
1476. 1492 mei 5 

"Op Sente Johansavont ante portam latinam". 

Vincentius, graaf te Meurs en Saarwerden, en Bernhardt, 
jonggraaf, geven over aan de Karthuizers van Roermond 
een erfpacht van 5 paar . . 
• . koren, die zij hieven van het Munster- 
klooster uit de nederste molen op de Roer. Krachtens 
akte van 1461 januari 6 (dertiendach) was de pacht ver- 
minderd van zes op vijf paar koren, aangezien de molen 
beschadigd was door het doorbreken van dijken en ver- 
derfenis der arcken. Nu, 1492, is de molen tot de grond 
afgebrand. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 44 
18501 fol.16 

Linssen 75 biz. 11 

1477. 1492 mei 15 

Vincent graaf van Meurs bepaalt, dat 3 burgers van Roer- 
mond, stad en land van Wassenberg schadeloos zullen hou- 
den, aangezien (Wassenberg) borg had gestaan voor een 
lening aan Gelre. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4382 

1478. 1492 mei 19 

Nielis Truden van Oeverweert en Ymmele, echtelieden, ver- 
kopen de helft van 4 staal land, waarvan Johan Botz de 
andere helft heeft, gelegen buiten de Nielerpoort, aan 
Arnt Kailen, droogscheerder, en Jenne Beusskens, echte- 
lieden. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof; fol. 19 vo. 

1479. 1492 .juni 11 

Willem graaf van Neuenahr schrijft Willem hertog van Gu- 
lik en Berg, dat Vincent graaf van Meurs slot en land van 
Horn en Weert bezit en verplicht is, de rente uit de 
tiend 
te Nederweert (Nyderwierdt), die Jacob graaf van Horn aan 
Dries van Merode verkocht had, waarbij Johan heer te 
Elmpt 
borg was gebleven, aan deze uit te keren. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4387  



1480.

 

1492 .juni.j 13 

"Mensis Junij die vero decima tertia". 

Hubertus Macharij van Weert schenkt aan Sibertus Jorda- 
nus, prior van het convent der reguliere kanoniken van 
den 
H. Hieronimus te Roermond ten behoeve van dat convent 
een huis, gelegen in de Lombardstraat 
tusschen het huis van Johannes Tyrtey, schepen van Roer- 

mond, en dat convent, benevens een stukje land achter 
. dat huis gelegen. 

Getuigen waren: Henricus Bloch, priester, en Johannes van 
Oetsenraede genaamd van Beckraede. 
Orig. lat. perk.; opgemaakt door den notaris Johannes 
Theo 
dorus de Merssen en voorzien van zijn notarieel merk. 

1481. 1492 augustus 24 

Derick Ray en Lijsken Grams, echtelieden, Meuwisken Hun- 
selmans, Jenne Grams en Thijsken Grams, kinderen van wij- 
len Kathrijnen Grams, verkopen aan Johan Symons en Metten 
Koppes, echtelieden, een huis op der Schoelstraten 
(School 
straat), naast dat van Leonart Beyerts, "op den oirde te- 
gen den putte",naast dat van Derick Huben, "dair men ten 
Broetsustere ianegeyt". 
Oorkonders: Arnolt Neutkens, richter, Heinrick Kellener 
en Dederick Hillen, schepenen van Roermond. 

R.A.L. Archief Faliezusters Roermond nr. 26 

1482. 1492 September 25 

Vincent graaf van Meurs belooft Frederik Schellart von 
Obbendorp schadeloos te houden wegens de door de steden 
Venlo, Roermond en Erkelenz aan de stad Wassenberg ver- 
kochte jaarrenten, bijzonder wegens het aandeel van Ven- 
lo, waarvoor hij borg staat. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4402 

1483. 1492 october 17 

"Op Sente Lucasaevont evengeliste". 

Arnt Kailen, droogscheerder, en Jenne, echtelieden, ver- 
kopen goed ut in litera 1492 mei 19 (regest nr. 1478) 
aan Derick van Neer en Hylle Knoupsux. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof; fol. 19 

1484. 1492 november 18 

Kerstgen Burghers, burger te Heinsberg, en Kathrijn, ech- 
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telieden, verkopen aan Johan van Aabroick, prior van het 



 

convent van St. Petersberg te OdiliSnberg van de orde 
van het H. Graf, hun hof Gruytershoff met woningen, be- 
huizingen, hofrecht, akkerland, houtgewas, beemd, wissen 
en weiden in het kerspel Melick, zoals verkopers die hof 
wegens onbetaalde pacht gelost hebben uit handen van Ghe- 
ryt van Reyde, burger te Roermond, en wegens schuld van 
de kinderen van Henrick Gruters, burger van Roermond, en 
van Goeswijn up den Kelre, burger te Wassenberg. 
Oorkonders: richter en schepenen van Melick en Herken- 
bosch onder het schepenzegel van Wassenberg. 

Publ. 1889 biz. 209/11 

1485. 1492 december 21 

"Up Sint Thomysdag des hilligen apostels". 

Vincentius graaf van Morse (Meurs) oorkondt, dat Johan 
Steck de geerfde lenen van wijlen zijn broer Conraedt 
Steck, te weten het derde deel van de grote en kleine 
tiend te Heythuijszen, de laatbank Aldenhoven en enige 
cijnsen aldaar heeft overgedragen met het verzoek, de 
prior en het konvent van "Sint Eltzbethendael" er erfe- 
lijk mee te belenen, welk verzoek hij heeft ingewilligd. 
Zegelaar is de oorkonder. 
Grosse op papier; inv. nr. 57; het opgeplakte zegel is 
licht beschadigd. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1486. 1492 

Johannes de Lyerre, wijbisschop van Luik, geeft machti- 
ging, de nieuw gebouwde kerk met het kerkhof (der 
Karthui- 
zers te Roermond) te laten wijden. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'hoop 18493 fol. 66 

1487. 1492 

De stad Roermond verkoopt aan de broederschap van St. Ja- 
cob (de Meerdere) een jaarrente van 2 goudguldens. 
Aantekening uit ca. 1665; inv. nr. 7. 

Broederschappen H. Geestkerk 

1488. 1493 januari 16 

Vincent graaf van Meurs draagt het graafschap Meurs met 
Krakau, Krefeld, Bruggen, Dttlken, Dahlen, Venroide en 
Slichtelen, over aan Willem graaf van Wied, gehuwd met de 
dochter van zijn oudste zoon Frederik van Meurs, wegens 
ouderdom en schulden. Eveneens staat hij af slot, stad,



 

en land. Wassenberg, slot, steden en land van Born, 
. . Sittard en Susteren, het graafschap Horn, 
Weert, de heerlijkheid Kortessem, de voogdijen van Thorn 
en Itter, de tol te Tiel, de renten in Kessel en Krieken- 
beck. 

Urkundenbuch Mors III nr. 443*1 

1489. 1493 .januari 17 

Willem graaf van Wied stelt Henrick van Hompesch, heer 
te Wickrath, aan als landdrost en stadhouder in alle lan- 
den, genoemd in de akte van 1493 januari 16 (regest nr. 
1488). 

Urkundenbuch Mo'rs III nr. 4433 

1490. 1493 januari 24 

Willem graaf van Wied geeft renversaal van de akte van 
1493 januari 16 (regest nr. 1488) en zal de schulden van 
Vincent graaf van Meurs overnemen en hem nog 15.000 gul- 
dens betalen. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4438 

1491. 1493 februarij 14 
"Op Sent Valentijns dach martiris". 

De magistraat van Roermond verkoopt eenen jaarlijkschen 
erfcijns van twee bescheiden . Oeverlentsche Rijn- 
sche koirfurstelicke guldens aan den deken en de kanoni- 
ken van het kapittel in den H. Geest te Roermond ten be- 
hoeve van dat kapittel omme twee erffmemorien dair van te 
halden in der kircken van den H. Geist, zoo als Johan 
Drivener zulks in zijn testament bevolen heeft. 
Orig. perk, met het groote zegel der stad. 

Kapittel H. Geest 

1492. 1493 april 11 

"Op donderdach na den heiligen Paschen dage". 

Deirick van Baxen verklaart, dat bij de deling van de ou- 
derlijke nalatenschap tussen hem en zijn broers Heinrick, 
Levell en Gelis van Baexen overeengekomen is, dat Levell 
jaarlijks aan hem 23 malder rogge zal geven uit zijn goe- 
deren gelegen te Oorle, Geneden en de tienden van Papen- 
hoven. Van deze 23 malder rogge zal Levell voor Dierick 
jaarlijks 12 malder betalen als grondrente voor de mis- 
fundatie van 3 missen gesticht door zijn moeder, terwijl 
de resterende 11 malder rogge worden afgekocht voor de 



 

som van 110 enkele gouden Rijnse guldens. 
Medebezegelaars: zijn broers Heinrick, Levell en Gelis 
van Baexen en zijn neef Dirich Pollart. 
Afschrift op papier, 17e eeuv; inv. nr. 124. 

R.A.L. Familie Archief van Moorsel 

1493 april 15 

Kaerll, hertog van Gelre, verpandt zijn halve tiend te 
Wegberg, geheten Klinckerners, en de watertiend (zijnde 
een omgaande tiend) voor 150 Rijnsguldens aan Rabeth van 
Dursdall. 
In margine: geexhibeert per den scholt van Ruermunde 
Johan van Cruchten 15en decembris anno (15)50 ind rus- 
tende onder die weduwe van der scholtes broeders huysfr. 
joffr. Elizabeth. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem; inv. nr. 403; fol. 14 

1495 april 27 

Keizer Frederik III beveelt graaf Vincent van Meurs ge- 
vangen te nemen of aan hem over te leveren, aangezien 
hij het hertogdom Gelre aan de koning van Frankrijk heeft 
willen uitleveren. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4457 

1493 mei 4 

"Op saterdach post crucis inventionem". (H. Kruisvinding) 

Kairle, hertog van Gelre, bepaalt op verzoek van burge- 
meesteren, schepenen en raad der stad Roermond, dat van- 
wege gevaar van belegering het kerkgebouw en andere ge- 
bouwen van het klooster Emaus, gelegen vodr de Begijnen- 
poort, afgebroken moet worden en het klooster zich op de 
plaats, die zij binnen de stad heeft, moet vestigen. Hij 
neemt het klooster in bescherming en bepaalt, dat het 
voortaan genoemd zal worden Insula Dei of Gaitzweert. 

Sivr<? 31 VIII; Nijhoff VI1 - 68 

1493 mei 11 

"Des elfden daeghz in den Mey des maendts". 

Herman Gruter, deken van het concilie van Wassenberg, 
bekent voor schepenen van Roermond schuldig te zijn aan 
Johan van Nijmegen, deken, Engelbrecht Goltsteyn, scho- 
laster in den H. Geest, en Kerstken van den Velde, vica- 
rius van de St. Christoffelskerk te Roermond, als uit-



 

voerders van zijn testament eene som van 300 Overland- 
sche Rijnsche guldens, gevestigd op zijn huis, gelegen 
in de heggestraete . . . en op 
eenen moeshof buiten de Moirkensporte (= buiten de Ven- 
losepoort). 
Hierin komen voor: Hendrik van Leyverloe der bade rech- 
ter op deser tijt, Steven van Venray en Dirk Hillen, 
schepenen. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest; 2e gedeelte biz. 33 vo. 

1497. 1493 juli 15 

"Des manendaiges na Sente Margrietendach". 

Karel, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, 
verklaart de akten bezegeld door de hertogen Arnold en 
Adolf en zijn tante Catharina inzake de pandschappen te 
erkennen, ieder land-, leen-, laat- en dijkrecht te la- 
ten geschieden en geen sloten, steden of versterkingen 
te verpanden of vervreemden zonder toestemming van de 
bannerheren en gedeputeerden van het Overkwartier.* 
Origineel op perkament; inv. nr. 480, met de be- 
schadigde zegels van de hertog en Evert van Wilp. De 
overige zegels zijn verdwenen. Voorts 17e eeuws afschrift 
op papier; inv. nr. 501, f.45-46v en 18e eeuwse afschrif- 
ten; inv. nr. 1073 en 1338. 
N.B. De akte is afgedrukt in: Janssen de Limpens, Rechts- 
bronnen; biz. 431/2. "Medebezegelaars: Reyner, heer te 

Broekhuizen, Evert van Wilp, ridder, 
Archief Staten Overkwartier. _^Willem van Ghent en de 

stad Roermond. 
1498. 1493 augustus 5 

"Die lune quinta mensis Augusti". 

Hendrik Plebis, kanonik der kerk van den H. Servaas te 
Maastricht staat de pastorij van het begijnhof, genaamd 
den nieuwen hof te Roermond aan Johannes Portmans van 
Gangelt, pastoor van dien hof, af. 
Getuigen waren: Egidius de Lapide, decanus sancte crucis 
Leodiensis, Johannes Tuleman sancti Salvatoris Traiecten- 
sis, Petrus Tuleman, Johannes Billiton maioris Leodien- 
sis, Mathias Boers dicti sancti Servatij canonici et Jo 
hannes de Hertten, capellanus eiusdem sancti Servatij. 
Orig. lat. perk. Opgemaakt door den notaris Johannes 
Baers en voorzien van zijn notarieel merk. 

1499« 1493 augustus 15 

"Op Onser Liever Vrouwen dach assumptionis" 

De magistraat van Roermond verkoopt eene jaarlijksche 
erfrente van vijf bescheiden . . Overlentsche Rijn-



 

sche Kurfurstelicke guldens aan Engelbrecht Goltsteyn, 
kanonik in den H. Geest en Kerstken van den Velde, vi- 
caris in de moederkerk van Roermond,als uitvoerders van 
het testament van Herman Gruyters, in leven kanonik in 
den H. Geest, ten behoeve van eene erfmis, die genoemde 
Herman Gruyters opden oxael in den H. Geist vurss. op 
des heyligen Cru.yts altair gesticht heeft. 
Orig. perk.; zegel is afgevallen. 

1500. 1495 october 1 

"Op Sente Remeysdach episcopi". 

