwartbroekpoort, tussen Reyner Goltsteyn en Emmele Swerdtz. 
Idem 1 staal buiten Zwartbroekpoort, tussen Reyner Goltsteyn en Jenne Gevertz, schietende 
op de straat. 
Idem 2 staal land buiten Zwartbroekpoort tussen Gobbel in de Lewe en land van Griendt, 
schietende op de straat. 
Idem 1 goudgulden jaarrente op het huis van Dederich van Gelre in de Brugstraat. 
Idem 1 malder rogge en 4 kapoenen erfpacht 's jaars uit het goed van Geryt Uuyer te Roer. 
Kopers zijn hun broer Jeronimus Botz en Merie, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 43 

 
2413 1553 januari 30 

Gerhart en Thonis Botz, gebroeders, verklaren dat zij na overlijden van hun moeder in 
scheiding en deling overgelaten hebben aan hun broer Jeronimus Botz al hun recht op het land 
van Bourt onder het gerecht van Herten en Ool alsmede 2 malder rogge 's jaars onder het 
gerecht van Haelen. 
Gerhart en Thonis staan garant voor hun broer Johan Botz, die uitlandig is. 

 
Hoofdger. 311 fol 43 

 
2414 1553 januari 31 

Lambert Duvel en Marie van Sonne, echtel., Gairt van Helden en Naele Sonne, echtel., Michaell 
van Lewen en Jenne, echtel., verkopen huis over de brug tussen Wylhelm van Arnhem (?) en 
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Metke Ryeck, met de Koeweide op de stad, aan Claes Duvel (of Dunen ??), hun broer en 
zwager, en Gerte, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 43 vo 

 
2415 1553 februari 1 

Johan Gevertz en Digne, echtel., verkopen 1/2 huis in de Brugstraat, tussen Dirick Becker en 
het huis in der Karre, zoals geërfd van ouders, aan Jacop van Greverayde en Elisabeth 
Gevertz, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 43 vo 

 
2416 1553 februari 4 

Rener Voirsterman en Johan Kat verklaren van Johan van Erp ontvangen hebben 35 gld brab. 
die Johan van Erp schuldig was aan Wilm Juni. 

 
Hoofdger. 311 fol 43 vo 

 
2417 1553 februari 4 

Stoffer Denen en Hylla, zijn zuster, verkopen huis op de Hamstraat ut in litera, tussen Marike 
Scepers en Trijn van Kyrchoven, t.w. Stoffer 3/4 en Hylla 1/4, aan Johan Klercx en Merye, 
echtel. 
Johan Klercx is deswege Stoffer Denen 50 gelderse rijdergld schuldig, te betalen Remigius e.k. 

 
Hoofdger. 311 fol 43 vo 

 
2418 1553 februari 7 

Tijss van Wachtendorp en Dynge, echtel., verkopen 4 goudgld jaarrente ut in litera aan Gerit 
Vyscher en Ode, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 43 vo 

 
2419 1553 februari 7 

Coen Speck, zoon van Coen, draagt over 1/2 huis ut in litera 19-12-1552, zoals zijn broer 
Meerte al eerder beloofde, aan Gerit Plogs en Jutte, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 43 vo 

 
2420 1553 februari 12 

sondach vastenavent 
Dirich Scherers verklaart dat voor jonker Johan van Boecholt borg zijn geworden Hube 
Scherers en Herman van Elmpt voor 12 jaar tijdpacht van de halve hoeve te Swalmen voor 90 
Karolusgld en verdere condities volgens pachtcedule. 

 
Hoofdger. 311 fol 43 vo 

 
2421 1553 februari 16 

Dirich Driessen en Marie, echtel., Geryt Driessen en Itge, echtel., Dries Driessen en Johan 
Driessen, gebroeders, Johan Beilken en Grietke Suyr (?), broer en zus, verkopen 1/2 huis 
achter Mariagarde, tussen Leonart Wenmecker en Peter Beggart, zoals verkregen van hun 
tante Naele in den Wijngaert, aan Johan van Tegelen en Heylke, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 43 vo 

 
2422 1553 februari 16 

Geryt van Prumeren en Elisabeth, echtel., verkopen 9 staal uit 12 staal land na toestemming 
van de moeder van Elisabeth en zijn zwager en zwagerse, zodat die 3 staal behouden, buiten 
Nielerpoort, naast Anna van Nederhoven en land van het begijnhof, zoals afkomstig van de 
kinderen Buggenum, aan Geryt Vyscher en Oetge, echtel.  
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Hoofdger. 311 fol 44 

 
2423 1553 februari 17 

Lenart Hollander en Naele, echtel., verkopen huis op de Dries, tussen het huis van smid 
Valkenberch en het huis van Israël op de hoek aan Joachim Sceydemecher (?) en Catrine, 
echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 44 
Zie ook 13-3-1553 

 
2424 1553 februari 18 

Wylm van gen Lydlair en Merye, echtel., dragen over huis c.a. in de Ezelstraat ut in litera 
wegens een ruil van een "pesch" achter de hof opgen Lydlair, genaamd de Heister, aan Jan van 
Susteren en Katrine, echtel., en Lysbett van gen Lydlair. 

 
Hoofdger. 311 fol 44 

 
2425 1553 februari 23 

Johan Keer en Christina, echtel., verkopen 5 staal buiten Zwartbroekpoort, tussen Royders' 
boomgaard en Jenniss van Muggenbroek, schietende met het hoofd op de gemene straat, aan 
Jacop Lynkens en Anna Ruyters, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 43 

 
2426 1553 februari 27 

Iwan van der Groeve en Byllye, echtel., verkopen huis in de Steeg, tussen Jan Schoupertz en 
Ruth Pelser, aan Jan van Grevenrayde en Griete, echtel. 
Koper is verkoper deswege schuldig 75 daalders op Pinksteren e.k. Borgen zijn Jacop Pelser 
en Elbert Kupenbinder.  

 
Hoofdger. 311 fol 44 

 
2427 1553 februari 28 

Jacop van Greverayde en Lysbett, echtel., verkopen uit huis in de Brugstraat, tussen Dirch 
Becker en Jan van Loezen, 3 daalders jaarrente aan Merye Lietgens van Swalmen, losbaar met 
60. 

 
Hoofdger. 311 fol 44 

 
2428 1553 maart 1 

Merie Lietgens (van Swalmen) machtigt broeder Lenaert, de regulier, haar zoon in omnibus.  
 

Hoofdger. 311 fol 44 
 
2429 1553 maart 1 

Het hof van Gelre schrijft aan Johan van Cruchten, schout te Roermond, te willen tegengaan 
dat zijn broer Lambert van Cruchten zich onttrekt van de verplichting als burgemeester van 
Roermond na daartoe gekozen te zijn.  

 
Limb. Jaarboek XIX p 140-143 

 
2430 1553 maart 5 - september 25 

Reynar Tollener gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R, tot wederroepens, door: 
5 maart Pijnappel van den Bosch                    fol 44 
25 sept Reynar Vorsterman                          fol 49 

 
Hoofdger. 311 
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2431 1553 maart 6 
Steven Dencken en Griete, echtel., verkopen 2 staal buiten Nielerpoort, tussen Ffrans 
Zartzenwever en Gobbel in den Lewe, schietende op de gemene straat, aan Peter ingen Holt 
en Gerte, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 44 vo 

 
2432 1553 maart 10 

Rut Zyllen gemachtigd in alle zaken voor het Gerecht R, tot wederroepens, door Siger van 
Nuyss.                           

 
Hoofdger. 311, fol 44 vo 

 
2433 1553 maart 10 

Lysbeth, weduwe van Stoffer Paulus, draagt over aan haar kinderen, t.w. Driess Koechels en 
Peter, echtel., Arnt van Karken en Else, echtel., Paulus Dirich en Kerstgen, echtel., haar recht 
op jaarrente van 3 1/2 rijdergld en 1 oort ut in litera. 
Dries Koechels, Arnt van Karken, Paulus Dirich dragen de rente over aan Gaedert van Buyll, 
hun zwager, en Elisabeth Paulus, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 44 vo 

 
2434 1553 maart 11 

Johan Stocx en Elze, echtel., verkopen 2 daalders en 3 oortdaalders jaarrente ut in litera 1550 
october 31 aan Johan Goltstein en Helwige, echtel.  
Afgelost 2-3-1562 

 
Hoofdger. 311 fol 44 vo 

 
2435 1553 maart 13 

Herman Clee, smid, burger van Roermond, pleegt doodslag op zijn knecht Jacob Clerckx. 
Het gebeurde zeer "onnoeselick" en vrienden hebben het gebeurde gezoend. Namens de 
hertog van Gelre verlenen kanselier en raden van Gelre en Zutphen remissie. Herman mag in 
Roermond blijven wonen.  

 
Gelderse Rekenkamer 5813 

 
2436 1553 maart 13 

Joachim Scheidenmeck en Catrine, echtel., verkopen uit huis op de Dries, tussen wijlen 
Valkenberch's huis en Peter van Achen op de hoek (zie ook 17.2.1553), jaarrente van 2 hornse 
postulaatsguldens, (2 zilveren gelderse rijders genaamd snaphanen per hornsgld gerekend) 
aan Johan van Lom als meester van de OLV broederschap in de parochiekerk voor het 
"gelucht" en voor de uitdeling die Johan van Lom heeft gesticht. Joachim zal de 3 hornsgld die 
het convent van Mariagarde uit dit huis heft aflossen. De rente is losbaar met 40 gelijke munt.  

 
Hoofdger. 311 fol 44 vo 

 
2437 1553 maart 19 

Ruth Stoppelmans verkoopt 2 hornsgld rente ut in literis aan Meus van Berckeler en Anna, 
echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 44 vo 

 
2438 1553 maart 24 

Geryt Ploegs en Jutte, echtel., verkopen uit huis op de (Minder)-broederstraat, tussen Jan van 
Nunem en huis van Heister op de hoek, jaarrente van 20 gouden gelderse rijders aan Cone 
Speck genaamd Koppelman t.b.v. diens kinderen bij wijlen Jenne Deggen, losbaar met 400.  

 
Hoofdger. 344 fol 44 vo 
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2439 1553 maart 27 

Tewes Schomeck en Merye, zijn dochter, verkopen uit 2 staal buiten Zwartbroekpoort in de 
Wolffkeell, tussen Vaess in den Marienborch en Gerit van der Hart, verder uit huis tegenover 
O.L. Vrouwe Munster, tussen Tijss Beck en wijlen Rener Becker, 1 1/2 gelderse rijdergld, 
muntslag van Karel hertog van Gelre, aan Jan in den Vogel en Tiss van Neer, als meesters van 
de St Annabroederschap in O.L.V. Munster, losbaar na 4 jaar met 30.  

 
Hoofdger. 311 fol 44 vo 

 
2440 1553 april 4 

Johan Goltstein en Helwige, echtel., Johan van der Kraick en Catrine, echtel., Rener Goltstein 
en Anna, echtel., en Johan van Elmpt, verkopen 1/3 van stenen huis op de Hegstraat, tussen 
Arnt van Achelen, kanunnik (in de H. Geest) en wijlen Sijbe Ruytsen, zoals aanbestorven van 
(schoon-)moeder Margriet Daelen, waarvan 2/3 behoort aan de familie Platvoitz, aan Everhart 
Evertzoon en Isabella Ffranck, echtel. 
Jan van Elmpt en Rener Goltstein staan garant voor Hugo en Willem van Elmpt, hun broers 
resp zwager, en voor Wilm van Stockem als man van Mettele van Elmpt. 
Anna, dochter van Johan van der Kraicken, naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 45 

 
2441 1553 april 4 

Everhard Evertzoon en Isabelle (Ffrankc), echtel., zijn schuldig aan Driess Broickmans 150 gld 
brab op Pasen e.k. op huis 4-4-1553 tbv. de kinderen van Driess. 
Op paasavond 1554 is de som betaald.  

 
Hoofdger. 311 fol 45 

 
 
2442 1553 april 4 

Gerit Platvoitz, Dederich Rameck, priester, Peter Wiltfanck en Anna, echtel., kinderen van Gerit 
Platvoitz voorn., en Dries Broeckman alias Platvoitz met toestemming van Hupert Broeckman, 
priester, Margriet, Naele en Drieske, kinderen van Dries voorn. bij Gerte, zijn eerste vrouw, 
verkopen hun recht op huis 4-4-1553 aan Everhardt Evertzoon en Isabelle, echtel. 
Hupert Broickmans, priester, naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 45 

 
2443 1553 april 12 

Kanselier en raden te Arnhem schrijven Johan van Wittenhorst, heer te Horst, raadsheer, drost 
van Kessel, en de stad R. op verzoek van de stadhouder om de voortgang van de vestingbouw 
te R te bevorderen.  

 
Hof van Gelre 1048 brief nr. 1821 

 
2444 1553 april 15 

Walraven Gruynrisch en Merie, echtel., verkopen 1 staal land op de Laick, tussen Vaes Boum 
en (niet ingevuld), zoals aanbestorven, aan Jelys van Baexen.  

 
Hoofdger. 311 fol 45 

 
2445 1553 april 16 

Lenart Rutgers van Gulick en Helwige, echtel., verkopen huis in het vierkant tussen stenen 
muren op de Schoenmakerstraat, tussen Goessen Kremers en ander huis van Lenart, aan 
Rener van Hoern en Bele, echtel. Het privaat tussen beide huizen zal gerepareerd worden voor 
gebruik door beide huizen.  
Steffen van Crefelt als gemachtigde van Marie, echtel., naast en draagt over aan de kopers.  
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Hoofdger. 311 fol 45 vo 
 
2446 1553 april 18  

Nelis Sculen en Katherine, echtel., verkopen uit 2 huizen langs de andere oever van de houten 
brug in de Arlanck langs de Maas en langs Jacop Rameck jaarrente van 5 hornsgld aan 
Hieronymus Botz en Merie, echtel., losbaar met 100 à 24 st. lopende munt.  

 
Hoofdger. 311 fol 45 vo 

 
2447 1553 april 19 

Erke Ryexkens gemachtigd in alle zaken voor het gerecht Roermond tot wederroepens, door 
Gairt Houfft.                            

 
Hoofdger. 311, fol 45 vo 

 
2448 1553 april 20 

Herman Flouten verklaart dat hem in de Weerd bij de Weerdsmolen na dode van Herman zijn 
vader na deling is toegevallen 1 currente gulden jaarrente die N. van Duitsland heeft afgelost.  

 
Hoofdger. 311 fol 45 vo 

 
2449 1553 april 20 

Kanselier en raden te Arnhem schrijven de magistraat van R. ter bevordering van de 
vestingbouw dat de heer van Horst en ambtlieden, ridderschap en steden op de avond van 5 
mei binnen R worden beschreven teneinde de volgende dag een ordonnantie op die vesting-
bouw te beramen. 
Aan de heer van Horst wordt in gelijke zin bericht. 
Hof van Gelre 1048 brieven 1827 en 1828 

 
2450 1553 april 23 

Korst van der Stegen en Anne, echtel., verkopen uit 2 stukken land: 1) 2 1/2 staal op de 
Empsell langs Thijs van Kuyck en Meus Hameck, 2) 2 1/2 staal buiten Zwartbroek, naast Heyn 
in gen Maen en Frans Slux (?), jaarrente van 2 1/2 "crusait" à 2 gld brab. per "crusait" aan 
Dederich Rademeck, priester, losbaar met 50.  

 
Hoofdger. 311 fol 45 vo 

 
2451 1553 april 26 

Arnt Hynsen en Vretze, echtel., verkopen uit 1/2 huis aan de Minderbroeders op de hoek van 
de Pelserstraat, langs Goessen Ryexkens, 27 st brab jaarrente aan Mr. Gairt Kaelen en Johan 
Hillen, meesters van St Eloy-broederschap, tbv die broederschap, losbaar met 27 gld brab.  

 
Hoofdger. 311 fol 46 

 
2452 1553 april 27 

Ruth Pelsers als gemachtigde van Seger van Nuyss laat zich richten na uitwinning beslag op 
het nagelaten goed van Reynair Gruyters wegens 125 philips daalders.  

 
Hoofdger. 311 fol 46 

 
2453 1553 april 27 

Tewus van Dulck en Bele, echtel., met toestemming van Goessen en Trijne Rijcxkens, 
voorkinderen van Bele, verkopen uit een schuur in de Pelserstraat achter tegen wijlen Trijn 
Hynssen en Tewes Schomeck, 1 1/2 rijdergld jaarrente à 23 st brab aan Johan Beck en 
Barbare, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 46 

 
2454 1553 april 28 
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Geryth Huedemecher en Nale, echtel., Joachim Huedemecher en Trijne, echtel., verkopen huis 
langs het convent Godsweerd en het erf van Wylhelm Luyten, zoals van ouders geërfd, aan 
Johan Becker en Thonis, zijn zoon, en Mette, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 46 

 
2455 1553 mei 1 

Johan Plyster van Montfort en Lijske, echtel., verkopen uit zijn huis bij de Canielle, naast erf van 
Gairt Houfftz, zoals verworven van de stad, jaarrente van 1 rijdergld aan Theus van Lewen, 
losbaar met 20.  

 
Hoofdger. 311 fol 46 

 
2456 1553 mei 3 

Gerart Halss met medeweten van zijn vrouw en de medegerechtigden, te weten Peter 
Kreyckens, Gerit van den Leymkuelen en Peter van Grevenbicht, verkoopt 1/2 huis op de 
Schoutenberg met de hof, langs het gasthuis en (niet ingevuld), zoals hun deel is aanbestorven 
van Geryt Syllen van Neer, aan Arent Vogels van Wessem en Anne, echtel.  
 
Hoofdger. 311 fol 46 

 
2457 1553 mei 4 

Cornelis van der Stege van Venlo en Lyeffart Schick, echtel., verkopen de helft van een 
moeshof van 3 1/2 roeden buiten de Ezelspoort tussen Heynric van Besell en (niet ingevuld) 
aan Wylhelm (onleesbaar) en Cathrijne, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 46 

 
2458 1553 mei 5 

Drosten (van Kessel, Montfort en Kriekenbeck), de magistraat van Roermond en 
afgevaardigden van de steden Venlo en Erkelenz, bijeen te Roermond, schrijven kanselier en 
raden te Arnhem. 
Van de ridderschap is niemand verschenen, hetgeen de overigen wat bezwaarde. Klagen over 
de armoede en hoge belastingen en overlast door lansknechten ten platten lande. Vragen na 
terugkeer van de stadhouder ter kwartiersdag beschreven te worden om nader over de 
vestingbouw te Roermond te kunnen spreken. Stellen voor de verdeling van arbeidskrachten 
voor de vestingbouw te Roermond aldus te verdelen: stad Roermond 51, ambt Kessel 39, ambt 
Montfort 29 en de dorpen (Weg-)berck en Cruchten 9, tezamen 125 mannen. 

 
Hof van Gelre 2034; ingekomen expeditie 

 
2459 1553 mei 8 

De regentes der Nederlanden deelt het Hof van Gelre mee van de bisschop van Luik bericht 
ontvangen te hebben dat een Franciscaner uit Keulen in de vasten te Roermond verdachte 
sermoenen gehouden had. De bisschop wil zijn inquisiteurs derwaarts zenden en vraagt om 
toevoeging van iemand van keizerswege.  

 
Publ. XLI p 331 

 
2460 1553 mei 9 

Kanselier en raden te Arnhem schrijven de magistraat van R. dat ze de ordonnantie op de 
vestingbouw, ontworpen op 6 mei te R door ambtlieden en o.a. de steden Venlo en Erkelenz 
doorgezonden hebben naar de stadhouder. 
Inzake de regeling voor de scherprechter gelieve men zich te verstaan met de ambten Geldern 
en Wachtendonk en de (pand)heer van Wachtendonk, Godert van Boickholt, over de toedeling 
van kosten indien de scherprechter daar moet optreden.  

 
Hof van Gelre 1048 brief 1847 
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2461 1553 mei 9 
Kanselier en raden te Arnhem schrijven de drost van Kessel dat ze de (concept) ordonnantie op 
de vestingbouw te R hebben doorgezonden naar de stadhouder.  

 
Hof van Gelre 1048, brief nr. 1848 

 
2462 1553 mei 15 

Kanselier en raden te Arnhem schrijven de drost van Kessel dat de stadhouder, de graaf van 
Hoogstraten, heeft bepaald dat dit jaar 1553 aan de vestingbouw te R gewerkt zal worden 
volgens de op 6 mei j.l. te R. beraamde ordonnantie. 
Als de bouw goed vordert zal de stadhouder financiële steun vragen bij de landvoogdes. Dit kan 
aan de stad R worden medegedeeld. 

 
Hof van Gelre 1048, brief nr. 1852 

 
2463 1553 mei 16 

Coen ingen Holt gemachtigd in alle zaken voor het gerecht van Roermond, tot wederroepens, 
door Geryt Kremer.                                
Hoofdger. 311, fol 46 

 
2464 1553 mei 17 

Dirich in die Croen laat zich richten na uitwinning beslag op een geldsom van Dirich Vaers, 
berustende bij Dirich Block.  

 
Hoofdger. 311 fol 46 

 
2465 1553 mei 19 

Leonart Rutgers gemachtigd in alle zaken voor het gerecht Roermond, tot wederroepens, door 
Johan van den Orthuyss van Aldenhaven.      

 
Hoofdger. 311, fol 46 

 
2466 1553 mei 22 

Heynrich Janszoen van Goryckum (Gorcum) en Anna Tielen, echtel., verkopen hun deel en 
recht van de kamer in de Steeg, langs Jutt Bytweggen en Leonart Ka(e)ldreger, zoals Anna van 
haar ouders erfde, aan Stijne Tielen, zwagerin/zuster. 

 
Hoofdger. 311 fol 46 

 
2467 1553 mei 26 

Catrijn Sillen draagt over Matheus Meyers 1/2 huis op de Schuitenberg (verder niet 
omschreven). 

 
Hoofdger. 311 fol 46 

 
2468 1553 mei 26 

Aleytgen van Nuynhem en Jacop Stockbroick, haar man, draagt over aan haar zoon Wylhelm 
Bruenell al haar rechten en vruchtgebruiken vanwege Lemme (?) Bruenell.  
Wylhelm voorn. draagt over aan zijn stiefvader Jacop voorn., tbv zijn moeder Aleytgen voorn 
zijn huis (verder niet omschreven) tegen afstand van huisraad, gereed goed enz.  

 
Hoofdger. 311 fol 46 vo 

 
2469 1553 mei 27 

Stadhouder, kanselier en raden te Arnhem schrijven de drost van Kessel uit dat drostambt 60 
man dagelijks op het werk van de vestingbouw te Roermond te houden. 
In gelijke zin wordt de drost van Montfort gelast 40 man op dat werk te houden. Tevens wordt 
aan de heren van Hillenrade en Elmpt gelast hun quote in die 40 te nemen. 

 



 
 337 

Hof van Gelre 1048, briefnr. 1643-1644 
 
2470 1553 mei 28 

Adriaen van den Berghe en Anna, echtel., verkopen een bunder land in de Weerdt, naast erf 
van Gaert van Wessem en Emont van Parle, schietende met een hoofd op land van de voogd 
en met het andere hoofd op de Hornse Maas, zoals geërfd van zijn ouders, ut in litera, aan 
Gaert van Wessem voorn. en Margrete, echtel., Christoffer van Wessem en Catrijn, echtel. Het 
land wordt ontslagen uit medeonderpand bij een huis in de Schoenmakerstraat. Trijne van den 
Berghe naast en draagt over aan de kopers. 