Prior en broeders van het S. Cornelisklooster te Roer- 
mond verklaren, dat zij aan Truytgen van Bruggen een 
jaarrente van 25 stuver verkocht hebben en dat zij van 
het ontvangen geld een jg veld gekocht hebben in het 
Elmpter bos. 
Grosse op perkament; inv. nr. 53; het kloosterzegel is 
fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 359. 

Kruisheren Roermond 

1501. 1493 October  22 

"Den tzwey ind zwensichsten dagh in den maynt Octobris 
Sint Cordulendagh". 

Johan van Myrlair, heer te Milendonk, en zijne echtge- 
noote Agnes van Odenkirchen verkoopen eene jaarlijksche 
erfrente van elf Keulsche guldens, iedere gulden gere- 
kend tegen 24 witpenningen, aan Hendrik SchUmer, burger 
van Gladbach. 
Orig. perk.; zegels zijn verloren. 

1502. 1495 october 25 

Carl, hertog van Gelre, neemt Roeloff Ketell met 100 met 
harnas en geweer bewapende knechten (in dienst) ter be- 
scherming van het kwartier van Roermond. De knechten krij- 
gen 3 Rijnsguldens en 1 oort per maand. 
Regest Sivr£ 2 sub 13 

Nijhoff VI - 91 

1503. 1493 november 18 

"Op Sente Elisabetten avont vidue". 

De gemeyne scepenen ind voirt gansse gemeynte, naberen 
ende ingeseten des kerspels ende dingebanck van Swalmen 
verklaren schuldig te zijn aan Michiel van den Schoer- 
wech, burger van Roermond wegens verrigten arbeid aan





 

hunne kerk, eene hoofdsom van 28 bescheiden enckel Oe- 
verlentsche Rijnssche guldens, waarvoor zij beloven 
aan vermelden Michiel eenen jaarlijkschen pacht van 2 
malder rogge te zullen voldoen. 
Medebezegelaar was: Arnold Schenck van Nijdeggen, heer 
van Hillenraad. 
Orig. perk, met twee zegels in groen was. 

1504. 1493 A december 29 

"Des maenendaegs nae den heyligen Kerstdaechs". 

Kaerle, hertog van Gelre, beveelt Wilhem van Vryemer- 
sohem met het bevel in het Overkwartier, in het bijzon- 
der in het ambt Montfort, de versterkingen van Nieuw- 
stad te slechten of te versterken, eventueel de huizen 
buiten Echt te laten afbreken en beveelt de drostin 
van Montfort, Cecilie van Hammele en ridders, knechten 
en steden Wilhem behulpzaam te zijn. 

Sivr6 7 sub 4 
Urkundenbuch Mors III nr. 4544 "Kerststijl aangenomen. 

1505. 1494 februari 7 

"In des Sprockelmaent den sevenen dach". 

Level van Baexen verklaart de grondrente van 12 malder 
rogge, die zijn moeder voor een misfundatie van 3 missen 
per week, te celebreren in de kerk van Baexem, gevestigd 
had op een onderpand in Brabant, doch onderpand verkocht 
is, te vestigen op zijn hoeve "1t Geneden". Voorts ves- 
tigt hij nog een grondrente van 4 malder rogge op dezelf- 
de hoeve voor een misfundatie van 1 mis per week, te cele- 
breren in de kerk van Baexem, tot intentie van hemzelf, 
alsmede een grondrente van 2 malder rogge ten behoeve van 
de armen van Baexem. 
Medebezegelaars: zijn broers Hendrick, Gielis en Dirick 
van Baexen. 
Afschrift op papier, 18e eeuw; inv. nr. 291. 

R.A.L. Pamilie Archief van Moorsel 

1506. 1494 februari 21 

De stad Erkelenz weigert bij te dragen in de heffing in 
het kwartier van Roermond voor de vrijlating van Bernhard 
jonggraaf van Meurs. Aangezien de stad slechts 200 Rijns- 
guldens wil betalen, bedreigt men haar met intrekking van 
privilegiSn. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4483 
Nijhoff VI - 103  
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1507. 1494 mei 25 

"Op Sent Urbanusdach pape". 

Burgemeesters, schepenen, raad en burgers van Roermond 
verklaren, daf zij een jaarrente van 18 Rijnsche guldens, 
rustende op goederen van de stad, verkocht hebben aan 
Gheerman Heesman. 
Grosse op perkament; inv. nr. 122; stadszegel van Roer- 
mond. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol.139/40. 

Kruisheren Roermond 

1508. 1494 mei 27 

"Des dynxdaichz nae Beloeken Pynxtdaighe". 

Ffye Rodermontz, begijn op de Nieuwenhof, verkoopt aan 
Tanne Poickens, ook begijn op de Nieuwenhof,de erfrente 
ut in litera 1477 mei 18 (regest nr.1319)> losbaar met 
60. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof; fol. 15 vo. " 

1509. 1494 juni 21 

Willem graaf van Wied en Meurs draagt na aflossing van 
de pandsom, waartegen het verpand was door de heer van 
Heinsberg aan de graaf van Meurs, slot, stad en land 
Wassenberg, over aan hertog Willem van Gulik. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4504 

1510. 1494 .luni 21 

Willem hertog van Gulik en Berg oorkondt voor 24.000 
goudguldens Born, Sittard en Susteren in pand genomen 
te hebben van Willem graaf van Wied en Meurs. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4505 

1511. 1494 juni 24 

Willem graaf van Wied, die zijn schulden niet kan beta- 
len, staat slot en land van BrUggen met Diilken, 
Venrath 
en Siichtelen af aan de hertog van Gulik wegens een 
uit- 
gekeerde som. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4503  



 

1494 .juni 5 

Willem hertog van Gulik en Berg belooft Willem van Vlo- 
drop, heer te Leuth, de dorpen Melick en Herkenbosch 
in het land van Wassenberg en de Hof in de Werth in het 
land Born, . . . binnen 4 weken over te dra- 
gen wegens 2.300 goudguldens, die hij aan Arnt van Dob- 
belstein ter hand heeft gesteld. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4516 

1513« 1494 augustus 10 

"Op Sent Laurentius dach martiris". 

De magistraat van Roermond verkoopt eenen jaarlijkschen 
cijns van vijf bescheyden Oeverlentsche Rijnsche koir- 
furstelicke guldens aan Engelbrecht Goltsteyn, kanonik 
in den H. Geest te Roermond, en Korstken van den Velde, 
vicaris der moederkerk aldaar, als uitvoerders van den 
laatsten wil van Herman Gruyter, in leven kanonik in 
den 
H. Geest, ten behoeve eener erfmis op het altaar van 
het 
H. Kruis op den oxael in den H. Geyst. 
Orig. perk, met het groote zegel der stad. 

Kapittel H. Geest 

1514. 1494 augustus 24 

"Int jair Onss Heren duysent vier hondert vier ende 
tne- 
gentich op Sent Bartholomeus dach apostoli". 

De stad Roermond bekent eene erfrente van 27 goede be- 
scheiden enkele Overlandsche Rijnsche Keurvorstelijke 
guldens uit den griend der gemeente genaamd dat Werdel, 
soe wije derselve grynt vur de stat tusschen der lanck 
ind Sent Johans portt , . . schietende 
langhs der stat grave ind wall huden des daighz gelegen 
is, ten behoeve van Herman Heesman en zijne huisvrouw 
Margaretha Vernich. 
Deze rente is afgelost den 11 den febr. 1670. 
Twee orig. perk, met zes uithangende zegels in groen was. 

1515. 1494 augustus 28 

"Des donresdaighz nae Sent Bartholomeusdach apostoli". 

Dederick van Kruchten, richter, Steven van Venray en Jo- 
han Tyerten, schepenen te Roermond, verklaren, dat Lysa- 
beth Neutkens, weduwe van Ghijsbert Klynckartz, heeft 
overgedragen aan Willemken en Johanneken Lijnen al het 
land, dat zij heeft te Rure (Roer) en dat zij geerfd 
heeft 
van haar ouders en haar broer Arnt Neutkens, priester. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv.nr.1.f.399. 

1512. 
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Kruisheren Roermond 



1516.
 

1494 october 10 

"Des neesten daighz nae Sent Dyonisiusdach martiris". 

Dederick van Kruchten, richter, Gerairt van Rey en Dede- 
rick Hille, schepenen te Roermond, verklaren, dat Gerairt 
van Kuedichaven, de procurator van het S. Corneliskloos- 
ter te Roermond, een erfwisseling heeft gedaan met Maes 
van Lente, waarbij het klooster een huis op de Hamme- 
straat, geheten het "Schoenrevrouvenhuys", geeft en daar- 
voor in de plaats krijgt een huis achter de "Nonne Clois- 
terwant". 
Grosse op perkament; inv. nr.27; zegels van Dederick van 
Kruchten, Gerairt van Rey en Dederick Hille, alle frag- 
mentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 71. 

Kruisheren Roermond 

1517. 1495 .januari 27 

Willem hertog van Gulik en Berg kent Willem graaf van 
Wied en Meurs wegens de afstand van de landen van Briig- 
gen, Wassenberg en Born,gedurende het leven van zijn 
schoon (groot-)vader Vincent van Meurs een jaarrente van 
400 gulden toe uit de tol van Dtisseldorf. 

Urkundenbich Mors III nr. 4555 
1495 februari 2 

1518. Burgemeesteren, schepenen, raad, burgers en ingezetenen 
der stad Roermond, verkopen aan Elbert van Well, barbier, 
een jaarrente van 3 Rijnsguldens. 

R.A.L. Cellezusters Roermond; inv. nr. 59 

1519. 1495 maart 25 (indien woensdag post zondag oculiwordt 
^ A . / \ aangenomen) 

"Op woensdach petri (=post ?) oculi". 

Kairle hertog van Gelre vergunt Gheryt van Vlodrop, erf- 
voogd te Roermond, op diens leengoederen 500 guldens te 
lenen gedurende 6 jaren. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 90 - 90 vo. 

1520. 1495 mei 15 

"Op den vrijdaeghe na den heiligen sonnendach Jubilate". 

Willem van den Hoen, Johan van Orssoy, Johan Oppen Dijck 
en Dirk van Rijsswick brengen als vrienden en scheidslie- 
den een vergelijk tot stand tusschen Bernt, Dirk en Gued- 



 

 

ken van den Hoen, kinderen van wijlen Johan van den 
Hoen, in betrekking tot de nalatenschap hunner ouders. 
Orig. perk, met nog 2 zegels in groen was. 

1521 . 1495 .juni 15 

"Op Sent Vytsdaich martiris". 

Henryck Bytwegge verkoopt de rente ut in litera 1420 
februari 14 (regest nr. 757) aan Geertruyt van Dulken 
en Kathrijne Blox, meesteressen van het begijnhof, ten 
behoeve van het altaar van O.L. Vrouw. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof; fol. 11 

1522. 1495 September 9 

"Dess saterdaigs post nativitatem Marien virginis". 

Karel, hertog van Gelre, beveelt de Karthuizers van 
Roermond, in ongestoord bezit te laten van de hof Boick- 
holt te Baarlo met het heitveld, waarover enige jaren 
geleden twist was ontstaan. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 45 
18497 fol.14 

Linssen Handschriftenverzameling 59 

1523. 1495 September 29 

Voor schepenen van Wassenberg verkoop door A aan B van 
4 sommer (= 1 is 1/3 malder) rogge uit 1-J- morgen land 
te Rathem, zijnde laatgoed van Johan van Vlodrop van- 
wege diens hof te Rathem. 

Stadtarchiv Wassenberg Urkunden 20 

1524. v66r 1495 october 6 1 
' I 

Karel hertog van Gelre oorkondt, dat Wilhelm van Vlo- 
drop, erfvoogd te Roermond, raad, drost van Montfort, 
wegens ouderdom en zwakte en ziekte slot en ambt van 
Montfort niet goed bewaren en bedienen kan en evenmin 
de veiligheid handhaven als hij vroeger deed. Wilhem 
en Cecilia van Hamel en Elderen zijn accoord gegaan 
met lossing van 8.000 Rijnsguldens pand op de functie; 
3.000 nu en 5.000 op termijn. De hertog zal een bekwa- 
me man naast Wilhem op de burcht Montfort zetten onver- 
minderd het pandschap. Wilhem en Cecilia blijven 100 
malder haver en wijn- en wasrechten heffen. De akte 
van Wilhem en Cecilia ten behoeve van de stad Roermond 
ten tijde van hertog Karel van BourgondiS over de 
burcht Montfort en de stad Roermond blijft buiten be-



 

schouving. Indien de hertog de resterende 5.000 Rijns- 
guldens niet binnen 66n jaar lost, blijven Wilhem en 
Cecilia pandhouders, idem hun erfgenamen, over slot en 
ambt Montfort, het rentmeestersschap daarvan en van Er 
kelenz. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 40 - 41 vo. 

1525. (14)95 october 6 

"Vrijdagh post Francisci". 
Karole hertog van Gelre plaatst met toestemming van Ce- 
cilia van Hamell, drostin, op de burcht Montfort tot 
Kerstmis aanstaande Wilhem van Vrymierschem. De drostin 
en Wilhem zullen niemand op de burcht toelaten, die zij 
niet vertrouwen. Wilhem doet eed van trouw en zal het 
ge- 
hele personeel van de burcht in eed nemen om de burcht 
trouw te bewaren voor de hertog en de drostin. Wilhem en 
de drostin zullen de rentmeester, schouten, schepenen en 
boden in het ambt opdragen, de renten en cijnsen te be- 
talen en de bomen in de landweren gesloten te houden. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 74/5 

1526. 1496 januarij 2 

"Des neesten daighz nae den heylighen Jairsdach". 