 
Hoofdger. 311 fol 46 vo 

 
2471 1553 mei 29 

Albyn Beckers en Ursule Hamborch van Keulen, echtel., verkopen 1/2 huis op de hoek van de 
Lombardstraat, langs Jacop van Aechen, zoals geërfd van zijn ouders, waarvan Giell Neven 
zijn zwager de andere helft bezit, aan Giell Neven en Meryck, echtelieden, zuster van Albyn. 
Giell Neven en Meryck, echtel., verkopen uit dit huis 6 brab gld à 20 st jaarrente aan Wylhelm 
Wallen van Ool en Naele, echtel., losbaar met 100.  

 
Hoofdger. 311 fol 46 vo 

 
2472 1553 mei 31 

Gerairt van Reij of Slabbartz heeft in bijzijn van zijn moeder, zijn broers en Mr. Evert 
Vogelsanck, bij ede gezworen dat hij Korst van Leeuwen de bakker niet meer vijandig gezind 
zal zijn. 

 
Hoofdger. 311 fol 46 vo 

 
2473 1553 juni 5 

Peter Meyssen van Weert, Goessen Bonebeck en vrouw N. Meyssen, verkopen hun recht op 
huis op de Hamstraat langs (onleesbaar) van Reyde en Baetzke Beckers, aan Evert 
Vogelsanck tbv Itge Meyssen, diens vrouw, en de kinderen van Johan Meyssen en Ryeck 
Ryeck (zeer slordig geschreven).  

 
Hoofdger. 311 fol 46 vo 

 
2474 1553 juni 5 

Voor Loedwych ingen Horst, richter, Thijs Severijns en Walraven van der Lynden, schepenen te 
(Odiliën)berg, nadat aarde te Roermond was verleend, verklaren Peter Meyssen en Goessen 
Bonebeck en vrouw N. Meyssen dat zij verkopen de erfenis, goederen enz. van Nelis te Lerop 
aan Evert Vogelsanck tbv Itge Meyssen, diens vrouw, kindskind van Johan Meyssen en Ryeck 
Ryeck.  

 
Hoofdger. 311 fol 46 vo 

 
2475 1553 juni 5 - augustus 20 

Walraven (Gruenrijess) van Thoeren gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R, tot 
wederroepens, door: 
5 juni Johan op den Poell vanwege "des naberscap over de brugge"                                        fol 
46 vo 
20 augustus Andries van Landen     fol 47 vo             

 
Hoofdger. 311 

 
2476 1553 juni 8 

Leonart Rutgers van Guylich en Helwyg, echtel., verkopen huis tegenover de H. Geestkerk, 
langs Steven van Hertefelt en Reynair van Hoern, aan Quirijn van Kertzell en Trijne Quick, 
echtel.  
Steven van Hertefelt naast en draagt over aan de kopers.  
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Hoofdger. 311 fol 47 

 
2477 1553 juni 8 

Meus Hoeffsmyt laat zich richten na uitwinning beslag op de penningen van Ruth van Roggell, 
berustende bij Johan Sceupart wegens 35 rijdergld.  

 
Hoofdger. 311 fol 47 

 
2478 1553 juni 10 

Stoffer van Oesen en Hille, echtel., verkopen 1/4 van huis aan de Brugstraat, tussen Reyner 
Voirsterman en Merten Schomeck, te weten 1/8 deel geërfd en 1/8 deel gekocht van zijn 
broer's kinderen, aan Dederich Dorpmans van Gelre en Elysabeth, echtel. 
Kopers verkopen aan verkopers uit dit 1/4 huis een jaarrente van 2 1/2 gouden gelderse rijders 
à 23 st brab, losbaar met 50.  

 
Hoofdger. 311 fol 47 

 
2479 1553 juni 13 

Johan van den Grynt gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R, tot wederroepens, door 
Reynair Sluyss van Visé de jonge.              
Hoofdger. 311, fol 47 

 
2480 1553 juni 14 

Arnt Vogels gemachtigd in alle zaken voor het gerecht van R., tot wederroepens, door Cornelis 
van Rotterdaem.                       

 
Hoofdger. 311, fol 47 

 
2481 1553 juni 14 

Johan Meroyen zal binnen een maand betalen aan Arnt Vogels tbv Cornelis van Rotterdam de 
waarde van 200 gld brab of 200 gld brab in specie. 

 
Hoofdger. 311 fol 47 

 
2482 1553 juni 19 

Goessen Huedemecher en Marie, echtel., verkopen huis onder de Luif ut in litera, zoals geërfd 
van zijn ouders, aan Johan Hack de jonge en Trijne, echtel. 
Op 22 juni naast Stijnke van der Schaer, moeder van Goessen voorn, het huis en draagt weer 
over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 47 

 
2483 1553 juni 23 

Marie in gen Cruytz, weduwe, laat zich richten na uitwinning beslag wegens dode hand in het 
nagelaten goed van Reynair in den Olyphant, zaliger, wegens 25 gld brab.  

 
Hoofdger. 311 fol 47 

 
2484 1553 juni 23 

Johan Huedemecher en Baetze, echtel., verkopen uit hun huis achter de Luif, tussen Gerke 
Noen (?) en Gielis Ketelbuyter, een jaarrente van 5 bescheiden hornsgld aan Paulus 
Severeyns, priester, als rector van het nieuwe gasthuis op de Schuitenberg tbv het altaar, 
losbaar met 100.  

 
Hoofdger. 311 fol 47 

 
2485 1553 jul 3 

Guede Pasters, weduwe van Giel Hulss, laat registeren de reeds eerder gedane verkoop door 
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haar man en haar aan Geritt van Assell en Tijske, echtel., van een lege plaats op de Caniell, 
tussen erf van de oude schout zaliger en Class van Thoer.  

 
Hoofdger. 311 fol 47 vo 

 
2486 1553 juli 5 

Loeuis Gruyter en Ida Gruyters, broer en zus, verklaren mede voor hun afwezige zuster Anna 
dat Heynrich van Ae en Catrijn, echtel., vanwege de koop van het huis in gen Olyphant afgelost 
heeft van de 450 rijderguldens hoofdsom 150 rijdergld. 

 
Hoofdger. 311 fol 47 

 
2487 1553 juli 5 

Ruth Syllen als gemachtigde van Seger van Nuyss verklaart dat Loeuis en Ida Gruyters en hun 
afwezige zuster hem met 104 1/2 rijdergld tevreden gesteld hebben wegens het beslag dat hij 
gedaan heeft wegens dode hand van de goederen van wijlen Reynair Gruyters. 

 
Hoofdger. 311 fol 47 

 
2488 1553 juli 6 

Thijs Hoegerugge en Gerith van..... als meesters van de St Annabroederschap in OLV Munster 
dragen over jaarrente van 1 gld brab ut in litera aan Johan van Cruchten, schout, en Ricke, 
echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 47 vo 

 
2489 1553 juli 7 

Schepenen van Roermond veroordelen Juth Michels op klacht van de vrouw van Johan Ditgens 
tot eeuwige verbanning uit de stad op 4 mijlen afstand wegens toverij, hoewel zij het op de 
pijnbank niet bekende. 
Zij doet oorvede en stelt borgen.  

 
Oirvedenboek p 37-38 

 
2490 1553 juli 9 

Gertke van Dulck verkoopt 2 moeshoven buiten Zwartbroekpoort, de ene van 18 roeden, 
tussen wijlen Johan van den Grynt en Johan Gevartz bij de boomgaard van Ryecken, de 
andere 24 roeden, langs Meus van Berckeler en Johan Ingelen, zoals aanbestorven van Steven 
Sijben en toegedeeld, aan Peter Sijben en Marie, echtel. 
Peter Sijben c.s. verkoopt de moeshof van 24 roeden ut supra aan Leonart Kremer en Marie, 
echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 47 vo 

 
2491 1553 augustus 11 

Ingell Poetelynckx en Brande Hillebrantz, echtelieden, verkopen 1/2 huis in de Neerstraat, 
tussen Reynair Buydels en Michel van der Stegen, zoals zijn vrouw dat erfde van haar ouders, 
aan Hillebrant en Barych Hillebrantz, gebroeders, alsmede 1/2 van huisje in de Ezelstraat, 
tussen Thonis Franck en Marie Borghs. 
Hillebrant en Barych verkopen uit het huisje in de Ezelstraat ut supra een jaarrente van 1 
daalder aan Reyner Buydels, de muntmeester, en Catrijn, echtel., losbaar met 20.  

 
Hoofdger. 311 fol 47 vo 

 
2492 1553 augustus 11 

Gerit van Hasselt is schuldig uit al zijn goed aan Aebe van Meysenborch 225 gelderse rijdergld. 
 

Hoofdger. 311 fol 47 vo 
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2493 1553 augustus 18 
Bonaventura Puster en Margriet, echtel., verkopen uit huis Achter de muur, tussen Jan Rijcken 
en Nelis Belmans, 2 1/2 gelderse rijdergld. jaarrente aan Jan van Broickhuysen en Hille, echtel., 
losbaar met 50. 

 
Hoofdger. 311 fol 47 vo 

 
2494 1553 augustus 22 

Dirch Spoers van Venlo, priester, verkoopt 8 1/2 roeden land waarvan Wilhem van Elmpt de 
helft bezit, op den Empsell, tussen Gertge Zelys en (niet ingevuld), aan Wilhem van Elmpt en 
Katerine, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 47 vo 

 
2495 1553 augustus 23 

Johan Stockx verklaart dat zijn zwager Thonis van der Lynden gelost heeft de Kamp aan de 
abdissenmolen, genaamd wijlen Johan Gevartz' Kamp, behoudens 8 staal en enkele roeden 
die Johan van Thoir en Jacop der Beck in pacht hebben. 
Thonis van der Lynden en Jenne, echtel., verkopen 11 staal en 1 1/2 roeden in Johan Gevartz 
Kamp bij de abdissenmolen, langs het voetpad, bij St Jobsland en (niet ingevuld), schietende 
de voorhof op de gemene Molenweg, zoals Jenne die erfde van haar ouders en ten deel 
gevallen, aan Wylhelm vangen Hoeffacker van Aeveren en Heynricke, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 48 

 
2496 1553 augustus 23 

Wylhelm vangen Hoeffacker van Aeveren en Henrixcke, echtel., verkopen 3 staal aan de 
Molensteeg, tussen Mychel in den Haen en Lyns Hoefft aan Thonis van der Lynden en Jenne, 
echtel. 
Thonis c.s. verkoopt 3 staal ut supra aan Lyns Hoefft, de kuiper aan Zwartbroek, en Jutt van 
den Bruyck.  
Thonis c.s. verkoopt 5 1/2 staal 5 roeden en 1 1/2 voet uit Jan Gevartz' Kamp, aan beide zijden 
langs erf van Thonis, aan Peter van Kempen en Hadwyche, echtel.  
Peter van Kempen zal de koopsom op Remacli e.k. betalen en de rest St Petrus Zetel e.k. 
Thonis van der Lynden c.s. verkoopt 3 (niet ingevuld, verm. staal) in Johan Gevartz' Kamp, 
naast Wylhelm van gen Hoeffacker en (niet ingevuld) Gerke Koumans en Thijske, echtel., tbv 
Geryth Koumans' klein kind, bij overlijden van dat kind te vererven op op Thijske voorn. 
voorkinderen. 
Thonis c.s. verkopen 2 staal uit Johan Gevartz' Kamp, naast Thijs Koumans en Johan Scherers 
van Thoir, aan Merten Koumans en Marie, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 48 

 
2497 1553 augustus 24 

Johan Stock verklaart dat (zijn zwager) Thonis van der Lynden 4 staal gelost heeft. 
Thonis ut supra en Jenne, echtel., verkopen 2 staal uit Johan Gevartz' Kamp, langs Wylhelm 
van gen Hoeffacker, schietende op de weg, aan Stoffer Gaertzoen in den Weerdt en Lijsbett, 
echtel. 
Thonis ut supra c.s. verkoopt 2 staal uit Johan Gevartz' Kamp, langs Stoffer (Gaertzoen) in den 
Weerdt en schietende op de weg, aan Johan Greven en Mette, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 48 

 
2498 1553 augustus 28 

Arnt van Zynsich laat zich richten na uitwinning beslag aan de goederen van Andreas van 
Landen.  