Gijs Knoeckz en zijne huisvrouw Catharina schenken aan 
Hendrik Schotten, rentmeester van het kapittel in den H. 
Geest, eene erfrente van 1-£ keurvorstelijke Rijnschen 
gulden ten behoeve als volgt: een gulden voor den koster 
der H. Geest kerk vur synen arbeyt van den clocken te 
luyden tot den vyff missen te singhen in die kerk de 1 e 
des maandags op St. Jacobs altaar, de 2e dingsdags op 
O.L. Vrouwe altaar, de 3e donderdags op St. Romotz al- 
taar, de 4e des vrijdags op H. Kruis altaar op den oxael 
en de 5e des zaturdags op insgelijks O.L. Vrouwe altaar; 
gulden tot gehalt van den clockzeylen, wyequast 

ende 
holtkalen tot den vurcr. missen te ^ebruycken. 
Oorkonders: Dederik van Kruchten, richter, Johan van Hu- 
kelhaven en Gerard Kremer, schepenen van Roermond. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den H. 
Geest; 2e gedeelte biz. 34 

1526A. 1496 februari 2 

Willem IV, hertog van Gulik, belooft Willem, graaf van 
Wied, naast 74.000 keurvorstelijke guldens voor de in- 
lossing van de ambten Brtiggen, Wassenberg en Born nog 
15.000 enkele goudguldens te betalen. 

Urkundenbuch der Stadt Dtiren nr. 436  



 

 

1527. 1496 februari,j 3 

"Die vero mercurij tercia mensis Februari.j". Leonardus 
de Prumeren, conservator .jurium et privilegiorum uni- 
versitatis Coloniensis, doet, als opperste scheidsreg- 
ter, uitspraak in een geschil ontstaan tusschen Theo- 
dricus de Hushoeven, le,Qrum baccalaureus en kanonik van 
den H. Geest te Roermond, ter eenre en de deken, vice- 
deken en kanoniken van den H. Geest ter andere zijde 
over de verdeeling der presentiegelden van het kapittel. 
Als scheidsregters komen voor: Tilmannus Slecht, decre- 
torum doctor, proost der H. Apostelen kerk te Keulen, 
Johannes de Dalen, in decretis licentiatus, advocatuB, 
civis coloniensis et Henricus Hushoeven, legum bacca- 
laureus. 
En als getuigen: Johannes Fabri de Ruremunda, Petrus 
Gutzenraid, clericus Leodiensis et Hermanus Gravenkamp, 
clericus Coloniensis diocesis. 
Orig. perk. lat. opgemaakt door den notaris Gotfridus 
Tzevel de Floverich en voorzien van zijn notarial merk. 
Een afschrift bevindt zich in het Cartularium van het 
kapittel van den H. Geest; 2e gedeelte biz. 32 vo. 
1496 maart 14 

1528. Kaerl, hertog van Gelre, bevestigt en vermeerdert de 
rechten, door zijn voorzaten verleend aan de inwoners 
van het land van de Nyersse (de Niers) aan weerszijden 
van de Maze, uitgenomen het land van Montfort en 
Ercke- 
lentz. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem; inv. nr. 298 fol.86 
Nijhoff Gedenkwaardigheden VI nr. 167 

1529. 1496 april 30 

"Op dess gueden Synt Quyrynsdach des heylgen maerschalcks". 

De erfgenamen van wijlen Joest van Meerssen verklaren 
diens goederen verdeeld te hebben. 
Zijn zoon Jacop van Meerssen krijgt: het huis te Grathem 
geheten Bockynghen met de vis- en jachtrechten, de laten 
op de Rijt en de koeweiden achter het huis; de hof op ten 
Peel c.a.; de hof op de Rijt, waarvan een grondrente van 
8 malder rogge betaald moet worden ten behoeve van missen 
voor Joest van Meerssen; de hof te Ass met de laathof; en 
een kleine laathof in het dorp Grathem. 
Dierick van Baexen gehuwd met zijn dochter Berbera krijgt: 
de pacht van Groot Ensenbroeck, groot 37 malder rogge; de 
hof Klein Ensenbroeck gelegen aan de windmolen; de hof en 
tienden te Nederweert c.a. 
Goert Buyck gehuwd met zijn dochter Heynrick krijgt: de 
hof aen gheen Broeck c.a.; de hof te Lobberich; het goed 
te Merum. 
Jacob krijgt 00k nog krachtens een beschikking van zijn 
vader 900 gulden uit goed in het land van Vassenberg, 



 

blijkens een akte gepasseerd voor leenmannen van Htickel- 
hoven en schepenen van Wassenberg. 
Zegelaars zijn: Jacop van Meerssen, Dierick van Baexen, 
Goert Buyck, en de getuigen: Dideryck Pollaertz, Gielis 
van Baexen, Lambrecht Pollaertz en Vullinck Pollaertz 
Grosse op perkament; inv. nr. 28; het zegel van Vullinck 
Pollaertz is beschadigd; de zegels van Lambrecht Pollaertz 
en Gielis van Baexen zijn verdwenen. 

R.A.L. Archief Borchgrave d'Altena 

1496 augustus 4 

"Des vierden dachs in den oestmaent". 

Sweer van Parlo, leenheer van het volgende goed, Jan Tac- 
ken en Herman Scheyven, laten, verklaren, dat Siets Pijl 
vanwege de drie heren van Elmpt aan de Kruisheren te Roer- 
mond heeft verkocht 1^ morgen ' en ^ veld 
liggend te Elmpt aan het bos op Tackenhoeve. 
Grosse op perkament; inv. nr. 54; zegel van Sweer van Par- 
lo fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 361. 

Kruisheren Roermond 

1496 augustus 4 
"Des vierden daighz in den oestmaendt". 

Johan, een heer te Elmpt en leenheer van het volgende goed 
Dilken Dydden en Wilhelm Langgherbeyns, laten te Elmpt, 
verklaren, dat^ilhelmken Metkens aan de Kruisheren te Roer 
mond 1-g- morgen land en^ veld te Elmpt verkocht heeft. 
Grosse op perkament; inv. nr. 55; zegel van Johan. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 360. 

Kruisheren Roermond 

1496 augustus 18 
"Donresdach post assumptionis Marie virginis". 

Karel, hertog van Gelre, verleent de Karthuizers van Roer- 
mond de nieuwe tiend te Broekhuizenvorst en de beternis 
van de nieuwe en wilde tiend te Helden boven de verschrij- 
ving van 6 Rijnsguldens 's jaars. (zie 1456 mei 15» regest 
nr.1107 en 1456 mei 28, regest nr.1108 ) wegens de 250 
gulden, die zij aan wijlen zijn vader geleend hebben. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 47 
18498 fol.24 

Sivr£ 2 sub 13



 

 

1533. 1496 october 20 (Arnhem) 

"Donresdach post Luce evengeliste". 

Kairle, hertog van Gelre, schrijft de rentmeester (van 
Kriekenbeek) ten behoeve van zijn bastaard broeder Rey- 
ner van Gelre een jaarrente van 150 enkele Rijnsguldens. 

Sivr£ 1 sub F 

1534. 1497 februari 14 

"Op Sente Valentiusdach". 

Peter Schoemeeker en Kathrijne, echtelieden, verkopen 
renten ut in Uteris 1422 october 18 (regesten nrs 792 
en793) aan Margriet Bruysten van Venloe voor haar en 
voor haar man Loenen Kriekelmans, de apotheker. Verko- 
pers mogen binnen 6 jaar lossen met 100 bescheiden Over- 
landse enkele Rijnsguldens. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Linssen nr. 75 biz. 2 
R.A.L. Archief Mariagarde; inv. nr. 48 

1535. 1497 maart 5 

"Op sonnendach letare Jherusalem". 

Steven van Suylen van Nyenvelt, heer te Broekhuizen, be- 
leent Jan van Huekelhoven van Roermond ten behoeve van 
de Karthuizers van Roermond met de korentiende te Vorst 
bij Broekhuizen, verheergewaad met 15 enkele keurvorsten- 
guldens. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 48 
18499 fol. 5 

1536. 1497 augustus 21 

"Des manendaighz nae Onser Liever Vrouwendach assumpti- 
onis". 

Peter Tesser draagt over aan de Kruisbroeders een erf- 
rente van 6 Rijnsguldens uit een erfrente van 18 Rijns- 
guldens ten laste van de stad Roermond. 
Oorkonders: schepenen van Roermond. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 49 
R.A.L. Archief Kruisheren Roermond; inv. nr. 119 

1537. (14)97 october 30 

"Maendach post Symone ind Jude Apostolorum". 

Kairle, hertog van Gelre, beschrijft H. Pyll, rentmees- 
ter te Montfort, a.s. Zaterdag (4 november 1497) met de 



 

rekening en overige bescheiden te Arnhem, aangezien 
hij Johan en Gerit van Vlodrop, gebroeders, heeft be- 
schreven met hun bewijzen en gerechtigheden inzake 
Montfort. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 75 

1538. 1497 december 3 

"Op Sint Barberenavont virginis et martyris". 

Hans Hoeffsleger en Lute, echtelieden, verkopen uit 5 
bunder land, schietende op de Veedestrait, tussen de 
Gasthuisdries en de 4 bunders van Merssen, een paar 
koren, te weten 1 malder rogge en 1 malder evene , 
. . . aan broeder Dirck van Wissem, prior 
der Karthuizers, losbaar met 30 Robertus postulaats- 
guldens. 
Oorkonders: Gaedert van Kanne, richter, Claes Ploych, 
Nyelis Zwalen, Herman Peterss Vleesshouwers, schepe- 
nen van Nyel (Maasniel). 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18499 fol.37 
18490 nr. 50 

1539. 1498 april 2 

Schepenen, naburen en kerspellieden van Baarlo oorkon- 
den, dat zij een stuk gemeente van 5 bunder, gelegen 
bij de hof van de Karthuizers van Roermond, hadden wil- 
len verkopen voor bouw van de toren van de kerspelkerk, 
waarvoor hertog Karel toestemming verleend had, waarte- 
gen de Karthuizers bezwaren maakten; van de verkoop is 
toen afgezien. 
Zegelen: jonker Sybert van Montfort en jonker Vullinck 
van Kessel Heynricxson, ingezetenen van het kerspel. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 51 
18497 fol.5-6. 

Linssen Handschriftenverzameling 59 

1540. 1498 mei 1 

"Op Sente Philips ind Jacobsdach apostolorum". 

Karel, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, 
verklaart de regeling te erkennen, die de ridderschap 
en steden van het Overkwartier gemaakt hebben voor de 
besteding van 2 toegestane pondschattingen op te bren- 
gen door het Overkwartier en de voogdij Gelder, waarvan 
de ene gelicht zal worden op 11 november 1498 en waar- 
van ^ gebruikt wordt tot onderhoud van de soldaten te 
Erkelenz en de rest voor de door Roermond voor het kwar- 
tier gemaakte onkosten. De tweede pondschatting zal op 



 

 

11 november 1499 gelicht worden, waarvan de hertog 
500 
enkel Rijnse guldens krijgt en Roermond de rest. 
Origineel op perkament; inv. nr. 341. Het zegel van 
de 
hertog is verdwenen. Voorts 17e eeuwse afschriften op 
papier; inv. nrs 501, f.27v-29v en 1349. 

Archief Staten Overkwartier 

1541. 1498 mei 1 

Hertog Karel bekrachtigt op verzoek der abdis en het con- 
vent van Ste Marie, dat van alts geheiten is Ophaeven, 
der orde van Cistias en te Daelheim bij Wassenberg gele- 
gen is, alle de privilegien, die zij van zijne 
voorouders, 
in betrekking tot de tienden te Blerik, verworven hadden. 
Afschrift in omslag 27 nr. 42d. 

Publ. VII biz. 314 

1542. 1498 juni 11 (Ferrara) 

Frater Joachimus Turianus, professor in de theologie, ge- 
neraal van de derde orde van de Predikheren, bericht 
mater 
en zusters van dat klooster te Roermond (Mariawee), dat 
de 
prior van de Dominicanen te Maastricht de geestelijke ju- 
risdictie over het klooster te Roermond is verleend. 

Sivr<* 31 IX 
R.A.L. Archief Mariawee Roermond nr. 3 

1543. (14)98 november 13 

Maximiliaen, rooms-koning, sommeert de stad Ruremund, de 
zijde van hertog Karle, wiens terugkeer in Gelderland en 
wiens euveldaden hij omstandig beschrijft, te verlaten en 
zich aan haar natuurlijken heer, den aartshertog 
(Philips) 
te onderwerpen, bij gebreke waarvan hij een voorbeeldige 
straf zal toepassen. 
Gescreven in onsser stat van Sittert den XIII dach in No- 
vembri anno etc. XCVIII. 
Afschrift van een afschrift, medegezonden met den brief 
van 1498 November 15; regest nr. 1544. 

Archief Huis Bergh; briefregest 1740 

1544. (14)98 november 15 
(De stad Roermond) schrijft aan (de stad . . . ), dat zij 
den vorigen dag een brief van den rooms-koning, waarvan 
zij hierbij afschrift (br. nr. 1740) zendt, ontvangen 



 

heeft, 
dat dien morgen een heraut namens dien koning de stad is 
komen opeischen, dien men weggezonden heeft met de bood- 
schap, dat men alleen antwoord kon geven na raadpleging



II

 

 

van de raden van hertog Karle van Gelre, die te Rure- 
munde verblijven, en verzoekt om spoedige hulp. 
Gescreven op Donredaegh post Martini anno etc XCVIII. 
Afschrift in inv. nr. 211; fol. 2. 

Archief Huis Bergh; briefregest 1741
 

1545. (14)98 december 17
 

Koning (Maximiliaan) verzoekt aan den keurvorst (van 
Keulen), die hem over een verzoek van Karell van Eg- 
mont, zich noemende hertog zu Gelderen, geschreven 
heeft, hem die handelingen te laten verrichten, die 
uit zijn rechten op het land van Geldren 
voortvloeien. 
Geben zu . . . . na Manntag naich sanct Lucientag 
anno 
Domini etc. LXXXXVIII unsers reichs des Roemschen 
inne 
dryzehen jairen. 