 
Hoofdger. 311 fol 48 
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2499 1553 augustus 28 
Dirich Hyesterman en vrouw verkopen 2 staal land buiten Zwartbroek, langs N. Febus en Dirich 
Heisterman voorn, aan Johan van den Graeve en Anne van Oell, echtel.  
Johan van den Graeve en Anne, echtel., verkopen uit 2 staal ut supra 1 1/2 besch. gld brab à 
20 st aan magister Bado van den Grave, losbaar met 30. 

 
Hoofdger. 311 fol 48 

 
2500 1553 september 1 

Wylhem van Hyngen en Lysbett, echtel., verkopen een kamp van ongeveer 1 bunder te Roer, 
tussen land van Bree en wijlen Servaas Boum, aan Jan van Swalmen en Itge, echtel. 
Truye van Hyngen, dochter van Wylhem, naast en draagt weer over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 48 vo 

 
2501 1553 september 2 

Johan Kaell gemachtigd in alle zaken voor het gerecht van R., tot wederroepens, door Gebell 
van Dyeck.                     

 
Hoofdger. 311, fol 48 vo 

 
2502 1553 september 6 

Martin van Nuyss, priester, gardiaan, Peter van Stummel, lector, en de overige broeders, en 
met toestemming van Johan Huedmeck, gemachtigde van het convent der Minderbroeders, 
verkopen 7 staal en 3 1/2 roeden buiten Zwartbroekpoort tussen (niet ingevuld), schietende op 
de Molensteeg aan Jan Nobis en Naele, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 48 vo 

 
2503 1553 september 13 

Evert Vogelsanck en Itge Meyssen, echtel., verklaren dat Schetter van Arnhem en Anna 
Meyssen, zijn vrouw, toen die in Antwerpen voor het gerecht stonden, in de herberg van Arndt 
Roitgens te Borgerhout genaamd de Wildeman verbleven en volgens verklaring van die herber-
gier hem 38 gld 2 1/2 st brab schuldig bleven.  

 
Hoofdger. 311 fol 48 vo 

 
2504 1553 september 15 

Alvert van der Lynden, weduwe, beklaagt zich binnen één jaar, dat Gert van Lyn achter op de 
Steenweg van haar huis gemaakt heeft, menende dat hij de mergelmuur van het benedenhuis 
"mitter droppen" te dichtbij gelegd heeft, en verzoekt om recht.  

 
Hoofdger. 311 fol 48 vo 

 
2505 1553 september 18 

Zenke van Hingen als gemachtigde van Henke Royen, haar man, zegt dat Wilm van Hingen, 
haar broer, Jan van Swalmen de Kamp te Roer verkocht heeft en nimmer meer aanspraak 
daarop zal maken.  

 
Hoofdger. 311 fol 48 vo 

 
2506 1553 september 19 

Catrijn Poirtgens en haar man Gairt Eggels dragen over aan Peter in den Hoeffijseren en Anne, 
echtel., Wylhelm van Hyngen en Lijsbett in den Hoeffijseren, echtel., haar vruchtgebruik en 
recht op 1/4 huis genaamd den Hoeffijser, naast Johan van Vyrssen, dat zij in huwelijk met haar 
vorige man Frans kocht van Johan van Oell den bildensnider. 
Peter int Hoeffijseren en (Anne) echtel., Wylhelm van Hyngen en (Lijsbett) echtel., verkopen het 
recht ut supra aan Gairt Eggels en Catrijne, echtel.  
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Hoofdger. 311 fol 48 vo 
 
2507 1553 september 20 

vigilia matei apostoli 
Jan Peters van Nijmegen verkoopt een jaarrente van 1 gouden gelderse rijder ut in litera aan 
Johan van Elmpt, de kremer, en Johanna Boechartz, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 49 

 
2508 1553 october 2 

Gijse Ruyters en Lysbett Naelen, echtel., verkopen hun deel en recht van huis Achter 
Kloosterwand bij het Bussenhuis, tussen  wijlen Cristoffer Hoefft en Huprecht van Venloe, zoals 
aanbestorven van Frans Dalen, aan Jacop van Drammen en Gryete, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 49 

 
2509 1553 october 16 

Wyndell Schomeckers, begijn op het begijnhof, draagt over aan Peter (van Halen), pastoor van 
het begijnhof voor een erfmis een jaarrente van 1 goudgld ten laste van de stad Roermond.  

 
Hoofdger. 311 fol 49 

 
2510 1553 october 18 

luce 
Lenart Rutgers als gemachtigde van Jan van Aldenhaven laat zich richten na uitwinning beslag 
op de kinderen Gruter bij Henrich van Ae voor 40 goudgld.  

 
Hoofdger. 311 fol 49 

 
2511 1553 october 19 

altera luce 
N. Gruiters machtigt Evert van Culenborch in omnibus usque revocationem. 

 
Hoofdger. 311 fol 49 

 
2512 1553 october 21 

Henrich van Ae gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R, tot wederroepens, door Evert van 
Nijmegen.                      

 
Hoofdger. 311, fol 49 

 
2513 1553 october 21 

op sent ursulendach 
Elyzabet Flouten verkoopt 3 staal land buiten Nielerpoort tussen (niet ingevuld) en Peter Becx, 
zoals aanbestorven van haar vader Herman Flouten en bij deling met haar broers ten deel 
gevallen, aan Peter Becx en Katerine, echtel.  
Anthonia de Best, nicht van Elyzabet als naaste bloedverwant, naast en draagt over aan de 
kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 49 

 
2514 1553 october 21 

op sent ursulendach 
Elizabeth Flouten verkoopt 6 staal land in de Groenstraat tussen land van St Jacob 
broederschap en Tyss Severyns, aan Tijss in den Maen. 
Anthonia de Best, nicht van verkoopster, naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 49 
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2515 1553 october 21 
op sent ursulendach 
Simon Janssen van Middelborch machtigt Jacop van Dremmen. 

 
Hoofdger. 311 fol 49 

 
2516 1553 october 25 

Peter Snebergs draagt over zijn recht op vervallen huis met plaats over de stenen brug achter 
op de werff langs (niet ingevuld) aan Rener Vorsterman en Aleide, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 49 

 
2517 1553 october 28 

Gaedert Mereell en Dirch Block machtigen, uitgezonderd zaken met de kinderen Kaeck, Lens 
Kannegieter.  

 
Hoofdger. 311 fol 49 vo 

 
2518 1553 october 30 

Heyn Martels en Wyndele, echtel., verkopen 2 staal land buiten Moirkenspoort bij de windmolen 
van Verwers, tussen Stoffer van Berckeler en de gemene weg naar (Maas)nyell, zoals 
aanbestorven van zijn huisvrouw en ten deel gevallen, aan Peter van Wassenbergh en Oitgen, 
echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 49 vo 

 
2519 1553 october 31 

Coen Middelman annuleert de rechtsvordering die hij nog kort tevoren voerde tegen Jan Kael 
de schrijver (?) wegens schuld van wijlen Lenart Kael, genaamd Zise.... zoen volgens zeker 
handschrift. Jan Kael zal Coen over 1 jaar betalen 40 gld brab of jaargeld van 2 gld brab 
ingaande 1554. Jan Kael stelt pand huis achter de Grauwe Toren bij de Markt, wat vroeger van 
Mr. Rener Bartschere was. Is betaald 6-11-53. 

 
Hoofdger. 311 fol 49 vo 

 
2520 1553 november 10 

Rener Tollener als gemachtigde van Johan Pijnappel laat zich richten na uitwinning beslag op 
Gerit van Kuyck wegens 300 Karolusguldens.  

 
Hoofdger. 311 fol 49 vo 

 
2521 1553 november 10 

Rener Tollener als gemachtigde van (Rener) Vorsterman laat zich richten na uitwinning beslag 
op Gerit van Kuyck wegens 80 Karolusguldens. 

 
Hoofdger. 311 fol 49 vo 

 
2522 1553 november 15 

Christoffera en Catharina Royers, gezusters, machtigen Johan van den Grient, behoudens 
geen eed te doen, als een eed te ontvangen is zullen zij bij hem staan en die zelf ontvangen.  

 
Hoofdger. 311 fol 49 vo 

 
2523 1553 november 18 

Ruth Stoppelmans en Gertge, echtel., verkopen 5 1/2 brab gld jaarrente ut in litera aan Peter 
van Kempen en Hadewich, echtel. Rentevestiging is van 1550 januari 18.  

 
Hoofdger. 311 fol 50 
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2524 1553 november 25 
Alvert van der Lynden en Henrich van Hecx en Lenart, haar kinderen, verkopen uit huis in de 
Neerstraat, tussen Gerte van Lyn en Henrich van Ae, 12 1/2 gelderse rijdergld jaarrente aan 
Louis en Itgen Gruters, tevens tbv. hun 2 jonge zusters losbaar met 250. Het huis is reeds 
belast met 3 hornsgld tbv. een altaar in het begijnhof.  
Louis en Itge Gruters verklaren dat Henrich van Ae hen en hun 2 jonge zusters heeft afgelost 
de rente uit het huis de Oliphant en de moeshof buiten de Ezelspoort "opten grave", langs 
Stoffer van Wessem.  

 
Hoofdger. 311 fol 50 

 
2525 1553 december 1 

Lenart Daemen van Echt verkoopt alle recht op huis aan de Markt, tussen Wynant van Dursdal 
en Dirch van Kirckhoff, aan Stoffer Daemen, zijn broer.  

 
Hoofdger. 311 fol 50 

 
2526 1553 december 1 

Peter Poirtgens en Marie Finemans, echtel., ruilen en dragen over aan Johan Lyndemans en 
Enke Kesen (?), echtel., huis in de Brugstraat, tussen Johan Heister en Cone Zegers' kamer en 
Johan Lyndemans c.s. draagt over aan Peter c.s. een land buiten Moirkenspoort tussen Jacop 
N. en Johan op den Kaniell en de Roer (?).  

 
Hoofdger. 311 fol 50 

 
2527 1553 december 4 

Corstgen Rameck draagt over zijn vruchtgebruik aan zijn zoon Henrich op 1/4 land buiten 
Zwartbroekpoort, tussen Jenne Wackers en Gerke Oijen, namelijk 11 roeden.  
Henrich Rameck verkoopt deze 11 roeden aan Mr. Tijss Bartschere en Anna, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 50 

 
2528 1553 december 10 

Henrich Noyen en Roberte, echtel., verkopen uit zijn gedeelte en recht op huis in de Neerstraat 
op de hoek van de Bergstraat, naast Huyckelhaven, 1 malder rogge jaarrente, losbaar met 30 
besch brab gld aan Johan Byllyen en Ffrans Bylemecker, meesters van de broederschap van 
St Eloy in de parochiekerk, tbv uitdeling in de parochiekerk.  

 
Hoofdger. 311 fol 50 vo 

 
2529 1553 december 13 

Peter Schomeck(er) en Mery, echtel., verkopen uit hun huis aan Zwartbroek, tussen wijlen 
Herman van Hyngen en Jan Rameck(er), 2 malder rogge jaarrente aan Tijss van Wachtendorp 
en Dynge, echtel., losbaar na 8 jaar met 60 gld brab à 20 st. 
Afgelost 7-12-1563 door Johan van Zwalenbergh.  