Afschrift in inv. nr. 211; fol. 10 

Archief Huis Bergh; briefregest 

1744
 

1546. 1498
 

Staat van schulden van Vincent graaf van Meurs: 

26.000 enkele goudguldens wegens Horn en Weert, de 
heer- 
lijkheid Kortessem en de voogdijen van Thorn en Itter; 
op (3-2-1498) heeft Karel van Croy hem betaald 13.311 
gulden 2 st.; het restant zal Karel van Croy overnemen, 
te weten: 
- aan Werner van Palant wegens de koopbrief van boven- 
staande gebieden 2.797 gld 

- aan Henrick Balderich, drost te Horn, aan wie huis en 
burcht te Horn is verpand voor 2.000 gld 

- aan Walburga van Manderscheid, weduwe van Willem 
graaf 
van Neuenahr en aan Arnoldus, schout te Weert, aan 
wie 
huis en burcht te Weert is verpand voor 1.500 
gld 

- de voogd van Eys wegens koop van 
bovengenoemde 

1.000 " 
- de onderstaande onderzaten van het graafschap Horn en 
die van Weert, die borg gebleven zijn voor de graaf 
van Meurs: 

a. Henrick Kellener te Roermond 30 gld 's jaars= 500 

landen 



II

 

 

gld 
b. heer Johan van Nijmegen, deken in de H. Geest te 

Roermond, 36 gld 's jaars 600 " 
c. Bruyn Heister 23 gld ' s jaars en 16 malder rogge 

's jaars 600 " 
d. Johan van Wessem van Roermond 48 gld 's jaars 800 " 
e. Joist Kremer van Roermond 26 gld 's jaars 400 " 
f. Johan Dryvener te Roermond 12 gld 's jaars 200 "

 

g. Johan Vunck te Venlo 24 " 
h. Vullinck Pollaert 1000-600gld=24"

I
I 400 "

400 " 



 

 

Gelden, waarvoor het land van Horn borg staat: 

a. Johan van Nijmegen, deken van de H. Geest te Roer- 
mond 30 gld curr, 's jaars 285 gld 26 st. 

b. Herman Heysman te Roermond 35gld c.'s j.342 " 30 " 
c. Gerhard Kremer te Roermond 36gld c. " " 342 " 30 " 
d. Johan Mareyls te Roermond 30gld c. " " 285 " 25 " 
e. Dederick Vercken teRoermond .... 

Urkundenbuch M8rs III nr. 4696 

N.B.: De schulden zijn vermoedelijk aangegaan in i486. 
Zie i486 juni 7 en 22 

1547. 1498 

Heynrick van Vreden, pater, Eva van Strijthagen, mater 
en de gemene zusters en maagden van het convent van 
Godsweerd binnenin Roermond, dat vroeger opden Empsen 
lag, oorkonden overeengekomen te zijn met Johan Port- 
mans, priester, pastoor , en meesteressen van de Nieu- 
wenhof, dat zij aan de pastorie van het begijnhof een 
jaarrente van 39 stuivers zullen betalen, 1 enkele 
Rijnsgulden gerekend op 35 stuiver en 1 Keulse postu- 
laatsgulden op 20 stuivers tegen afstand van alle klei- 
ne renten en tijnsen, die het begijnhof op het convent 
heeft. Zegeling met conventszegel. 

Cartularium Begijnhof; fol. 26 vo. 

1548. (14)99 januari 3 

(Hertog Karel) schrijft aan (den graaf van den Bergh), 
dat hij met de 3 hoofdsteden Nimegen, Zutphen en Arnhem 
overeengekomen is den vijand tegemoet te trekken, dat hij 
daartoe alle ambtlieden, onderambtlieden en onderzaten 
opgeroepen heeft op 6 Januari te Arnhem te komen, ver- 
zoekt hem zijn drossaard Wessell van Eemell (sic) met ten 
minste 25 gewapenden daarheen te zenden en deelt hem mede 
dat de burgers der stad Ruremunde op 31 December j.l. 
Echt hebben heroverd, daar 200 gezadelde paarden hebben 
buit gemaakt en den commandant, Jenny Die Pre, gevangen 
genomen. 

Archief Huis Bergh; briefregest 1753 

1549. (14)99 januari 4 

(De stad Zutphen) zendt aan (den graaf van den Bergh) een 
brief ter inzage, door Ruremonde aan hertog Karel geschre- 
ven en beschrijvende de voordeelen op den vijand behaald 
in het Overkwartier en verzoekt hem de 75 te Bergh lig- 
gende soldaten tegen 6 Januari e.k. naar Arnhem te zenden 
om naar Nymegen op te trekken en zoo dit niet kan, de 25 



 

 

(Zutphensche) soldaten daarheen te sturen. 
Geschreven up Fridach na Nyejairsdach anno etc. XCIX. 
a. Oorspr.(inv. nr. 200) 
N.B. Alleen het naschrift tot den brief is bewaard ge- 
bleven. 
b. Afschrift in inv. nr. 211; fol. 11 verso. 

Archief Huis Bergh; briefregest 1756 

1550. (1499 na 4 .januari) 

(De graaf van den Bergh) antwoordt aan (de stad Zutphen) 

(Zie regest nr. 1549)9 dat hertog Karel hem 00k reeds 
het goede nieuws uit Ruremunde bericht had, dat hij het 
garnizoen, dat te Bergh ligt, wegens het dreigende gevaar 
liever vergrooten dan wegsturen wil, doch dat hij de 25 
(Zutphensche) soldaten naar Arnhem zal zenden. 
Afschrift in inv. nr. 211; fol. 12 

Archief Huis Bergh; briefregest 1757 

1551. 1499 maart 16 

Vincent graaf van Meurs overlijdt te Keulen. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4700 

1552. 1499 juli 31 
"Op Sent Petersavont ad vincula". (Petrus' Banden) 

Frederik, heer te Bronkhorst en Borkelo, Evert van Heke- 
ren en Jacob van Hackfort en de steden Nijmegen, Roer- 
mond, Zutphen, Arnhem, Doesburg, Doetinchem, Lochem en 
Grol, sluiten een verbond ten behoeve van hertog Karel 
en handhaving van ieders rechten. 

Regest Sivr£ 2 sub 13 
" Nijhoff IV 1 biz. 199 

Gedrukt: Groot Gelders Plakaatboek App. col. 194 

1553. 1499 augustus 31 

Joest Buyck genoemd van Meerssen verklaart aan de erfge- 
namen van zijn 00m Jacop van Meerssen 10 jaar lang 15 
goudguldens te zullen betalen ter bijlegging van een ge- 
schil tussen hem en Jacop van Meerssen en diens echtgeno- 
te Margaretha van Erp, tijdens welk geschil Jacop is komen 
te overlijden. Zijn vader Goert Buyck stelt de hof tgenen 
Bruyck tot onderpand. 
Zegelaar is Goert Buyck. 
Grosse op perkament; inv. nr. 29. 

R.A.L. Archief Borchgrave d'Altena  



 

 

1554. c. 1500. 

De broederschap van St. Jacob (de Meerdere) te Roermond 
verwerft de volgende erfrenten: 
2 rijnsguldens uit het huis van Goddert Shoesen in de 
Brugstraat; 
1 goudgulden uit het huis van meester Gerardt Verckens 
aan de Neerstraat; 
8 hornse guldens uit het huis van Jan Mareel aan de Heg- 
straat, gelegen naast dat van Thijs Severijns. 
Aantekeningen uit c. 1665; inv. nr. 7. 

Broederschappen H. Geestkerk. 

1555. ca. 1500. 
Dirrick Verckens verkoopt aan de broederschap van St. 
Jacob (de Meerdere) te Roermond een rente van 4 rijns- 
guldens en 1 oort 's jaars uit zijn huis aan de Olie- 
straat. 
Aantekening uit c. 1665; inv. nr. 7. 

Broederscappen H. Geestkerk. 

1556. 1500 januari 11. 
des saterdaichz nae den heylighen dortheendaigh 

Mathias Schrijver en Gertruyde, echtelieden, verkopen uit 
drie huizen in de Visserstraat, gelegen tussen die van 
Huybe Plaenen en wijlen Udekens, en uit zijn huis op de 
hoek van de Visserstraat, waar hij zelf in woont, daar te- 
genover, een jaarrente van 6 rijnsguldens, losbaar met 100 
aan Kathrijne Blockx en Neese van Pruymen als meesteressen 
van de Nieuwenhof. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. cartularium begijnhof fol. 9 vo. 

1557. 1 500 februari 1 3. 
Wilhelmus Doys schrijft aan den rentmeester Hermannus 
Weygh, dat de Deken tot nader uitstel bereid is, doch dat 
het zaak zal zijn hierover aan hertog Frederick (van Bey- 
eren), koorbisschop te Colne, te schrijven, en deelt mede, 
dat op 10 februari de stad Ercklens wederom door Gelre is 
ingenomen. 
Geschreven myt haist up Donredach vor Valentini martiris 
anno MVC. 

Archief huis Bergh; oorspr. inv. nr. 201; briefregest 2011 

1558. 1500 mei 9. 
des negenden daighz in den Mey des maendts 
Johan van Bracht verbindt zich ten overstaan van schepenen 
van Roermond om het hem door Johan van Rey, deken van den 



 

 

H. Geest verkocht erf gelegen"in der Lombartstraten naest 
des dekens huys ind des Capittels erve niet zoodanig te 
verbouwen dat daardoor aan die naast gelegene erven hinder 
veroorzaakt wordt". 
Oorkonders: Arnold Neutkens en Hendrik van der Kraicken, 
schepenen. 
Origineel op perkament; met twee zegels in groen was. 

1559- 1500 .juni 10. 

Hendrik Krenen van Echt, pastoor teLoen , sticht het altaar 
van den H. Silvester in de parochiekerk te Echt. 

Afschrift. 

1560. 1500 September 1. 
saint egidiusdach abbatis 

Engel Stevens en Gryete, echtelieden, nemen in erfpacht 
van Tijs van der Balcken genaamd Muythagen en Stijne, ech- 
telieden, erf en goed, bos, broek, akkers en beemd gelegen 
onder Swalmen, behorende tot de laatbank der hof van 
Asselt, 
voor 8 paar koren, half rogge, half evene, losbaar met 25 
currente rijnsgulden per paar koren. 
Oorkonders: richter en laten der hof van Asselt. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18499 folio 27. 

1561. 1500 october 4. . 

De graaf van den Bergh bericht aan de stad Rueremunda, 
dat 
hij een dreigenden inval van den herog van Gelre met 
2.000 
guldens heeft moeten afkoopen en verzoekt tegen 15 
october 
1500 afgevaardigden naar Arnhem te zenden. 
Geschreven ... up sonnendach post Michaelis anno XVC. 

Archief Huis Bergh; afschrift in inv. nr. 212 folio 9 
verso; 
briefregest 2057. 

1562. 1500 october 4. 

De graaf van den Bergh zendt aan den jonker van Bronckhorst 
een brief aan de stad Rueremunde ter inzage (zie nr. 1561) 
en verzoekt hem een brief daarbij te voegen. 
Geschreven . . . upten sonnendach post Michaelis anno Domi- 
ni XVC. 

Archief Huis Bergh; afschrift in inv. nr. 212 folio 9 
verso; 
briefregest 2058. 

1563. 1500 october 8. 

De stad Rueremunda belooft aan den graaf van den Bergh 
afge- 
vaardigden naar Arnhem te zullen zenden. 



 

 

Gegeven des donredags post Francisci spade in den avent 
anno 
XVC. 

Archief Huis Bergh; afschrift in inv. nr. 212 folio 10; 
briefregest 2063.  



 

 

1501 april 3. 
op sunte ambrosiusavent 

De Karthuizers (te Roermond) schenken de "aendechtigen" 
en devote geestelijke kinderen moeder Bele Huppe en haar 
medezusters binnen Roermond op de Dries hun huis of hof- 
stad zoals de Karthuizers die hebben tussen hun tiend- 
schuur en de woning van moeder en zusters onder voorwaar- 
de dat de begiftigden het steeds zelf gebruiken; bij op- 
heffing van het klooster keert het terug naar de Karthui- 
zers. Zij zullen de Karthuizers geen hinder geven, noch 
vensters of gaten maken, waarmee men op de broeders kan 
zien. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18493 folio 74. 

1501 april 5. 
des maenendaigz nae den heiligen palmdach 

Karel, hertog van Gelre, vergunt bannerheren, ridderschap- 
pen en stedevrienden van Nijmegen, Roermond, Zutphen en 
Arnhem, de bieraccijns te pachten om daaruit terugbetaling 
te krijgen van de 8.000 enkele goudguldens, die zij hem 
geleend hebben. 

Regest Sivr£ 2 sub 13; 00k Nijhoff VI - 1 biz. 250; 
Groot Gelders Plakkaatboek appendix colon 196. 

1501 augustus 28. 
op sent johansaevont decollacionis 

Sanna Poickens, begijn op de Nieuwenhof, schenkt aan Johan 
Portmans, pastoor aldaar, de rente ut in litera 1419 maart 
13 (regest nr 750). 

Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 48 vo. 

1501 September 24. 
des neesten vrijdaighz nae sent matheusdach ewangelist 

Lysabeth van Weert genaamd van Dijck, weduwe, als naaste 
erfgenaam van haar zuster Jutte van Dijck zaliger, draagt 
over aan de Karthuizers van Roermond de rente van 5^" rijns- 
gulden ut in litera 1491 augustus 21 (regest nr 1469). 
Oorkonders: Seetz Pijll, richter, en schepenen van Montfort. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18490 nr 41• 

1502 januari 25. 
op sent pouwels dach conversionis 

Jacob Ingher Beke en zijne huisvrouw Emmel schenken ten over- 
staan van schepenen van Roermond aan het kapittel van den 
H. Geest aldaar"eenen erfcijns van eenen bescheiden golden 
enckel koirforster Rijnsche gulden", gevestigd op hun huis 
gelegen "opder heggestraiten oirt". Het kapittel voornoemd



 

 

zal voor dezen erfcijns in de genoemde kerk houden eene 
"erffmemorie en de jairgetijde" voor Jacob en Emmel en voor 
hunne ouders en vrienden. 
Oorkonders: Dederik van Kruchten, richter, Dederik Hillen 
en Dederik Roffart, schepenen. 

Origineel perkament met 3 zegels in groen was; kapittel 
H. Geest. 

1569. 1502 maart 6. 

Karel, hertog van Gelre, benoemt Willem van Vrymerschem 
tot ambtman te Venlo, Erkelenz en het land Kriekenbeck. 
Residentie is de burcht te Erkelenz. 

Urkundenbuch Mors III nr 4798; Nijhoff VI nr 368. 

1570. 1502.(verdere datering onleesbaar) 

Thijs Plaene, burger van Roermond, en Windele, echtelieden, 
verkopen 2 bunders land te Asenray, liggende naast land van 
het St. Cornelisklooster en langs de Veestraat, die gaat 
langs de beek naar de Rijtt, aan de Kruisheren. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

Cartularium Kruisheren folio 333- 
N.B.: Opschrift: Asenray villa s.Cornelii. 

1 571 . 1503 .januari 15. 

Derick Roffart is jaarlijks aan de Kruisheren van Roermond 
schuldig,ten behoeve van een jaargetijde voor hem en zijn 
vrouw Marie Hillen, 1 oud Prans schild of 1 rijnsgulden, 
gaande uit 4 morgen baand te Melick aangher Schepproeye. 
Oorkonders: richter en schepenen van Melick. 

Cartularium Kruisheren folio 279- 

1572. 1503 januari 23. 

Voor richter en schepenen van Maasniel ruilt broeder Reyner 
van Embryck als prior van St. Elisabethsdal de erfcijnsen en 
pachten, die dat klooster te Maasniel heeft, aangekomen van 
broeder Jan Byns, bestaande uit 4 kapoenen op het land van 
Nyeler Bruens achter Bouffkens en Rouketsgoed, 4ls" kapoen, 
4 schellingen en ■§■ malder rogge op het goed van Heyn Rou- 
kets, en 2 kapoenen op het goed van Bouffkens, met Sibrecht 
Jordens als prior van het klooster van St. Hieronymus te 
Roermond tegen zekere jaarpacht te Baexem. 

Habets; Thorn biz. 465. 

1573. 1503 februari 5. 

Johan van Boidbergen, erfmaarschalk van het land Gelder, 
Ott Schenck van Nydeggen, heer te Walbeck, drost te Gelder, 
ridders, Wijnant Schenck van Nydeggen, heer te Arcen, Jan 



 

 

Schenck van Nydeggen, heer te Blijenbeek en Afferden, 
Reylman Schenck van Nydeggen, heer te Walbeck, Arnt Schenck 
van Nydeggen, heer te Hillenraedt, Ott van den Bylant, heer 
te Well, Reyner van Holthusen, Engelbrecht van Breempt, 
drost te Straelen, Peter van Boikholt, Edewart van 
Boikholt, 
Arnt van Wachtendonck, Thijs van Kessel, Jan van Eyll, Wij- 
nant Schelart van Obbendorp, heer te Geisteren, Dierick, 
heer te Blitterswijck, Reyner van Boikholt, heer te Horst, 
Arnt van Boikholt, drost van het land van Kessel, Arnt van 
Mouwell, drost te Montfort, Wilhelm van Flymerschem, drost 
te Erkelenz en het land van Kriekenbeek, Jan van Breempt, 
Henrick van der Donck, Karell Spee namens de gezamenlijke 
ridders en dienstlieden van het Overkwartier, schouten, 
voogden, burgemeesters, schepenen en raden der steden 
Roermond, Venlo, Gelder, Erkelenz, Straelen en Nieuwstad 
verklaren op verzoek van Reyner van Gelre, stadhouder van 
het Overkwartier krachtens bevel van Ffrederick, heer te 
Bronkhorst en Borculo, stadhouder-generaal van Gelder, en 
op verzoek van de andere raadslieden van de landsheer, dat 
zij hun landsheer trouw zullen blijven en elkaar zullen 
steunen. 
Origineel op perkament, inv. nr 481, met fragmenten van de 
zegels van Arnt Schenck van Nydeggen, heer te Hillenraedt, 
Reyner van Boikholt, heer te Horst, Venlo en Erkelenz. 
De overige zegels zijn verdwenen. 
Voorts 17e eeuws afschrift op papier, inv. nr 501, folio 
49-52 en 18e eeuws afschrift op papier, inv. nr 1338. 

Archief Staten Overkwartier. 
N.B.: De akte is afgedrukt in: Nijhoff, Gedenkwaardigheden 
VI, 1 biz. 283/5. 

1574. 1503 mei 3. 
op des heyligen cruytsdach inventione 

Everart Tuynne en Aleyt Koltkens, echtelieden, verklaren, 
dat de Kruisheren afgelost hebben een jaarrente van 1 
mal- 
der van de rente van 2 malder 's jaars die zij hebben, 
af- 
komstig van de vader van Aleyt, gaande uit huis en hof, 
land, broek en beemd te Asenray "bij der slappe", zoals 
wijlen Peter de bode te Asenray die bezat. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

Cartularium Kruisheren folio 335. 
N.B.: Opschrift: Asenray villa s.Cornelii. 

1575. 1503 juli 7. 
op die octave sunt peter ende pouwels apostolorum 

Broeder Sibrecht, prior, en convent der reguliere kanun- 
niken van St. Hieronymus te Roermond, verkopen aan Mette 
in den Beer rijnsgulden jaarrente uit hun goederen; na 
de dood van Mette is de rente vererfd op heer Bernardus 
van Dulken. 

Cartularium Kruisheren folio 167-



 

 

1504 februari 28. 

Kaerle, hertog van Gelre, verpandt voor 200 gulden 
aan 
Raebeth van Dursdall de jonge 11 malder rogge, die 
hij 
jaarlijks uit zijn goederen in het ambt Montfort ver- 
schuldigd is. 
In margine: "geexhibeert 15en decerabris anno (15)50 per 
den scholtis van Rueremunde Johan van Cruchten ind is dese 
principaelbrieff rustende by joffr Anna van Dursdall, te 
Rueremunde wonende". 

Gelderse Rekenkamer Arnhem, inv. nr 403 folio 15 vo. 

1577. (15)04 april 9. 

Burgemeesters, schepenen en raad der stad Nymmegen ant- 
woorden aan jonker Willem, jonggraaf van den Berge, dat 
zij onmiddellijk werk van zijn verzoek gemaakt hebben, 
waarvan hij spoedig het resultaat zal vernemen en deelen 
mede, dat de Hertog het slot Wachtendonck ingenomen heeft. 
Geschreven op Dynxdach post Pasche anno etc. quarto. 
Oorspronkelijk inv. nr. 249. 

Archief Huis Bergh; briefregest 2274. 

1578. 1504 augustus 20. 
. op sint bernardusdaich abbatis 

Pater, mater, procuratrix en gemene zusters des convents 
Godsweerd van de Derde Orde van St. Franciscus op de 
Dries, 
oorkonden, dat Johan Portmans, pastoor, en meesteressen en 
gemene maagden van het godshuis der begijnen genaamd de 
Nieuwenhof hen geschonken hebben een hof van 2 staal 
achter 
op de Dries, tussen Johan Mereel en de hof van Gruyters, 
schietende tegen het convent Godsweerd en het begijnhof, 
belast met 1 malder rogge 's jaars aan de pastoor van het 
begijnhof. Langs de muur van het begijnhof mag niet 
gebouwd 
worden anders dan een muur van 18 voet hoog. 
Zegeling met het convents zegel. 

Cartularium Begijnhof folio 25. 

1579. (15)04 September 17. 

Johan van Apendinckhuysen, secretaris, schrijft aan Arnt 
van Marwick en Gerit van den Steen, burgemeesters t'Em- 
brick, dat de hertog van Cleve en de Aartshertog een ver- 
drag gesloten hebben, waarbij bepaald is, dat de eerste 
Wachtendunck terugkrijgt, en de laatste de onderwerping 
van Gelre zal voltooien. ^ 
Gescreven up Dinxdach post Exaltacionis Cruciss anno etc. 4 
• 
Afschrift inv. nr 205, overgezonden aan den Graaf door de 
geadresseerden bij een brief, die thans verloren is. 

Archief Huis Bergh; briefregest 2312.  

1576. 



 

 

1504 november 13. 
Carl, hertog van Gelre, belooft Arnold en Reinier van 
Boichholt, die met hun ruiters de verdediging van Roer- 
mond overgenomen hebben, als kapitein te erkennen. 

Regest Sivrd 2 sub 13; Nijhoff VI - 429. 

1581. 1505 april 3. 
Carl, hertog van Gelre, staat de stad Roermond toe onder 
zijn naam en wapen nog 6 maanden munten te slaan, nadat 

hij met de aartshertog van Oostenrijk vrede en wapenstil- 
stand gesloten zal hebben. 

Regest Sivr<5 2 sub 13; Nijhoff VI - 472. 

1582. 1505 april 10. (Breda) 
Philips, koning van CastiliS enz., benoemt de jonggraaf 
van Horn tot gouverneur van het Overkwartier van Gelre 
tot aan de onderdrukking van de opstand. 

Croyschen Archiv Dulmen in Westfalen. 

1583. 1505 September 26. 
Philips, koning van Castilig, schenkt aan den schildknaap 
Gerard van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, een jaarlijksch 
pensioen van 200 ponden elk van 40 grooten vlaamsch, voor 
de diensten, die hij aan den koning bij het heroveren van 
het hertogdom Gelder verleend had. 
Afschrift naar het origineel, zich bevindende in het ar- 
chief van den graaf van Hoensbroek op het slot Haag bij 
Gelder en medegedeeld door Frederik Nettesheim. 

Sivr£ 27. 

1584. 1505 december 6. 
Carl, hertog van Gelre, belooft, nadat hij door bemidde- 
ling van de raadsvrienden van Roermond en Venlo een wapen- 
stilstand met Otto Schenk van Nideggen, ridder, heeft ge- 
sloten tot Nieuwjaarsdag, ondertussen niets te ondernemen 
tegen slot en stad Wachtendonk. 

Regest Sivr6 2 sub 13. 

1585. 1505. 
op of na 26 december. (Brugge, Vlaanderen) 

Otth Schynck van Nyende(ggen) belooft zeker verdrag door 
hem op 26-12-1505 te Brugge met Philips, koning van Casti- 
lie, waarbij de koning hem op bepaalde voorwaarden de stad 
en het slot te Wachtendonck in bewaring heeft gegeven, ge- 
trouw zal naleven. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem nr 354; Nijhoff"Gedenkwaardig- 
heden " VI nr 532.  

1580. 



 

 

1586. 1506 februari 9. 
des maenendaighz nae sente agathendach virginis 

Luyte Shaven, weduwe van Hanss Poult de hoefsmid, yerkoopt 
met toestemming van haar zoons Gaidertz en Jeromin en haar 
dochter Baetse, een erfrente van 3 hornse postulaatsgulden 
uit haar hof in Niel aan heer Johan Schrijver Mathias Scrij- 
vers, priester, losbaar met 50 binnen 8 jaar. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18499 folio 40. 
1506 maart 17. 

1587. Alvart van Harve, weduwe van Vlodrop, vrouwe te Dalenbroek, 
en haar oudste zoon jonker Willem van Vlodrop, verpachten 
hun molen te Geysstappen, zijnde een koren- en oliemolen, 
aan Levart Ketsken voor 8 malder rogge, 1 pond was voor de 
kapel, met Pasen een "weinbrot" en 1 vat tarwe en 9 kwart 
raapolie voor de witte begijnen te Roermond. 
Medezegelaars: jonker Johan van Vlodrop heer te Eylsen en 
jonker Johan van Breympt. 

Inventare Nichtstaatlicher Archive 8 nr 505. 

1588. 1506 juli 31. 
op sunte peters avont ad vincula 

Hendrik van Wijenhorst en zijn zoon Johan van Wijenhorst 
stellen ten overstaan der schepenbak van Kapelle tot ver- 
zekering eener som van 600 goudguldens, die door Willem 
van Eyll aan zijne dochter Mechtildis bij haar huwelijk 
met genoemden Johan van Wijenhorst was medegegeven en wel- 
ke som door het huwelijkscontrakt was aangewezen om na 
het overlijden van beide echtgenooten naar de erfgenamen 
van Mechtildis terug te keeren, de volgende onroerende 
goederen tot onderpand, als: him huis te Gheisbergh met 
de heerlijkheid en 3 hoeven genaamd den hof te Engelsom, 
den hof'aengen Waet"en den hof'aengen Voert"; voorts nog 
3 hoeven genaamd"Bussmansguet", den hof te "Wijhem" en 
den hof te "Nuyenhuys". 
Origineel op perkament; zegels verloren. 

1589. 1506 juli 31. 
op sente peters avont ad vincula 

Hendrik van Wijenhorst en Willem van Eylle Lambertszoon 
stellen de huwelijksche voorwaarden op tusschen hume kin- 
deren Johan van Wijenhorst en Mechteldis van Eylle, in 
tegenwoordigheid der volgende vrienden en magen, als: 
Johan van Brempt en Eilbert van den Eyer, ter eenre; Hie- 
ronimus van der Schueven en Johan van Duenen, ter andere 
zijde. 
Origineel op perkament met zes zegels in groen was.



1590.
 

 

1506 augustus 14. 
op onser liever vrouwenaevont assumptionis 

Goessen van Bracht is schuldig aan Heynrick Block, pries- 
ter, een jaarrente van 2-g- rijnsgulden uit het huis in de 
Brugstraat, tussen die van Heynrick van Meerhem en Thijs 
Block, zoals Goessen van Heynrick Block heeft verkregen. 
Het goed is reeds belast met 1 rijnsgulden ' s jaars voor 
de St. Sebastianusbroederschap in de parochiekerk. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 38 vo. 

1591. 1506 december 11. 
des vrijdaichs nae onser liever vrouwendaich conceptionis 

Mertijn van der Rijtt verkoopt een jaarrente van 25 stui- 
vers, gaande uit het huis die Lily met brouwhuis aan de 
ene en de stenen kamer aan de andere zijde, gelegen op de 
hoek van de Hegstraat bij het Munster, aan Johan Portmans, 
pastoor van de St. Catharinakerk op het begijnhof ten be- 
hoeve van de St. Catharina-metten, losbaar met 25 currente 
rijnsguldens van 20 stuivers. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof folio 36. 