 
Hoofdger. 311 fol 50 vo 

 
2530 1553 december 13 

Lens Becker en Itge, echtel., verkopen uit huis tegen(over) de H. Geest(Kerk), tussen Paul 
Kremer en Wilhem Zaelmeck(er), jaarrente van 3 currente guldens à 20 st. aan Gart Eggels en 
Katrine, echtel., losbaar met 60.  

 
Hoofdger. 311 fol 50 vo 

 
2531 1553 december 19 

Jut Driveners, gemachtigde van Janne en Anna van Oederay, haar natuurlijke kinderen, en met 
hun toestemming, is schuldig uit huis bij het Munster, tussen het huis van Gaert inden Engell en 
(niet ingevuld), aan Dirch van Heell en Evert van Swanenberch, als meesters van St 
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Jacobsbroederschap in de parochiekerk, 3 hornsgld 's jaars tbv een wekelijkse mis op het St. 
Jacobsaltaar, welke mis door Arndt Witmecker en Engel, echtel., eertijds met het zelfde 
onderpand gefundeerd was met 5 bescheiden enkele guldens, welke rente nu vervallen is. De 
rente is losbaar met 60.  

 
Hoofdger. 311 fol 50 vo 

 
2532 1553 december 22 

Quyrijn van Kuetzeler en Catrijne Quyckx, echtel., verkopen uit zijn huis achter de H. 
Geest(Kerk), naast erf van Steven van Hertefelt; idem uit 5 staal land buiten de Moirkenspoort, 
langs erf bij Jonckeren Kerkhof en Lodewych ingen Horst en Anna Vleysheuwer, schietende op 
de gemene straat, een jaarrente van 3 gld brab., losbaar met 50, aan Itge Finemans, weduwe.  

 
Hoofdger. 311 fol 51 

 
2533 1553 december 23 

Dirch van Kyrchoven verklaart na minnelijke scheiding door vrienden op te dragen aan Johan 
ingen Poirt, priester, zijn zwager, zijn vruchtgebruik en recht van huis in de Neerstraat, tussen 
wijlen Tilman Geverts en Frans Pollart, rentmeester te Montfort, zoals Dirch en Johan hetzelve 
halve huis eerder verwierven van Johan voorn en de kinderen van wijlen Tilman ingen Poirt en 
de zuster van Dirch.  
Johan ingen Poirt, priester, zal een jaarrente van 5 hornsgld uit dit huis betalen aan Dirch voorn. 
losbaar met 100.  

 
Hoofdger. 311 fol 51 

 
2534 1553 december 23 

Johan Meroyen belooft zijn zoon Heynrich schadeloos te houden wegens borg staan bij 
Cornelis Bartholomeus wegens koop van een nieuw schip.  

 
Hoofdger. 311 fol 51 

 
2535 1553 december 24 

Leonart Rutgers en Helwige, echtel., verkopen uit 2 huizen op de Hegstraat, tussen huis van St 
Jansaltaar in de H. Geest en Merye Tessers, een jaarrente van 1 1/2 brab. gld aan Gaedert 
Mereel en Anne Vinck, echtel., losbaar met 30.  
Hoofdger. 311 fol 51 
N.B.: Aantekening in de marge: "is na den brande op eyn ander gegoet". 

 
2536 1553 december 29 

Tilman Grijsbach, pater In der Weyde te Venlo, verkoopt een lege plaats op de Schuitenberg, 
tussen Gerit van der Hairdt en Jacop Rijcken, zoals dat klooster zulks bezit en op jaargeding 
heeft uitgewonnen, aan Peter Tymmerman van Kessell en Merye, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 51 vo 

 
2537 1553 december 29 

Gerit van Hasselt en Aleyde, echtel., zijn schuldig aan Dirch van der Heyden, zoon van wijlen 
Mr. Frans (van der Heyden) en Agnes, echtel., 110 hornse guldens aan Conne Arndts, zijn 
stiefmoeder, en stellen als onderpand zijn komende erfenis in 2 huizen "opten Monten ort" en 
verdere gereed en ongereed goed te Roermond.  

 
Hoofdger. 311 fol 51 vo 

 
2538 1553 december 31 

jairsavont 
Op vordering van de schout van Roermond belooft Mertijn Swertscheide, dienaar van de stad, 
zijn echtbreukige verhouding met Truyden Poerthuder op te geven, en met zijn wettige vrouw te 
leven.  
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Oirvedenboek p. 36-37 

 
2539 1553 

Rekening van de fortificatiën Gelre en Zutphen gedaan door Mr. Marcelis Keldermans, 
fortificatiedirecteur voor Groenlo, Harderwijk, Wachtendonk en Roermond. 
Roermond 
- Diverse materialen en lonen volgens opgave van de stad R  53 pond    3 sch 6 d 
- Een hellebaardier 240 dagen à 5 sch. 60 pond 
- Een hellebaardier 148 dagen 32 pond 
- Marie, weduwe van Bastiaan van den Beecke alias Sluymer, voor        toezicht gehouden door 
Bastiaan 20 pond 10 sch. 
Afgehoord 29-12-1561. 

 
Rekenkamer van Gelre 7081 

 
2540 1554 januari 6 

Wylhelm van Itter gemachtigde in alle zaken voor het gerecht Roermond, tot wederroepens, 
door Arnt en Jacop Croene, gebroeders.        
Hoofdger. 311, fol 51 vo 

 
2541 1554 januari 8 

Johan Kaell gemachtigd in alle zaken voor het gerecht Roermond, tot wederroepens, door 
Elizabeth, weduwe Derich v Cruchten. 

 
Hoofdger. 311, fol 51 vo 

 
2542 1554 januari 9 

Johan Kaell als gemachtigde van Gerart Verken laat zich richten na uitwinning beslag op het 
grote schip van wijlen Jacop in den Helk (?) wegens 300 gld brab. 
Lyns Kannegieter als gemachtigde van de kinderen Kaix laat zich richten na uitwinning beslag 
op het voorn. schip voor 99 goudgld.  

 
Hoofdger. 311 fol 51 vo 

 
2543 1554 januari 9 

Claes Duvel laat zich richten na uitwinning beslag in het schip van wijlen Heilke Crone wegens 
2 pond groot min 1 penning. Gaert van Helden genaamd Metzken doet idem wegens 10 1/2 
brab. gld. min 1 penning. 
Coen ingen Holt als gemachtigde van Gaert van Wessem op goed van wijlen Heilke voorn. 
wegens 12 pond groot. 
Zenke van Hyngen als gemachtigde van haar man op idem klein schip wegens 15 gld brab. 
Jan van Lom, bastaard, doet idem op idem groot schip wegens 20 karolusgld.  
Dirch Hugen doet idem op idem voor 13 gld brab. 

 
Hoofdger. 311 fol 51 vo 

 
2544 1554 januari 13 

Peter van Mynneken machtigt zijn vrouw Itge in omnibus.  
 

Hoofdger. 311 fol 52 
 
2545 1554 januari 13 

Wylhelmke Pessen en Hadwych, haar dochter, verkopen 1 1/2 staal buiten de Nielerpoort, 
tussen Mr. Mychell den Barbyer en Thijs van Leeck, zoals Wylmke half heeft geërfd van haar 
ouders en de andere helft verworven van haar zuster Gertrude. Aangezien Wylhelme én haar 
kind ziek van geest zijn geworden is in samenspraak met vrienden en naburen, mede gelet op 
het feit dat haar andere zuster te Luik woont met Gadert Bastonia en tot de transactie 
toestemming geeft, zijn de kopers Johan Lewen en N. vrouw. De raad van de stad en de schout 
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geven toestemming. Zegelaars de schepenen Lom en Zegers en de schout Johan van 
Cruchten.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 

 
2546 1554 januari 17 

Ruth Syllen verklaart dat Arnt Vogels van Wessem en Anna van Lyth, echtel., hem betaald 
hebben het bedrag dat zij schuldig waren wegens Geryth Syllen na scheiding en deling waarbij 
Arnt het huis op de Schuitenberg verwierf.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 

 
2547 1554 januari 19 

Dederich Beckx genaamd Lensen en Lisbeth, echtel., verkopen zijn volmolen op de Roer met 
het huisje ut in litera aan Merten van Oedekyrchen en Marie, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 

 
2548 1554 januari 19 

Martin van Oedekyrchen zal jaarlijks betalen uit de volmolen 19-1-1554 20 gld brab aan 
Dederich Beckx en Lisbeth, echtel., onder een nadere voorwaarde, losbaar met 400.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 

 
2549 1554 januari 19 

Gerit van Gladbach en Heilwige, echtel., verkopen uit huis op de Veldstraat, tussen Johan 
Heister en de pastoor van Vlodrop, 4 gelders snaphanen jaarrente aan Thonis in den Vosch en 
Jutte Kaek, echtel., losbaar met 66 gelderse zilveren rijders genaamd snaphanen.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 

 
2550 1554 januari 20 

Symon van Oesen en Else, echtel., verkopen alle goed dat Dederich van Oesen in 
vruchtgebruik had aan Stoffer van Oesen.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 

 
2551 1554 januari 20 

Dirich Kremer en Peter, echtel., verkopen huis in de Neerstraat, tussen wijlen Arnt Maessen en 
Wylhelm Kupenbynder, zoals bij huwelijk verworven, aan Peter Beckx genaamd Lenssen en 
Catrijne, echtel. 
Gelis Kremer, broer van Dirich, naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 

 
2552 1554 januari 20 

Lens Kannegieter is schuldig Denis, zoon van Mr. Jan van Heess 37 gld brab in 4 termijnen, 
eindigend Kerstmis 1555.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 

 
2553 1554 januari 24 

Michel van Houthum gemachtigd in alle zaken voor het gerecht van R, tot wederroepens, door 
Jacop van Houthum van Maastricht. 
 
Hoofdger. 311 fol 52 vo 

 
2554 1554 januari 24 

Tijs Kannegieter en Petronella, echtel., staat af 10 roeden land in de Groenstraat, tussen 
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Gertruit van Cruchten en Jan Scomeck aan Johan Meroyen en Lysbette, echtel., en krijgt van 
Johan c.s. 11 1/2 roeden buiten de Nielerpoort, naast land van de parochiekerk 
("hoegerkirchen") en Arndt van Duersdall.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 vo 

 
2555 1554 januari 24 

Jan Meroyen en Elisabeth, echtel., verkopen 20 roeden buiten Moirkenspoort in de Groenstraat 
tussen Gertruit van Cruchten en Jan Schomeck aan Jacop van Venloe en Walburge, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 vo 

 
2556 1554 januari 25 

Merye Platvoitz van Dordrecht laat zich richten na uitwinning beslag op het groot huis van Nelis 
Schulen, buiten de brug, wegens 15 gld brab.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 vo 

 
2557 1554 januari 26 

Nelis Scuylen en Catrine, echtel., verkopen huis met de halve hof daarachter, waarvan Henrich 
Noyen de andere helft heeft, gelegen buiten de stenen brug op de Roer, tegenover de Werff, 
naast erf van Jan Kulen aan Daniell van Isengraven en Lucie, echtel.  
Kopers staan toe dat Nelis Scuylen, hun zwager, het bovenstaande dit gehele jaar mogen 
verkopen tegen een hogere prijs, echter met restitutie van de koopsom aan Daniel c.s. 

 
Hoofdger. 311 fol 52 vo 

 
2558 1554 januari 27 

Jacob Croenen met toestemming van Jacop, Elbert, Johan, Thonis en Itge verkoopt een plaats 
met bouw van een huis over de brug, langs Gielle Louss en Lemke Knops aan Peter Pollart en 
Marie, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 vo 

 
2559 1554 januari 27 

Anna ? Smyt met goedkeuring van Bernart van Brey draagt over aan Dederich Verken, 
bastaard, tbv Trijnke van Meyell, minderjarig kind van Anna uit vorig huwelijk, haar 
vruchtgebruik op huis aan de Nielerpoort, tussen Meus Ketelbuyter en Trynke Boesman.  