1592. 1507 januari 9. 
saterdach na den heyligen dorteendach 

Luyte, weduwe van mr. Johann Reaultz de hoefsmid, en haar 
kinderen verkopen uit de onderpanden vermeld in de akte 
van 1497 december 3 (regest nr 1538) aan de Karthuizers 
van Roermond een erfrente van 2 robertus postulaatsgul- 
dens, losbaar met 40. 
Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel, die nog geen 
gemeen zegel hebben. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18499 folio 42. 
18500 " 18. 

1593. 1507 februari 14. 
op sent valentijnsdach martiris 

Lyse Pope verkoopt aan Leonart Brouwers en Bele Beriss- 
kens, echtelieden, huis met de gehele kelder, gelegen 
bij de Nielerpoort op de hoek bij de St. Corneliskerk. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Kruisheren folio 73. 

1594. 1507 juli 24. 
op sente jacops aevent des hielgen apostels 

Gerard Schienck doet ten overstaan der schepenbank van Hel- 
den en Kessel opdragt van een jaarlijkschen erfpacht van 
21 malder en een sommer rogge aan Willem van Lom, priester, 
en Hendrik Keespenninck, rectoren van de broederschap van



 

 

het H. Sacrament in de moederkerk te Venlo, ten behoeve 
van die broederschap. 
Origineel op perkament, zegels verloren. 

1595. 1508 .juli 20. 

Ghertruyt, weduwe van Johan van der Laer, eerder van Peter 
Budels van Roermond, verkoopt aan het klooster Mariagarde 
4 raamsteden, gelegen aan een plaats binnen Roermond achter 
het klooster, nu binnen de kloostermuren besloten. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maaseik. 

R.A.L. archief Mariagarde, inv. nr 43. 

1596. 1508 november 26. 
des neesten daichz nae sente katherynendaich virginis 

Johan Mereel en Kathrijne, echtelieden, verkopen aan Johan 
Portmans, pastoor op het begijnhof, en de meesteressen 
aldaar ten behoeve van de godsdienst in die kerk een erf- 
pacht van 4£ malder rogge 's jaars, gaande uit zijn Exte- 
rencamp, gelegen tegen de Exterentoren buiten Zwartbroek, 
zoals verworven van het klooster Godsweerd. De rente is 
afkomstig van land en erf te Maasniel, dat het begijnhof 
en de broederschap van St. Catharine in de parochiekerk 
wegens schuld hadden overgedragen aan wijlen Claess Ploich, 
. die het aan Johan Mereel heeft overgedragen. De rente is 

binnen 12 jaar losbaar met 25 hornse postulaatsgulden per 
malder. 
(De erfpacht is later afgelost aan Johan Portmans, pastoor, 
zodat het begijnhof van hem nog 50 gouden rijders te vorde- 
ren heeft, waarvoor Johan Schynck jaarlijks betaalt 2-g- gou- 
den rijder) 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof folio 41• 

1597. 1508 december 11. 

Huwelijkscontract tussen Hendrick van Hillen, zoon van Jo- 
han en Catharina de Pollart, en Sara van Bree, dochter van 
Johan en Maria van Blitterswijck, genaamd Passart: 
Hendrick brengt in: de hof "de Weyer" te Leeuwen; 
- een baand te Melick; 
- 8 morgen baand achter Maasniel. 
Jan van Bree schenkt zijn dochter Sara: 
- het huis van Bey (Roerbosch), gelegen bij Roermond "over 
de Roer in het kerspel Herten" cum annexis; 

- land, beemd, bos, broek, visserij, cijns enz. 

Linssen Q2 

1598. 1509 februari 8. 

Diedrich van Egmont, graaf van Buren, beleent Martijn Jacob 



 

 

Tesserszoon met de tol te Asselt op de Maas, die zijn 
vader Jacob na de dood van Derick van Oest in leen ont- 
vangen had. 

Schloss Haag 263. 

1599. 1509 februari 14. 
op synt valentyns daich des hilgen mertelers 

De prior en het convent van St. Hieronimus te .Roermond 
verklaren schuldig te zijn aan de "geystelicke mater ind 
gemeynen convent van synt Augustinus regel gelegen bynnen 
Colen op St. Gereoens strate geheiten her Schelen convent", 
eene hoofdsom van 100 gulden die zij aan vervallene inte- 
resten schuldig bleven, "dorch verloep ind schaden die zij 
vede halven eyn lange tijt gehat ind geleden hebben"; zij 
verklaren voorts dat gemeld convent van St. Augustinus hun 
heeft vergund deze hoofdsom zonder "jairrynt, bait off hant- 
gelt" te mogen behouden tot dat zij de rente van 40 gulden, 
aan dat convent verschuldigd, zullen aflossen. 

Origineel op perkament, met het zegel van het Hieronimus- 
klooster in groen was. 

1600. 1509 mei 19. 
Maximiliaan (vanOostenrijk) schrijft Margaretha (van Oos- 
tenrijk, landvoogdes der Nederlanden) goed te keuren het 
ambt Montfort te verpanden aan de graaf van Horn wegenB de 
12.000 of 14.000 £ van 40 groten, die de graaf nog toeko- 
men op voorwaarde, dat de pandsom, die de prins van Anhalt 
voor het ambt Montfort betaald heeft,eerst wordt gelost. 

Sivr£ 7 sub 4. 

1601. 1509 mei 24. 
op sent urbaensaevont pape et martyr 

Johanna in den Alden Vogelt stelt haar huis In den alden 
Vogell garant voor eventuele uitwinning van het huis daar- 
naast, waarin haar zoon Johan door Johan Portmans, paBtoor 
van het begijnhof, is gegoed en gevest tegen 1 postulaat- 
gulden en 7 boddragers 's jaars, gelegen op de Steenweg 
naast het huis van Wilhelm van der Laicke. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof folio 37 verso. 

1602. 1509 augustus 4. 
des satersdaighz nae sent peters dach ad vincula 

Gertrudis Scheepers bekent ten overstaan der schepenbank 
van Roermond aan het kapittel van den H. Geest schuldig 
te zijn en te blijven eene jaarlijksche erfrente van 25 
stuivers Roermondsche munt, gevestigd op het huis gelegen 
" op den Kaenle", dat zij van het kapittel gekocht heeft. 
Oorkonders: Dederik van Kruchten, richter, Hendrik van 
der Kraken en Rabet van Dorsdale, schepenen. 

Origineel op perkament, met 3 beschadigde zegels in groen 
was, kapittel H. Geest.  



 

 

1603- 1 510 december 1 3. 

Karel, hertog van Gelre, verleent Christoffel (graaf) 
van Meurs de Meurse renten in het ambt Kriekenbeck ge- 
durende het leven van Christoffel. 

Urkundenbuch Mors III nr 4902; Nijhoff VI-674. 

1604. 1510 december 19. 
des donresdaighz nae sente lucyendach virginis 

Arnt Neutken verkoopt aan Derick Vercken en zijn vrouw, 
burgers te Roermond, 12 hornse gulden jaarrente, gaande 
uit zijn hof te Roer. 

Oorkonders: richter en schepenen van Herten en Ool. 

Cartularium Kruisheren folio 401. 

1605. 1510 december 24. 
op heyligen avont 

Margriete van Vernich, weduwe van Gheerman Heesman, schenkt 
aan de Kruisheren van Roermond de rente ut in litera 1494 
mei 25 (regest nr 1507). 
Oorkonders: schepenen van Roermond. 

Cartularium Kruisheren folio 141. 

1606. 1511 februari 24. (Mechelen) 
Margaretha (van Oostenrijk). landvoogdes, schrijft aan de 
edelen Nassau, Chievres, Berghes, Thamiz6 en andere gezan- 
ten naar de keizer in Duitsland, dat de broer van de over- 
leden prins van Anhalt beweert, Montfort te behouden, doch 
de landvoogdes hoopt de middelen te vinden, die plaats uit 
handen te krijgen van degenen, die ze thans bezet houden. 

Sivr£ 7 sub 4. 

1607. 1511 maart 18."^ 
dinsdagh post gertrudis 

(Voor het leenhof van Horn) verheft Johan van Drakenveldt, 
als momber van Elizabeth (van Montfort), weduwe van Goddart 
van Drakenveldt, ten behoeve van hun kinderen Agnes en Wal- 
brecht, als een pundich leen en open huis van de graven van 
Horn het huis Ghoer. 

Sivr£ 28. 
1) Dit jaartal is foutief. Haar eerste man Willem van Vlo- 
drop, heer te Goor, leeft nog in 1530. Willem was drost van 
Montfort; zijn opvolger was daar Dirk heer van Milendonk en 
Drachenfels, genoemd in 1532 en 1538,regesten 1712 en 1734.



1608.

 

 

1511 maart 27. 
des seven ende twintichsten daighs in den meert des maendts. 

Coen Zegers en Gadert Pelser, meesters der huisarmen van 
Roermond, verkoopen aan Leonard Smiets, deken in den H. 
Geest aldaar, twee huizen gelegen "in der Monsterstraten". 
Oorkonders: Dederik van Kruchten, richter, Gerard Kremer 
en Hendrik van der Kraicken, schepenen te Roermond. 
Origineel op perkament; zegels verloren. 

Kapittel H. Geest. 

1609. (1511) november 30. 
op sint andriesdach 

(Voor het leenhof van Horn) verheft Willem van Vloedorp 
als momber van Lysbet van Montfort als een pundich leen 
het huis te Ghoer c.a. gedurende haar leven. 

Sivr6 28. 

1610. 1511 november 30« 
op sent andreasdach apostoli 
(Burgemeesteren, schepenen, raad en gemeente van de stad) 
Roermond verkopen een jaarrente van 18 hornse postulaats- 
guldens aan Rabet van Doirsdale en Geertruyde Kelleners, 
echtelieden, te lossen met 300. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18496 folio 3 vo. 

1611. 1^12 augustus 28. 

Schepenen van Roermond oorkonden, dat Derick van Zuchte- 
len, Mettele Byns, Johan van Aldenhoven, Arnt Rovers, 
Goessen van Dulken, Vaes Boum, Johan van Kercken, Romolt 
Flenten, Herbert van den Polle en Edewart van Nederhoeven, 
burgers van Roermond, hebben de abdis van Thorn en de on- 
derzaten van stift en land van Thorn 1700 rijnsguldens ge- 
leend, die op St. Andries terugbetaald moeten worden, waar- 
voor personen te Thorn zich garant stellen en desnoods in 
Roermond in leisting zullen gaan. 

Habets; Thorn I biz. 470. 

1612. 1512 September 7. 

Voor notaris en getuigen maakt Arnolt Neutkens, schepen 
van Roermond, zijn testament: 
- hij wil begraven worden op het St. Salvatorkoortje van 
de kerk van St. Cornelis; 

- regelt begrafenis en betaling van schulden; 
- kleine geschenken aan geestelijken; 
- de moederkerk van Roermond 100 enkele guldens op zijn 
huis " in't Henken", onder last van jaargetijde; 

- 400 enkele goudguldens aan de Kruisheren, gaande uit



 

 

zijn goederen te Roer, onder last van een wekelijkse 
mis op het St. Salvatorkoor en dat de Kruisheren zijn 
neef Peter Hermanszoon Neutkens als donaat-broeder in 
hun klooster zullen houden; 
- 100 enkele guldens aan de Karthuizers uit 4 morgen 
aan de beemden achter Maasniel onder last van jaarge- 
tijde; 

- 100 goudguldens aan de Regulieren uit 4 morgen land 
bij Leeuven op de Eckerskuyl onder last van 4 jaarge- 
tijden op de quatertemperdagen; 

- 20 malder rogge ineens aan de Minderbroeders uit land 
buiten de Nielerpoort bij de val met last van jaarge- 
tijde op sterfdag; 

- 10 malder rogge ineens aan de Beggaarden uit 2 staal 
buiten Zwartbroekpoort onder last van jaargetijde op 
sterfdag; 

- 25 goudguldens ineens aan Mariagarde uit 10 staal on- 
der last van jaargetijde op sterfdag; 

- 15 gulden current ineens aan Godsweerd uit 2 staal 
buiten Nielerpoort met last van jaargetijde op sterf- 
dag; 

- 20 goudguldens ineens aan Begijnhof uit huis in de 
Schoolstraat met jaargetijde op sterfdag; 

- 80 enkele goudguldens ineens in O.L. Vrouwe Munster 
op het altaar in het koor langs het H. Sacrament uit 
zijn hoefstad tegenover het klooster, waar het huis 
stond van Jan Geraedts met last van wekelijkse mis; 

- 20 enkele goudguldens ineens aan O.L. Vrouwe Munster 
uit die hoefstad met last van jaargetijde op sterfdag; 

- 22 enkele goudguldens ineens voor Godsboomgaard uit 
het huis bij het klooster en de put, waar hij jaarlijks 
een enkele gulden en 1 kapoen op heeft met jaargetijde; 

- de zusters buyten den Alden nop 3 malder rogge ineens; 
- de zusters in de kluis bij Godsweerd 1 malder rogge 
- de Kruisheren te Briiggen 40 paar koren ineens uit zijn 
tiend te Bracht onder last van 4 jaargetijden; 

- zijn meid (maight) Barbere 130 gulden current ineens 
voor loon; 

- zijn meid Loete 30 gulden current voor loon. 

Executeurs zijn de prior der Karthuizers, de prior van de 
Regulieren, de prior van Briiggen en de prior der Kruis- 
heren te Roermond. 
Getuigen: meester Jan Haeck, med. doctor, heer Willem van 
Venlo, priester, vicaris in de H. Geestkerk; notaris Hen- 
ricus Gruyter. 

Cartularium Kruisheren folio 369-374. 

1613. 1512. (niet gedagtekend) 

Burgemeesteren, schepenen, raad en gemene burgers en inge- 
zetenen der stad Roermond verkopen een jaarrente van 6



 

 

hornse postulaatsguldens, losbaar met 100, aan Byllie 
Lummen van Venlo. 

Cartularium Kruisheren folio 149. 

1614. 1513 maart 27. 
op den heyligen paisschdag 

Burgemeesteren, schepenen, raad en gemene burgers en in- 
gezetenen der stad Roermond verkopen een jaarrente van 13 
rijnsguldens & 20 stuivers aan de Kruisheren, losbaar 
met 220. 

Cartularium Kruisheren folio 159. 

1615- 1515 maart 28. . 
des manendaigs nae onser liever vrouwen dach annunciationis 

Hendrik van Hushaven schenkt voor schepenen van Roermond 
"tot einre medegaiven suster Gryeten van Hushaven", bas- 
taard dochter van zijn broeder Gerard, "conventz suster 
der clusen ind conventz buten in Op, opden Molenbergh", 
eene jaarrente van drie enkele Rijnsche guldens, ten be- 
hoeve "der maters ind gemeiner susteren derselver clusen 
ind conventz". 

Origineel op perkament met nog een zegeltje in groen was. 

1616. 1513 april 9. 

Lourairt Krieckelmans, apotheker, schenkt aan Jacop Bruys- 
ten, pater van het convent van Mariagarde te Roermond, ten 
behoeve van dat klooster de renten ut in Uteris 1422 octo- 
ber 18 (regest nr 792). 
Schenker of erfgenamen mag lossen met 150 currente rijns- 
guldens van 20 stuivers; de keurvorstelijke rijnsgulden ge- 
rekend tegen 52 stuivers. 
Oorkonders: richter en schepenen te Roermond. 

Linssen nr 75 biz. 2-3; archief Mariagarde inv. nr 48. 

1617. 1513 juli 13. 

Burgemeester en schepenen van stad en kerspel Waldfeucht 
verkopen een jaarrente van 5 gulden aan het klooster 
Mariagarde te Roermond. 

Ubersicht kleinere Archive Rheinprovinz 2 biz. 198. 

1618. 1513 September 5. 
dess ersten maendachs na sant remakels dach dess hiligen 
biscops 

Hendrik van Hertevelt bekent ten overstaan der schepenbank 
van Maasniel schuldig te zijn aan het gasthuis van Roer- 
mond 41 malder en e'en sester rogge, gevestigd op alle zijne 
goederen onder de schepenbank van Maasniel gelegen. 

Origineel op perkament met een zegel in groen was.  



 

 

1619. 1515 September 15. 
op sinte cornelisavont 

Voor Johannes van Mechelen, stadhouder van de erfvoogdij, 
en Ruembolt Fleuten en Jannes van den Berge, laten van de 
hof van Paerle, verheft Henrick van Holtmolen, priester, 
£ bunder land te Melick in Melicker Oe, schietende aan 
de Roer, hem aanbestorven na dode zijns vaders, namens de 
Kruisheren. 

Cartularium Kruisheren folio 272; Linssen map II. 

1620. 1513. 

De stad Roermond verkoopt aan de broederschap van St. Ja- 
cob (de Meerdere) een jaarrente van 7 hornse guldens. 
Aantekening uit c. 1665; inv. nr. 7. 

Broederschappen H. Geestkerk. 

1621. 1514 maart 17. 
op sente gertruydendach virginis 

Richter, burgemeesteren, schepenen, gezworen raad en ge- 
hele gemeente en kerspellieden van de stad Waltvucht ver- 
kopen aan Neese van Pruymen, meesteresse van het begijn- 
hof te Roermond, een jaarrente van 4 keurvorstelijke rijns- 
. guldens. 

Cartularium egijnhof folio 77. 

1622. 1514 april 6. 
op sent sixtusdach papae et martiris 

Heer Johan Scrijver Mathias Scrijverszoon verkoopt de ren- 
te 1506 maandag post agatha virginis (regest nr 1586) aan 
Johan van den Grynde, bastaard van wijlen Johan van den 
Gryndt. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel; zegels van 
richter en gemeen schependomszegel. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18499 folio 40. 

1623. 1514 mei 9. 
Willem van Vlodrop verheft (voor het leenhof van Horn) als 
momber van Lijsbet van Montfort twee pundige lenen: 
- de heerlijkheid van Pol; 
- de hof te Buggenum; 
gedurende het leven van Lijsbet. 

Sivr£ 28. 

1624. 1514 juni 12. op sint quirinsdach martiris 

Johan Scheiffaert van Merode, heer te Heimersbach, ambt- 
man te Lietberg, Johan van Vlodorp, heer te Elsem, Rabeth 
van Dorsdale en Johan van Huyckelhoeven, oorkonden, dat 



 

 

Gerairt van Vlodorp en Willem van Vlodorp, gebroeders, 
zonen van wijlen Gerairt van Vlodorp, ridder, om erfde- 
ling hebben verzocht van hun ouders' erfenis, wat na 
overleg met verwanten is bepaald als volgt: 
- op boete van 100 rozennobels, 1/3 de heer, 1/3 de par- 
ti j , die zich er aan houdt en 1/3 voor de verwanten 
te houden de volgende punten: 

- aan Gerairt als oudste zoon 66n kindsdeel m££r te we- 
ten de erfvoogdij van Roermond, "oude" en "nieuwe" 
voogdij c.a., met korentiend, lenen, laten zoals van- 
ouds met het aanwezige vee; 

- aan Willem: het veer te Roermond op de Hornse Maas, 
met visserij, belast met 300 hornsguldens hoofdsom ten 
laste van Willem; de Maensgriend met duiker tegen de 
molenberg te Roermond; het huis op de Dryesch te Roer- 
mond, genaamd "dat Paradijsken", dat wijlen vrouwe Ce- 
cilia, erfvoogdes, heeft laten bouwen; het recht in de 
heerlijkheid van Leeuwen met griend en aanwas. 

. Sivr£ 28; Linssen 22. 

1625. 1514 September 9. 
des neesten daichs nair onser liever vrouwendach nativitate 

Jeronimus Reael, priester, en Gaidert Reael, gebroeders, 
consensu Henric Reael en Baetze Reael, hun broer en zus, 
verkopen 2 morgen en £ bunder land naast de Vedestraat, 
waarlangs men van Maasniel naar Asenray gaat, aan de 
Kruisheren van Roermond. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

Cartularium Kruisheren folio 337. 

N.B.: Opschrift: Asenray villa s.cornelii. 

1626. 1 5 1 5  j a n u a r i  1 3 . 

op sent pontianusavont martyris 

Leonardt Dalen, priester, pater van klooster en convent 
In der Weyden binnen Venlo, verkoopt namens het klooster 
£ bunder achter de kerk van Maasniel, herkomstig van zus- 
ter Styne Noutkens wegens versterf van haar broer Arnt 
Neutkens, aan de Karthuizers van Roermond. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel, die zegelen 
met gemeen schependomszegel. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18500 folio 11. 

1627. 1515 februari 9. 
op sent appollonyen dach virginis 

Leonard Kannegieter verkoopt ten overstaan der schepen- 
bank van Roermond eenen jaarlijkschen cijns van twee horn- 
sche postulaat guldens, gevestigd op zijn huis gelegen 
"bij den mynrebruederen" tusschen het huis van Johan van 
Oell "den bieldensnijder ind den huyse genant die kaicke" 



 

 

aan Johan van Eyck en zijne echtgenoote Barbara. 
Oorkonders: Dederik van Cruchten, richter, Dederik Roffert 
en Dederik van Zuchtelen, schepenen. 

Origineel op perkament; zegels verloren. 

1628. 1515 april 13. 

Egbert van Holtmoelen, Sybrecht van Holtmoelen, Oth van 
Holtmoelen en Alet Spee, kloosternon te Keyserbosch, oor- 
konden aan de prior van St. Petrusberg van de Orde van het 
H. Graf te OdiliSnberg geschonken te hebben 1 morgen beemd 
in Odilienberg, gelegen naast Zeetze van Brey, genaamd Kur- 
felt, en naast dat van het convent, genaamd dat Ondert, en 
langs de Roer. 

Publ. 1889 biz. 220/1. 

1629. 1515 november 23. 
mensis novembris die vicesima tertia 

De deken en het kapittel van de H. Geestkerk te Roermond, 
daartoe uitgenodigd door de uitvoerders van het testament 
van wijlen Henricus Holtmolen, in zijn leven rector van het 
altaar der H.H. Lucas evangelist en Sebastianus in de voor- 
noemde kerk, dagvaarden de erfgenamen en schuldeisers van 
„ genoemden Henricus Holtmolen om op den 7<len december in het 

sterfhuis te vergaderen ten einde de vorderingen van die 
schuldeisers aan een onderzoek te onderwerpen. 

Origineel op perkament, latijn; zegel verloren. 

1630. 1515 december 5. 
op sent nycolausavont 

Johan Kyepken en Yde, echtelieden, verkopen aan zuster Neese 
van Pruymen, meesteresse van het begijnhof te Roermond, ten 
behoeve van de St. Catharinakerk een jaarrente van 1 malder 
rogge Roermondse maat, gaande uit diverse onderpanden te 
Herkenbosch. 

Oorkonders: richter en schepenen van Melick en Herckenbosch. 

Cartularium Begijnhof folio 87. 

1631. 1516 juli 26. 
des neeste dage nae sint jacobi apostoli 

Reyner van Ophoven, richter, Johan van den Grint en Mar- 
thens Scrijver, laten der hof te Asselt, oorkonden, dat 
Joist Baingen en Hille, echtelieden, verkopen aan de Kar- 
thuizers van Roermond het Moethagerbos, schietende op het 
gasthuisland van Roermond. 

R.A.L. archief Karthuis, inv, d'Hoop 18499 folio 38. 



 

 

1632. 1517 .januari 7. 
altera trium regum 

(Voor het leenhof van Horn) verheft Johan van Vlodrop 
als pundig leen de hof te Assel(t) cum annexis ut in 
littera. 
Oorkonders: stadhouder Willem Pyel en de leenmannen Da- 
niel van Nuenhem en Ghylis van Werst. 

Sivr£ 22; Linssen 22. 

1633. 1517 februari 2. 
op onsser liever vrouwen lyecht dach den tveesten dach 
in februario 

De magistraten van Overweert en Nederweert bekennen schul- 
dig te zijn aan Willem de Haene eene erfrente ten bedrage 
van 40 goudgulden keurvorstelijke munt, die zij beloven 
ieder jaar aan den schuldeiser te leveren binnen Roermond 
op het hooge altaar in de Munsterkerk. 

Origineel op perkament met het zegel van Overweert en het 
geschondene zegel van Nederweert in groen was. 

1634. 1517 maart 2. 
des tweeden daighz in den meert des maendts 

Johannes Schrijver verkoopt ten overstaan der schepenbank 
van Roermond aan Hendrik Scotten, als rentmeester van het 
kapittel van den H. Geest aldaar, ten behoeve der presen- 
tiSn van dat kapittel eenen jaarlijkschen erfcijns van 2 
Rijnsche guldens of 12 oude vuurijzers voor elken gulden, 
gevestigd op zijne 2 huizen, gelegen "op den Steynwech be- 
neven den anderen op der Scomekerstraten oirt". 
Oorkonders: Dederik van Cruchten, richter, Dederik Roffert 
en Gadert van Nederhoeven, schepenen. 
Origineel op perkament met 2 zegels in groen was. 

Kapittel H. Geest. 

1635. 1517 april 8. 

Sybe Zedelmeker en Gertrude, echtelieden, verkopen uit hun 
huis, dat vroeger van Johan Pessen was, op de hoek van de 
Veldstraat, wederzijds belend door erven van de pastoor van 
het begijnhof, een jaarrente van 2 bescheiden Hornse postu- 
laatsguldens aan zuster Anne Vossels en zuster Leonarde 
van den Maren, meesteressen van het begijnhof, losbaar met 
40. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 2 vo. 

1636. 1517 april 27. 
des manendaghs na sent Georgius dach martyris 

Johan van Hoickelom, priester, rector van het altaar van 
het H. Kruis in de H. Geestkerk te Roermond, schenkt eenen 



 

 

erfcijns van een "bescheiden enckelen Rynsgulden", geves- 
tigd op zijn huis, gelegen "tegen des heilgen gheystz 
clocken thoeren", aan Dederik Clumpenmeker, kanonik in 
den 
H. Geest ten behoeve "eyns Schoilmeisterss ind den jongen 
in den heylgen gheyst om dair vur alle vrydaghs te elleff 
uyren eyn responsorie "Tenebre facte sunt" mit eynre col- 
lecte dair toe behoerende te singhen". Voorts schenkt hij 
nog eenen erfcijns van 5 stuiver tot het houden eener me- 
morie voor zijne en zijner ouders zielen. 

Origineel op perkament met een zegel in groen was. 

1637. 1517 juni 8. 
Peter Gobbels en Bylly Lummen schenken de jaarrente ut in 
litera 1512 (niet gedagtekend)(regest nr 1613) aan meester 
Johan van der Schuyren. 
Oorkonders: schepenen van Roermond. 

Cartularium Kruisheren folio 153. 

1638. 1517 juli 4. 
Kairll, hertog van Gelre, verpandt op zekere voorwaarden 
aan heer Ot Schenck van Nydeggen, ridder, heer te Walbeeck 
en drost te Wachtendonck, het slot, de stad en de heerlijk- 
heid Wachtendonck, waarop deze de hertog 1700 gouden rijns- 
guldens had geschoten. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem inv. nr 354; Nijhoff VI nr 856. 

1639. 1517.(niet gedagtekend) 

Het leengoed, leenroerig aan het huis Horn, zijnde 1/3 
van de tiend te Helden. 