 
Hoofdger. 311 fol 52 vo 

 
2560 1554 januari 30 

Henrich van Baexen en Gertruit Scylling, echtel., verkopen huis en hof daarachter op de 
Hegstraat, tussen huis van het Kapittel (van de H. Geest) en het huis van het altaar van St 
Dionisius in de H. Geest(Kerk) aan Nijss Kremer van Wassenberg.  

 
Hoofdger. 311 fol 53 

 
2561 1554 januari 31 

Arndt Hynssen en Vriedse, echtel., zijn schuldig uit gedeelte van huis op de 
Minderbroederstraat op de hoek van de Pelserstraat, langs Goessen Ricxkens erf, 12 st brab 
jaarrente aan Jan Kouven en Griete, echtel., losbaar met 20 hornsgld à 12 st brab.  

 
Hoofdger. 311 fol 53 

 
2562 1554 februari 7 

ipso cinéres 
Johan, priester, rentmeester ("sceffener") van de Kartuis, laat zich richten na uitwinning beslag 
wegens dode hand op 1/2 huis buiten de brug en op een plaats "opter lucht gelegen", nagelaten 
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door wijlen Heilke Krone wegens 100 goudgld.  
 

Hoofdger. 311 fol 53 
 
2563 1554 februari 12 

Tijss van den Griendt laat zich richten na uitwinning beslag na de dood van zijn broer Gerit van 
den Griendt op het huis in de Oliestraat, de beemd en de visserij op de Roer en al het andere 
onder het gerecht van Roermond, voor 1000 goudgld.  

 
Hoofdger. 311 fol 53 

 
2564 1554 februari 13 

Everhart van Swanenberg laat zich richten na uitwinning beslag op alle goederen van Johan 
van Tricht wegens 60 goudgld.  

 
Hoofdger. 311 fol 53 

 
2565 1554 februari 16 

Ruth van Roggell en Ida, echtel., verkopen huis in de Steeg, tussen Jan Scoupertz en huis van 
Bytweggen, aan Driess Platvoit en Anne, echtel. 
Driess c.s. is Metge van Roggell 20 daalders en 8 st brab. schuldig, te betalen Pasen a.s. 

 
Hoofdger. 311 fol 53 

 
2566 1554 februari 20 

Stoffer Pelser en Mettele, echtel., verkopen huis in de Steeg op de hoek, naast Ruth Kouckels, 
de smid, aan Dirch Kupenbinder en Catrine, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 53 

 
2567 1554 februari 20 

Johan Dryvener als man en gemachtigde van Anna van den Grynt laat zich richten na 
uitwinning beslag wegens dode hand op huis en hof in de Neerstraat van Johan van den Grynt, 
op voorwaarde dat indien Anna eerder overlijdt dan Johan Dryvener en zonder wettige nakome-
ling, Johan Dryvener levenslang vruchtgebruik van dat goed zal hebben.  

 
Hoofdger. 311 fol 53 

 
2568 1554 februari 21 

Herman Kremer alias Venraydt verklaart dat Reynaer Voirsterman en Aleydis, echtel., afgelost 
hebben hun 1/2 deel van 3 rijdergld jaarrente, waarvan Henrich Noeyen de andere helft moet 
betalen ut in litera. 

 
Hoofdger. 311 fol 53 vo 

 
2569 1554 februari 22 

Merten Koumans en Merie, echtel., verkopen 1/2 huis over de houten brug, tussen Gerit en 
Merten Koumans, gebroeders, aan Engel Koucken en Lijsbet, echtel. Indien Engel en Merten 
later willen bouwen mogen zij elkaars regenwater dragen.  
Kopers zijn schuldig uit goed ut supra 1 1/2 gouden gelderse rijdergld jaarrente, losbaar met 30, 
aan verkopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 53 vo 

 
2570 1554 februari 25-28 

Merten van Dair laat zich richten na uitwinning beslag op klein schip van Heilke Croene zaliger 
wegens 33 brab gld. 
Jan Koell idem op groot schip van Heilke voorn. wegens 7 gld brab. verdiend loon. 
Itgen Kounen idem op groot schip voorn. wegens verdiend loon. 
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Jan Scomeck idem op groot schip voorn wegens 11 gld brab verdiend loon.  
 

Hoofdger. 311 fol 53 vo 
 
2571 1554 maart 3 

Voor de gespannen bank verklaren Geryth en Heynrich van Besell, vader en zoon, schuldig te 
zijn aan Peter en Gielis Hoefft, gebroeders, 6 gld brab.  

 
Hoofdger. 311 fol 53 vo 

 
2572 1554 maart 3 

Cristiaen, zoon van wijlen de bastaard Peter van Mechelen, verklaart dat heer Geryth van 
Besell zijn vader Peter van Mechelen heeft omgebracht, doch dat dit ongeluk door vrienden is 
gezoend en overeengekomen dat heer Geryth daarvoor jaarlijks aan Cristiaen zeker rogge zou 
geven tot Cristiaens meerderjarigheid toe en dan 100 hornsguldens ineens. Cristiaen bekent 
die som ontvangen te hebben en scheldt heer Geryth verder vrij.  
Hoofdger. 311 fol 53 vo 

 
2573 1554 maart 3 

Johan van Virssen zegt dat hij volgens obligatie voor schepenen van Nijmegen aan Naly van 
Luick nu in specie 100 luikse guldens heeft gegeven en op pinksteren a.s. nogmaal 300 gld 
luiks zal geven en het restant op 1 september a.s.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 

 
2574 1554 maart 5 

Giel opten Wijer en Merie van Lewen, echtel., verkopen uit zijn 3/4 huis bij de Moirkenspoort, 
tussen Jan Emontz en Gerit Rameck(er), verder uit 1 1/2 staal land buiten Moirkenspoort, 
tussen Thomas Kounen en Geert Witmeck(er) 3 daalders jaarrente aan Gaert Eggels en 
Katrine, echtel., losbaar met 60.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 

 
2575 1554 maart 5 

Jan Kaelen en Mette, echtel., verkopen 2 huizen in de Oliestraat ut in litera 30-7-1552 aan 
Gaert Royen en Katerine, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 54 

 
2576 1554 maart 5 

Cornelis Croenen laat zich richten na uitwinning beslag wegens geleend geld en arbeidsloon op 
het achtergelaten (=nagelaten) schip van zijn ouders wegens 36 gld.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 

 
2577 1554 maart 9 

Lyns Royen en Gertge, echtel., verkopen uit huis in de Neerstraat tussen Dirch Stelt en wijlen 
Jacop Conen 2 1/2 brab gld jaarrente en 1 oort aan Jan van Virssen, losbaar met 55.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 

 
2578 1554 maart 9 

Wylhelm Beck en Catrijne, echtel., verkopen uit huis aan de Markt, tussen Agnes van Wessem 
en Johan Hack, 5 gouden gelderse rijdergld jaarrente aan Claes Schomeck(er) en (niet inge-
vuld) vrouw, losbaar met 100.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 

 
2579 1554 maart 14 
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Bonaventura Puster en Grietge, echtel., verkopen uit huis achter der stadt muyren tegen(over) 
den Werff, tussen Jan Rijcken en Nelis Belmans, een jaarrente van 2 joachims daalders aan 
Peter Schroeder van Thoir en Cornelia, echtel. Het huis is niet verder belast dan 2 rijdergld 's 
jaars. Rente is losbaar met 75 hornsguldens.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 

 
2580 1554 maart 15 

Overlijdt Joannes Gelekerken, kok van de Kruisheren te Roermond. 
 

Publ. XC-XCI p 73 
 
2581 1554 maart 19 

mandach post palmarum 
(Schepenen van Roermond veroordelen) Thonis Scroer van Bracht tot 20 Karolusguldens 
boete tbv het orgel in de parochiekerk wegens schandelijk gedrag tav vrouwen in het wijnhuis.  

 
Oirvedenboek p 37 

 
2582 1554 maart 21 

Tijs van Lieck en Beele, echtel., verkopen 3 staal en 10 roeden buiten de Nielerpoort, tussen 
Stoffer in den Wolff en wijlen mr. Rener Budels, aan Gaert van Meysenborch en Bele, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 54 vo 

 
2583 1554 maart 24 

Merie Platvoitz verkoopt al haar recht op huis aan de Hegstraat genaamd Polsshuis, tussen 
Arndt van Achelen, priester, en wijlen Syb Ruytsen ut in litera aan Isabele Francken.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 vo 

 
2584 1554 maart 27 

Heyn Mols van Wessem en Trude, echtel., en Beell Snoeckx verkopen huis over de brug, 
tussen Lem Knoups en Jacop Rameck, aan Lauert Huben en Merie, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 vo 

 
2585 1554 maart 28 

Laten der erfvoogdij van Roermond geven cleernis en attestatie over hun rechtsgebruiken in die 
laatbank. 
De voogd toont een privilege in het latijn van 1244 door Otto graaf van Gelre verleend.  

 
Maasgouw 1919 p. 5-7 

 
2586 1554 april 3 

Arndt die Pein (?) en Naele van Oezen, echtel., dragen over aan Stoffer van Ozen hun versterf 
van Jan en Dirch van Ozen, gebroeders, in het gerecht Roermond.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 vo 

 
2587 1554 april 3 

Stadhouder, kanselier en raden te Arnhem schrijven de drost van Kessel vernomen te hebben 
dat in het stift Minden knechten en ruiters verzamelen, mogelijk tbv markgraaf Albert van 
Brandenburg die - naar men zegt - bondgenoot van de Koning van Frankrijk zou zijn geworden 
en een inval in des keizers landen alhier zou beramen.  
Gelasten hem naar Roermond te gaan en de magistraat aldaar op te dragen goede wacht te 
houden en toe te zien op de poorten en vreemdelingen en de vestingbouw te versnellen 
alsmede een plan te maken voor de bespoediging van die bouw, welk plan zij inwachten. 
Tevens verwachten zij opgave hoe de stad is toegerust met geschut, haakbussen, kruit en 
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munitie en krijgstoerusting.  
 

Hof van Gelre 1049, brief nr. 2001 
 
2588 1554 april 6 

Claes Hungers laat zich richten na uitwinning beslag wegens dode hand na dode Baetzke 
Beckers in zoverre Jan Tilmans, haar schoonzoon, betreft voor 40 gld brab.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 vo 

 
2589 1554 april 6 

Soffia Beeten verkoopt huis Achter de Kloostermuur tussen Tilman Beeten en Jacop Molener, 
aan Tilman Beeten en Lijsbeth Beren, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 vo 

 
2590 1554 april 7 

Itgen Fynemans laat zich richten na uitwinning beslag wegens dode hand na dode Baetzke 
Beckers aan het goed dat verstorven is op haar schoonzoon Jan Tilmans voor 140 hornsgld.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 vo 

 
2591 1554 april 8 

Lynss Kannegieter gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R, tot wederroepens toe, door 
Lem van Venrayde, Johan van Erp, Heynrich Grommertz.   

 
Hoofdger. 311, fol 54 vo 

 
2592 1554 april 9 

Wylhelm van Itter en Catrijn, echtel., verkopen huis op de Swalmerstraat op de hoek van de 
"getsken", langs Johan Ingelen, de "bussen-"maker, aan Jacop Puell van Aken en Marie, 
echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 54 vo 

 
2593 1554 april 11 

Johan van Thoren en Marie, echtel., verkopen hun deel van het erf en erfenis, afkomstig van de 
ouders van Marie, Gielis en Baetzke Beckers aan Merten Beck(er), zwager resp broer. 

 
Hoofdger. 311 fol 55 

 
2594 1554 april 12 

Stoffer Bastertz en Merie, echtel., verkopen uit huis in de Kaelstraat, tussen Guetge Scrivers en 
Wilhem Bernartz; idem uit een moeshof op de Empsel groot 19 roeden, tussen Peter van 
Moerss en Fflouten; idem op een cijnsbrief in de Steeg op een huis groot 2 1/2 hornsgld 's 
jaars, een jaarrente van 4 goudgld à 30 st brab aan Peter Vassen en Herman ingen Molen, 
meesters van St Antoniusbroederschap in de parochiekerk, losbaar met 80.  

 
Hoofdger. 311 fol 55 

 
2595 1554 april 13 

Coen s Groeten en Lyns Neve van Kettenych als man en voogd van  Griet verklaren dat 
Reynair Voirsterman en Aleyt, echtel., een deel van het huis ut in litera hebben gelost en de 
vrijkomende hoofdsom is belegd in 7 malder rogge jaarrente te Karken tlv Lenss van Guylich.  

 
Hoofdger. 311 fol 55 

 
2596 1554 april 14 

Griet ingen Boem, Peter Hoiffts en Itge ingen Boem, echtel., Trijn ingen Boem, Leonart 
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Slaetmecher en Enke ingen Boem, echtel., verkopen huis op de Schuitenberg tegen(over) de 
poel tussen Itge Vaessen en Else ingen Lylie, aan Bernt Buydels en Neliske, echtel. Peter Hoifft 
staat garant voor de afwezige Nijske ingen Boem en voor Peter Niclaeszoen de man van Trijn 
voorn.  

 
Hoofdger. 311 fol 55 

 
2597 1554 april 14 

Henrich Struicken verkoopt huis over de brug, tussen Emont Hoeff- smit en Ruth Busers, aan 
Merten van Doern en Merie, echtel. 
Meth Rijcken van Oell, dochter van wijlen Dirch Rijcken, naast en draagt over aan de kopers.  

 
Hoofdger. 311 fol 55 

 
2598 1554 april 14 

Stadhouder, kanselier en raden te Arnhem schrijven de magistraat van Roermond op hun 
bericht en dat van de drost van Kessel inzake het geschut. Zonodig zal men zich tot de Keizer 
en de landvoogdes wenden maar eerst moet de stad zoveel als mogelijk geschut gangbaar 
maken en krijgstoerusting klaar maken. Over de vestingbouw en de lasten deswege op de 
burgerij willen zij dat dit jaar nog geen huizen afgebroken behoeven te worden. De presentie 
van werkvolk is echter nog steeds slecht. Als dat beter wordt willen zij zonodig een subsidie van 
de Keizer aanvragen. 

 
Hof van Gelre 1049, brief 2010 

 
2599 1554 april 14 

Stadhouder, kanselier en raden te Arnhem schrijven de drost van Kessel, Johan van 
Wittenhorst Johanszoon (drost van Montfort) en Hendrik Spee, bevelhebber van het ambt 
Kriekenbeck dat op bevel van de Keizer de vestingbouw te Roermond voortgezet moet worden, 
mede gelet op de gevaarlijke tijd. Het kwartier moet daarvoor mankracht leveren, te weten ambt 
Kessel 39, ambt Montfort 26 en die van Cruchten en Wegberg uit ambt Kriekenbeek 9 man. Wil 
men echter met betaalde krachten werken dan resp 30, 20 en 7 mannen. De resterende kosten 
zullen dan ambtsgewijs worden omgeslagen. 

 
Hof van Gelre 1049, brief nr. 2011 

 
2600 1554 april 16 

Heynrich Noeyen en Roprecht, echtel., verkopen huis over de brug, allernaast buiten de houten 
brug aan de lege plaats, naast ander erf van Heynrich, zoals bij huwelijk verworven, aan Geryt 
van Kastert en Mette, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 55 

 
2601 1554 april 19 

Geryth van Elmpt gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R., tot wederroepens, door de 
weduwe van Herman van Elmpt, de schroeder.  

 
Hoofdger. 311 fol 55 

 
2602 1554 april 20 

Kerst van Dair is schuldig Dirich van Cruchten, huis(knecht), als gemachtigde van Johan Fey 
32 gld. brab., te betalen St Jan de Doper e.k. en bij verzuim 3 staal land als onderpand. 

 
Hoofdger. 311 fol 55 

 
2603 1554 april 20 

Johan Kael als gemachtigde van jonkvrouw Spee alias Quade, laat zich richten na uitwinning 
beslag wegens 20 daalders op goederen van Trijne Gevertz in haar huis.  
Hoofdger. 311 fol 55 
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2604 1554 april 20 

Jan Meroyen en Elisabeth, echtel., verkopen huis op de Swalmerstraat tussen Jacop Roest en 
Stoffer Witmeck(er), aan Lenart van Wassenberg de bakker en Lijsbette, echtel. 
Henrich Meroyen Janszoon naast en draagt over aan de kopers. 

 
Hoofdger. 311 fol 55 vo 

 
2605 1554 april 21 

Gaert van Buell gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R, tot wederroepens, door Henrich 
van Zirichze(e).               

 
Hoofdger. 311, fol 55 vo 

 
2606 1554 april 21 

Driess Broickmans verkoopt huis ut in litera 16-2-1554 aan Lucas Rosendaell en Anne, echtel. 
 

Hoofdger. 311 fol 55 vo 
 
2607 1554 april 21 

Johan van den Gryndt, bastaard, gemachtigde van Reynar van Weseth, staat toe dat Heynrich, 
zoon van Arnt Claes van Zierikzee 220 gld brab schuld aan Johan Meroyen volgens brief zal 
afdragen aan Reynar voorn. 
Johan Meroyen zal aan Johan van den Gryndt de brief leveren. 

 
Hoofdger. 311 fol 55 vo 

 
2608 1554 april 22 

Jan Kuper, Gijs Rameck van Lyn, Jan Rameck van Lyn en Daniel van Lyn zijn schuldig Emont 
van Barle 40 daalders wegens hout, te betalen vóór St Jan a.s. 20 daalders en 20 op Remacli 
e.k. 
Borgen zijn Peter van Kessel de timmerman en Herman Kee van Lyn. 

 
Hoofdger. 311 fol 55 vo 

 
2609 1554 april 24 

Johan van Wyttenhorst junior, drost van Montfort, schrijft aan Philips van Lalaing, stadhouder 
van Gelre en Zutphen dat hij de schepenen van het ambt Montfort op 19 april op de hoogte 
heeft gebracht van brief 14-4-1554.  
De schepenen hebben op 22-4-1554 hun naburen bericht en op 23-4-1554 is als antwoord 
gegeven geen bijzondere schatting te willen omslaan voor betaling van de arbeiders (aan de 
vestingbouw) te Roermond. 
Ridderschap en geërfden van ambt Montfort willen tewerk gaan als in de afgelopen jaren. Die 
van Nieuwstad hebben geklaagd dat ze zo ver van Roermond af liggen en dat 1/3 van de 
goederen in Nieuwstad in de handen van vreemden zijn (die dan niet tot dienst verplicht kunnen 
worden). 

 
Hof van Gelre 1049, brief nr. 2019, expeditie 

 
2610 1554 april 24 

De drost van Kessel schrijft stadhouder, kanselier en raden te Arnhem de gemene schepenen 
van het ambt ontboden te hebben. Deze hebben overlegd met hun naburen, wat de drost niet 
heeft mogen verhinderen. Op maandag (23 april) hebben de gemene schepenen toegestemd in 
een schatting voor de betaling van 30 arbeiders (aan de vestingbouw) te Roermond. De 
gemene schepenen klagen over de overlast wegens doortrekkende ruiters en voetvolk. Naar 
hun mening dienen de goederen van burgers van Venlo en Roermond in de schatting mee te 
betalen. 

 
Hof van Gelre 1049, brief nr. 2020 (expeditie) 
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2611 1554 april 27 

Claes Planen, ziek en bedlegerig, doch verstand en zinnen wel machtig, en Griete, echtel., 
verkopen 2 staal land opten Empsell, tussen Jan van Thoer en Jan Boemer, schietende op de 
Laick aan Jan Nobis en Naele, echtel. 
Deze verkoop is al jaren geleden geschied doch niet geregistreerd.  

 
Hoofdger. 311 fol 55 vo 

 
2612 1554 april 27 

Jen Claess verklaart onder ede dat hij met meer andere, o.a. Hans Nyssen, gekozen zegsman 
is geweest bij de koop van het huis in de Molensteeg genaamd Roitgens dat aan wijlen de 
schout Dederich van Cruchten verkocht was. 
Daarbij was de godspenning gegeven en was bepaald dat de schout van de achterstallige 
jaarrenten à 5 hornsgld per jaar niet meer dan 2 jaar zou bijbetalen.  

 
Hoofdgerecht 311 fol 55 vo 

 
2613 1554 april 27 

Stadhouder, kanselier en raden te Arnhem schrijven de drost van Kessel, raadsheer, en 
bevestigen ontvangst van 24-4-1554. Spreken bevreemding uit inzake overlast van ruiters en 
knechten in ambt Kessel, herinneren aan daartegen genomen maatregelen en vragen zich af 
de drost daarin zelf niet nalatig is gebleven. De landvoogdes heeft wat geld voor de 
(vesting)bouw te Roermond beschikbaar gesteld teneinde schadeloosstelling te kunnen geven 
voor de afbraak van enige huizen aldaar en bevordering van de bouw tot dat de (stads)poorten 
geteerd worden. Willen dat de drost met de arbeiders uit het ambt naar Roermond gaat en daar 
blijft totdat met het werk begonnen wordt en men voortgang maakt.  
Er wordt thans veel geschut gegoten; de stad Roermond behoeft daaraan (dus) geen gebrek te 
hebben (mits wordt ingekocht).  

 
Hof van Gelre 1049, brief nr. 2022 

 
2614 1554 april 27 

De stadhouder van Gelre en Zutphen schrijft de drost van Montfort die van Nieuwstad te 
gelasten het werk aan de vestingbouw te Roermond als in voorgaande jaren te verrichten.  

 
Hof v. Gelre 1049, briefnr. 2023 

 
2615 1554 mei 2 

Rener Hillen en Johan Segers oorkonden dat ongeveer 3 weken geleden Jan Kortpenninck en 
Sybert van Rey bij Arndt van den Velde in de herberg met meer andere in gezelschap twistig 
geworden zijn, waarbij Kortpenninck door van Rey is verwond. Schepenen verklaren dat zij toen 
ontboden zijn en dat Kortpenninck openlijk verklaarde dat hij van Rey vergaf. 
De chirurgijn meester Evert heeft Kortpenninck moeten cureren. Van Rey zal de kosten 
daarvan betalen. Geryth van Rey, broer van Sybert, die ook aanwezig was, vond de zaak 
verdacht waarop Kortpenninck openlijk in bijzijn van de schepenen verklaarde dat hij geen twist 
had met Gerard van Rey, waarbij die later elkaar de hand gaven.  
Hoofdger. 311 fol 55 vo-56 

 
2616 1554 mei 5 

De drost van Kessel schrijft de stadhouder van Gelre en Zutphen naar Roermond te zijn 
gegaan na ontvangst van brief 27-4-1554 en heeft gesproken met schout en de magistraat over 
de vestingbouw. Men zal komende maandag beginnen. 
Samen hebben ze de huizen bekeken die afgebroken moeten worden en maatregelen beraamd 
waar de bewoners daarvan onder te brengen. De schamele burgers van deze huizen zijn hen 
schreiende toegevallen dat ze de overheid niet willen dwarsbomen maar aandacht vragen voor 
hun armoede. Ze vragen, gesteund door de magistraat, schadeloosstelling. 

 
Hof van Gelre 1049, brief nr. 2026 
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2617 1554 mei 10 

Berndt van Sybericht en Else Voncken, echtel., verkopen huis bij het begijnhof, tussen Grete 
Beckers op de hoek en Wilhem Poelmans, aan Wylmke Voncken, nicht van Else voorn.  

 
Hoofdger. 311 fol 56 

 
2618 1554 mei 11 

Jacop Kaeck gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R, tot wederroepens, door Joest 
Gaendtz van Itter.                 

 
Hoofdger. 311, fol 56 

 
2619 1554 mei 12 

Sijb van Kessell en Katrine, echtel., verkopen uit huis op de Hoegen Driess, belend aan beide 
zijden door Arnt van Dursdall, een jaarrente van 1 currente gulden, losbaar met 20, aan Arnt 
van Dursdall en Mergriete van den Griendt, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 56 

 
2620 1554 mei 12 

Stoffer van Elmpt en Lysbet, echtel., verkopen uit 2 huizen tegen(over) de H. Geestkerk, tussen 
Peter Schomeck en het stenen huis op de hoek, jaarrente van 10 gld brab aan Johan Goltstein 
en Helwige, echtel., losbaar met 200.  
Indien Johan Goltstein eerder overlijdt dan Helwige en de hoofdsom gelost wordt moet die weer 
belegd worden tbv. Aleydt van Rodenborch, moeder van Johan Goltstein, omdat de hoofdsom 
uit die familie afkomstig is, met voorbehoud van vruchtgebruik door Helwige.  

 
Hoofdger. 311 fol 56 vo 

 
2621 1554 mei 17 

Thijs met de H. (onleesbaar) draagt over aan Thijs van den Gryndt zijn recht op land buiten de 
Exterentoren, naast Schynck en Stoffer van Oesen.  

 
Hoofdger. 311 fol 56 

 
2622 1554 mei 17 

Jennis van Greverayde en Mergriete, echtel., verkopen huis in de Steeg, tussen Jan Scoupertz 
en Ruth Pelser, aan Jacob Vinck en Naele, echtel. 
Gaedert zoon van Jennis voorn. naast en draagt over aan de kopers. 

 
Hoofdger. 311 fol 56 vo 

 
2623 1554 mei 19 

Daem van Cruchten en Catrine, echtel., verkopen 2/3 van 1/4 van huis op de Hamstraat, naast 
Greyt Pastoirs en wijlen Stertte, zoals aanbestorven van Gertke, zijn zuster, aan Claes van der 
Mylen, zijn zwager, en Catrine, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 56 vo 

 
2624 1554 mei 19 

Elisabeth Verwers met toestemming van haar schoonzoon Gerit Kremer geeft haar recht op 
huis buiten de stenen brug ut in litera 25-10-1553 aan Rener Vorsterman en Aletge, echtel. 
Johan van Megen verkoopt zijn recht op huis ut supra aan Rener voorn. c.s. 

 
Hoofdger. 311 fol 56 vo 

 
2625 1554 mei 19 

Heyn van Have en Neliske, echtel., verkopen uit 5 1/2 staal land buiten Zwartbroekpoort, tussen 
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Stoffer Tytlichsol en Neskens 6 hornsgld jaarrente als lijfrente voor Ffiecke Beerten en na haar 
dood voor haar bastaardkinderen Steven en Trincke, losbaar met 100.  

 
Hoofdger. 311 fol 56 vo 

 
2626 1554 mei 25-27 

Kanselier en raden te Arnhem schrijven aan Margriete van Hoirdt, vrouw van Derick van 
Westren (drost van Kriekenbeck), dat de onderzaten van Cruchten en (Weg)berck die op 7 mei 
te Roermond hadden moeten beginnen aan de vestingbouw nog niet verschenen zijn. Zij 
gelasten met dreiging haar man uit zijn ambt te zetten thans aan de opdracht gevolg te geven. 
Omdat tijd verloren is zullen extra mannen of geld meegestuurd moeten worden.  
Margriet antwoordt dat de mannen het haar eerder toegezegd hebben, doch hebben zich niet 
daaraan gehouden. 

 
Hof van Gelre 1049 briefnrs.2037, 2040 

 
2627 1554 mei 29 

Raedtz, zoon van Henrich Huperts, verkoopt een vervallen huis Achter de muur, tussen Jacop 
Stockbroich en Wylmken Berntz aan Goessen Ryecxkens en Cecilia, echtel.  
Genaast door Joachim de Hoege van Venlo en weer overgedragen aan Goessen voorn. op 2-
6-1554 (fol 57).  

 
Hoofdger. 311 fol 56 vo 

 
2628 1554 mei 31 

Christoffel de Cocquyell, ridder, machtigt Gerit van Besell, priester, in alle zaken voor gerecht R 
tot wederroepens.  

 
Hoofdger. 311 fol 56 vo 

 
2629 1554 juni 1 

Merten Becker, Weens van Werde als man van Anna, Naele en Gertge, kinderen van Jacob 
Smiedt bij Gerte Becker, verkopen huis op de Hamstraat tussen Catrine van Kueckhoven en 
wijlen Jennis Meyster, zoals aanbestorven na dode Baetzke Becker, resp. moeder en groot-
moeder, aan Hein van Have en Nelis, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 56 vo 

2630 1554 juni 2 
Henrich van Luyck de jonge geeft zijn deel van huis op de Swalmerstraat, waarin zijn vader als 
vruchtgebruiker nog in woont, en wat hij na dode zijns vaders erven zal, aan Dederich van 
Wessem en Ursula, echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 57 

 
2631 1554 juni 7 

Merten van Doer en Merie, echtel., verkopen een land te Roer, tussen land van Loedwych in 
gen Horst, (land-)schout (van Montfort) en Agnes van Wessem, zoals door ruil verkregen van 
Heyn Luyten, aan Jan van Swalmen en Itge, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 57 

 
2632 1554 juni 8 

Gaerdt Royen en Catrine, echtel., verkopen uit 2 huizen in de Oliestraat, langs de poort van 
Johan van der Kraicken en Itge van Broeckhuysen, 11 hornse guldens jaarrente aan Matias van 
den Griendt, losbaar met 220.  

 
Hoofdger. 311 fol 57 

 
2633 1554 juni 11 
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Merike Truyen van Heell verkoopt 1/2 huis bij Mariagarde, langs Noryn (?), zoals haar als 
weduwe aanbestorven, aan Peter Schroer van Thoer en Merye Houcke, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 57 

 
2634 1554 juni 11 

Johan Heister en Catrine, echtel., verkopen uit 1 bunder land buiten de Nielerpoort tussen land 
van het Gasthuis en Mergriet van den Pol, schietende met het hoofd op de gemene straat; 
idem uit 1 morgen land aldaar, tussen Mergriet van den Pol en Cone ingen Maen, schietende 
met het hoofd op de Groenstraat, een jaarrente van 5 daalders aan Peter van Halen, priester, 
pastoor op het begijnhof en de 4 meesteressen van het begijnhof, losbaar met 100.  

 
Hoofdger. 311 fol 57 

 
2635 1554 juni 12 

Johan van Craevelt en Trijne Scepers, echtel., verkopen uit 1 bunder land in 
Muggenbroekerveld, naast de boerderij van de abdis (van OLV Munster) en Alman (?) van 
Muggenbroek een jaarrente van 2 malder rogge aan Wylhelm Nobis en Lyske, echtel., losbaar 
met 75 gulden brab. 

 
Hoofdger. 311 fol 57 

 
2636 1554 juni 12 

Peter Wiltfanck gemachtigd in alle zaken voor het gerecht R, tot wederroepens, door Dederich 
Rameck(er), priester, zijn zwager. 

 
Hoofdger. 311 fol 57 

 
2637 1554 juni 18 

Bonaventura Pusters en Grietge, echtel., verkopen uit huis Achter de muur bij de werf, tussen 
Jan Riecken en Belmans huis, 3 1/2 gld brab jaarrente aan Henrich van Lynn en Jenne, echtel., 
losbaar met 60.  

 
Hoofdger. 311 fol 57 vo 

 
2638 1554 juni 20 

Jan Lyndemans en Anna, echtel., geven huis in de Brugstraat tussen Johan Heister en Peter 
Kremer, aan Nelis Lyndemans, zijn zoon. Nelis verklaart dat de verkoop van dit huis door zijn 
vader aan Arndt Kremer te leveren op 1-10-1554 gestand te zullen doen. 
De alsdan te ontvangen koopsom van 200 brab gld zal worden belegd tbv de kinderen van zijn 
stiefmoeder Anke. De resterende koopsom blijft als rente op het huis gevestigd. 

 
Hoofdger. 311 fol 57 vo 

 
2639 1554 juni 23 

Kanselier en raden te Arnhem schrijven de drost van Kessel er op toe te zien dat degene wiens 
huis afgebroken wordt bij de vestingbouw te Roermond een andere plaats voor herbouw wordt 
aangewezen.  

 
Hof van Gelre 1049, brief nr. 2051 

 
2640 1554 juni 24 

Peter Viter de waard en Catrine, echtel., verkopen uit huis in de Schoenmakersstraat tegenover 
de H. Geest(kerk), naast erf van Wachtendonck en Steven van Hertefelt, een jaarrente van 1 
gouden gelderse rijdergulden aan Steven van Hertefelt en Merie van den Laick, echtel., losbaar 
met 20. Afgelost door Joris van Putten 4-2-1570. 

 
Hoofdger. 311 fol 57 vo 
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2641 1554 juni 30 
Oth van Tiegelen en Jenneke, echtel., Daem van Nijmegen en Fye, echtel., Henrich Vosch en 
Anna, echtel., verkopen 1/2 staal buiten Nielerpoort tussen Lenart van den Berg en Jennis van 
den Berg; idem 1/2 huis op de Hegstraat, waarvan Ciprianus Leystenmecher de andere helft 
bezit, tussen Jan Maessen en het huis van Ryeckell, aanbestorven na dode Nese van Oell, aan 
Hans van Assell en Francisca, echtel.  

 
Hoofdger. 311 fol 57 vo 

 
2642 1554 juli 2 

Rener Rijpkens en Mergriete, echtel., verkopen huis in de Schoenmakersstraat, tussen Herman 
van Elmpt en Collener, aan Tijss van Buell en Merye, echtel. 
Dederich Rijpkens als bloedverwant naast en draagt over aan de kopers ut supra.  
Tijss van Buell is uit huis ut supra schuldig een jaarrente van 7 gouden gelderse rijders aan 
Rener Rijpkens en Mergriete Klumpenmeck(er), echtel., losbaar met 140.  
Op 29-3-1555 staat Dederich Klompenmecher toe dat deze rente verlaagd wordt tot 3, losbaar 
met 50 "um des brantz wylle". 

 
Hoofdger. 311 fol 57 vo 

 
2643 1554 juli 7 

Johan van Lozen en Christina, echtel., verkopen een land buiten Moirkenspoort ut in litera aan 
Jacob van Greverayde en Lijsbet, echtel., na 6 jaren terug te kopen voor 28 goudgulden of 31 
st brab per gulden. Het losrecht duurt tot 12 jaren, langer niet.  

 
Hoofdger. 311 fol 58 

 
2644 1554 juli 7 

Jacob van Greverayde en Lijsbet, echtel., verkopen een stenen huis in de Brugstraat tussen het 
huis ingen Kair en Dirch Beck(er) aan Johan van Loosen en Stijne (Christina), echtel. 

 
Hoofdger. 311 fol 58 

 
2645 1554 juli 14 

Tussen 11 en 12 uur 's avonds klimmen Corthans van den Sluys, Derick van Schalckwick en 
een herder uit Zeeland in de buurt van de Kraanpoort over de stadsmuur. Drie compagnons 
houden buiten de muur de wacht: Jan Rijks uit Oisterwijk, Steffel Quartel en Gerit Haekenn van 
Gemert. Onder leiding van Corthans leggen de indringers op 3 plaatsen smeulende poppen. 
De brand ontsteekt in de nacht van 15/16 juli en legt 3/4 van de stad in de as.  

 
Zie verder uitgebreid. J.G.C. Venner; De stadsbranden van Roermond (1554 en 1665) in 
Roermond stad met verleden. Roermond, 1985, pp. 116-141. 

 
 