1517; verheven door Reyner Hillen, sterfman namens de Kar- 
thuizers van Roermond, 2/3 der gehele tiend van Helden. 
1575 october 4; door Goddart Hillen qual. ut supra 2/3 der 
gehele tiend, waarvan de Karthuizers de helft (dus 1/3 
hebben. 
1582 maart 23 ; voor de minderjarige Renier Hillen qual. ut 

supra 1/3 + 1/3. 
1585 maart 18 ; door Renier Hillen thans meerderjarig enz. 
1713 juni 23 ; de karthuizers hebben 1/3 der tiend te Hel- 
den . 
In 1723 bezitten de Karthuizers als bundige lenen van Horn: 
te Helden: 
- 1/3 der tiend met de hof te Helden; 
- 1/3 der tiend. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18574. 

1640. 1518 mei 12. 
op sent servaesz aevont episcopi 
Thoenys Broickmans en Kathrijne, echtelieden, verkopen uit 
hun huis aan de Munsterstraat, gelegen tussen die van heer 



 

 

Smietz, deken in de H. Geest, en Maes Schroeder, een jaar- 
rente van 2 Hornse postulaatguldens aan zuster Neese van 
Pruymen en zuster Leonarde van der Mazen, meesteressen van 
het begijnhof, ten behoeve van de godsdienst in de kerk; 
het huis is reeds belast met 13 schellingen 's jaars aan 
de broederschap van Here God in de Munster. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 4. 

1641. 1518 September 7. 
op onser lever vrouwenavont nativitatis 

Aernt Bergz en Sije, echtelieden, verkopen aan de Kruis- 
heren van Roermond een jaarrente van 3 gulikse guldens, 
losbaar met 54» gaande uit zijn huis in de Neerstraat op 
de hoek van de Bergh, tegenover het huis van Joist Kremers, 
naast Herman Hameker, en verder uit de stalling achter het 
huis op de Berg, naast het huis van wijlen Willem van Hyen- 
gen, nu van Jacob van Kudichaven. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Kruisheren folio 171. 

1642. 1518 november 29. 
op synt andreys avent des heiligen apostels 

Cornelis van Ravensteyn, scholtis te Echt, en zijne huis- 
vrouw Elisabeth Greven, bekennen voor schepenen aldaar eene 
erfrente van zeven en een halve bescheiden Hornschen gulden, 
uit een bunder land in den Hovelervaart te Echt ten behoeve 
van de broederschap van Sint Anne en St. Lenderich in de 
Moederkerk aldaar. 

Origineel op perkament; zegel verloren. 

1643• 1519 februari 3« 
des dynxdaichz nae onser liever vrouwendach purificationis 

Hille Ffrederix, begijn op de Nieuwenhof, schenkt aan Jo- 
han Portmans, pastoor, en Neese van Pruymen en Leonarde van 
der Mazen, als meesteressen op de Nieuwenhof, de rente ut in 
litera 1488 october 22 (regest nr 1445), waarvan 1 gulden 
dient voor de erflamp in de kerk en de andere gulden voor 
een jaargetijde op St. Annadag met een sermoen en vesper. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 7 vo.(?) 

1644. 1519 februari 3. 
des neesten daighs nae onser liever vrouwen dach purifica- 
tionis 

Herman Wevers verkoopt ten overstaan der schepenbank van 
Roermond aan Dirk van Osen en zijne echtgenoote Sara drie 
staal akkerland gelegen buyten der Nyelre poirten.  



 

 

Oorkonders: Dederik van Cruchten, richter, Johan van Huc- 
kelhoven en Arend Hoifft, schepenen. 

Origineel op perkament met nog twee zegels in groen was. 

1645. 1519 mei 15. 
op sint severinusdach episcopi 

Voor Mathias Serwer, stadhouder, en Arndt Hoefft en Dede- 
rick van Cruchten, schout van Roermond, leenmannen van de 
erfvoogdij, verheft Derick van Wessem Selissen voor zich, 
voor zijn moeder Anna, zijn broers en zusters van Selis 
en Anna, voor Gerairt Kremers en Lysabeth van Wessem, zus- 
ter van Selis, echtelieden, en hun twee kinderen, de helft 
van des hoeffs tot Dasselray off Dasswylre, hetgeen twee 
hoeven zijn, gelegen te Berge, waarvan de andere helft be- 
hoort aan Derick, Gerairt en Coenen Zwagers, gebroeders, en 
hun zuster, huisvrouw van Francken Jongen. 

Linssen nr. 54 

1646. 1519 mei 13. 

Voor stadhouder en leenmannen van de erfvoogdij verheft 
Nys Claes Jacop Heylenson na dode Derick Claes 7 bunder 
land te Melick met 1 mark geld. 

Linssen nr. 54. 

1647. 1519 juli 8. 

Henrick van Ginzakat verkoopt aan Henrick Roukus en Styne, 
echtelieden, 3 bunder land, genaamd die Sproeck, gelegen 
naast aan de Thegelreyn en aan de Karthuizers. 
Oorkonders: Coenraedt Zeghers, richter, Henrick van Hertef- 
felt en Jan Kuster, schepenen van Niel. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18499 folio 9. 

1648. 1519 juli 24. 
op sunt jacobs avont apostels 

Broeder Leonard Dalen, pater, en voorts het geheele con- 
vent der regulieren "ingen weide" te Venlo verklaren aan 
Meert Muntz en Hendrik Wytmeker eenen zekeren erfcijns te 
hebben kwijtgescholden, waarvoor deze twee personen een 
klein stuk land aan het convent schonken, dat het aan het 
convent van Mariagarde te Roermond verkocht heeft. 

Origineel op perkament met het zegel van het convent "ingen 
Weide" in groen was. 

1649. 1520 januari 24. 
op synt pauwelsaevont conversionis apostelis 

Peter Koene en Kathrijne Spee, echtelieden, verkopen uit 
huis en hof te Swalmen groot 2^- bunder boven "der karren- 
moelen" een jaarrente van 1 malder rogge, losbaar met 31 
hornsgulden S. 12 stuivers brabants aan Jenne van Herten, 

I 

' 



 

 

begijn op de Nieuwenhof te Roermond. 
Oorkonders: richter en schepenen te Swalmen. 

Cartularium Begijnhof folio 54. 

1650. 1520 februari 3. 
des anderen dachs nae onser liever vrouwen leechttach 

Hendrik In der Hoerst verkoopt ten overstaan der schepen- 
bank van Weert eenen jaarlijkschen erfcijns van zes horn- 
sche guldens, iedere gulden gerekend tegen 12 brabantsche 
stuivers, aan het kapittel van den H. Geest te Roermond 
"tot behoef der diaken ende subdiaken des hogen altaers" 
in die kerk. 
Origineel op perkament met een zegel in groen was. 

Kapittel H. Geest. 

1651. 1520 februari 25. 
op sente mathias avont des heyligen apostels 

Johan Meertz verkoopt ten overstaan der schepenbank van 
Haelen eenen jaarlijkschen erfcijns van zes enkele Rijn- 
sche gouden keurvorstelijke guldens, gevestigd op acht 
blinders land gelegen onder het kerspel van Haelen ter 
plaatse genaamd "in des greuen holt", aan Johan van Baer- 
le alias Truijen, rector der.vroegmis op het hooge altaar, 
"die men ther stont nae der metten duet" in de collegiale 
kerk van den H. Geest te Roermond. 
Origineel op perkament; zegel verloren. 

Kapittel H. Geest. 

1652. 1 520 maart 11. (op onss borch tot Gelre) 
op sonnendach oculi 

Karell van Gelre, hertog, (schrijft burgemeesteren, sche- 
penen en raad der stad Venlo)(of de drost van Kriekenbeek) 
met het verbod, de veerstad en stadsbodeambt over te dra- 
gen aan schepenen, aangezien het een verpand leengoed is. 

Sivr6 1 sub P 

1653. 1520 maart 12. 
des twelffsten daigs in der meert 

Johan van Lom de oude sticht op het koor van O.L. Vrouwe 
in de parochiekerk te Roermond het onderhoud van drie erf- 
lampen naast de lamp van de broederschap en stelt daartoe 
beschikbaar eenen jaarlijkschen erfcijns ten bedrage van 
15 Hornsche guldens, gevestigd op een huis "achter die 
muyre". 

Afschrift in het register der broederschap van O.L. Vrouw, 

biz. 10 verso.Oud Archief stad Roermond nr. 1426.  



 

 

1520 april 12. 

Heynrick Wackers en Jenne, echtelieden, verkopen uit hun 
huis achter kloosterwand naast de poortveg van Willem van 
der Laick en wijlen Henne Johans van Lynne en uit 2 stuk- 
ken land buiten Zwartbroek, zoals hij verkregen heeft van 
het convent van Mariagarde, een jaarrente van 5 hornsgulden 
aan Johan Wygghell en Biele, echtelieden, losbaar met 100. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 
Transfix met 1551 juli 5 (regest nr 1794). 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 15. 

1655. 1520 meu 15. 

Jacob van Erpp, abdis, en gemeen convent van O.L. Vrouw te 
Roermond, verkopen wegens betaling van 70 Hornsguldens een 
malder tarwe *s jaars aan Lijsbeth van Thienhoven op de 
Nieuwenhof teneinde onder de gemene zusters van de Nieuwen- 
hof te spinden. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 12 vo. 

1656. 1520 november 23. 

Voor schepenen der stad Wassenberg verkopen jonker Johan 
van Vlodrop en Aryaen van Meroide, echtelieden, een rente 
aan hun dochter Cecilia. 

Inventare Nichtstaatlicher Archive 8 nr 516. 

1657. 1520 december 31 . 

Voor Thiel Portkens, stadhouder, en Derich Roffart en Chris- 
toffel Kaes, leenmannen van de erfvoogdij te Roermond, ver- 
heft Henrich van Mechelen en Jan van Mechelen, priester, ten 
behoeve van het St. Cornelisklooster te Roermond 2 bunder 
land, waar Johan van den Berge leenman van was en daarvoor 
Harmen Miethes, als een cloppelleen. 

Linssen . nr. 54. 

1658. 1521 januari 18. 
des neesten daeghs nae sent anthonydach abbatis 

Bertrom Kerve en Agnes, echtelieden, schenken de Karthui- 
zers van Roermond ten behoeve van een jaargetijde een jaar- 
rente van 5 bescheide?i gouden overlandse rijnsguldens, 
gaan- 
de uit hun huis "achter die Cloisterwant op den oirde van 
der Pelserstraete", losbaar met 100 gelijke munt. Voor de 
rente zal broeder Bertholdus, zoon van de schenkers, mon- 
nik in de Karthuis, afzien van erfenis van zijn ouders. 
(eyn verthegen kynt sijn) 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18496 folio 6 vo.

1654. 





1659.
 

 

1521 october 5. 
des neesten daeghs nae sent franciscus dach 

Leonard Smiets, deken van het kapittel van den H. Geest 
te Roermond, bekent ten overstaan van schepenen van Roer- 
mond schuldig te zijn aan Dirk Klompemeker, kanonik, ten 
behoeve van het kapittel eene hoofdsom van 200 enkele 
gouden Rijnsche guldens, gevestigd op zijn huis in de Mun- 
sterstraat. 
Oorkonders: Dederik van Cruchten, richter, Dederik Ver- 
cken en Johan Drijvener, schepenen. 
Origineel op perkament; zegels verloren. 

Kapittel H. Geest. 

1660. 1521 december 5. 
des anderen dachs post barbarae virginis 

(Voor het leenhof van Horn) verheft Ludolff van Winckel- 
huysen namens Elisabeth van Vlodrop, weduwe van Jan van 
Vlodrop, als vruchtgebruikster de hof van Asselt cum an- 
nexis ut in litterae. 
Oorkonders: Willem Pyel van Zwalmen, stadhouder, en de 
leenmannen Goert van Oedenhoeven, Lambrecht Pollart, Ja- 
cop Vogels, Heillewich van Kessel. 

Sivr6 22; Linssen 22. 

1661. 1522 april 9. 
goensdach post dominicam judica 

Voor stadhouder en leenmannen van de erfvoogdij van Roer- 
mond verheft Derick Hoiffts namens het klooster Nazareth 
binnen Geldern het leen Kybbeguet onder Nyekercken in de 
voogdij van Gelre. Verheergewaad met 30 witpenningen. 

Linssen nr 41; Overschie de Neeryssche 842. 

1662. 1522 September 1. 
op sente gielisdach des heyligen abts ind confessoris 

Jenne van Herten, begijn op de Nieuwenhof te Roermond, 
draagt over aan Koene inghen Hout, momber van de Nieuwen- 
hof, voor een jaargetijde voor haar en haar ouders de ren- 
te ut in litera 1520 januari 24 (regest nr 1649). 
Oorkonders: richter en schepenen van Swalmen. 

Cartularium Begijnhof folio 54. 

1663. 1522 September 17. 
op sent lambertsdach des heyligen martelairs 

Arnt Schenck van Nydeggen te Hillenrade, Ott van Wylyck, 
drost te Gennep, Johan van Breempt, Arnt van Wachtendonck 
en Henricus Kriefft, rentmeester te Grave, maken een verge- 
lijk tusschen Hendrik Schenck van Nydeggen, heer te Wal- 
beek en drost te Wachtendonck ter eenre, en wijlen Otto van 
Bylant, heer te Well, en Elisabeth Schenck ter andere zijde, 



 

 

aangaande de verdeeling der nagelatene schulden door 
wijlen Otto Schenck. 

Origineel op perkament, waaraan zich nog bevinden vier 
zegels in groen was, zijnde de overige twee van Arnt 
Schenck en Arnt Wachtendonck niet meer aanwezig. 

1664. 1522 october 1. 
op sente remeyssdaich des heilgen confessoris ind buscopz 

Heynrick Mols van Kelpell verkoopt aan Johan Portmans 
van Gangelt, pastoor, en de 4 meesteressen van de Nieuwen- 
hof te Roermond, een jaarrente van 15 hornsguldens, gaan- 
de uit zijn hof te Kelpell genaamd de hof te Moilz en 8 
bunder te Wessem. De rente is losbaar met 300. 
Oorkonders: richter en schepenen van Wessem. 

Cartularium Begijnhof folio 65. 

1665. 1522 november 18. (Arnhem) 

Carell, hertog van Gelre, schrijft Herman, aartsbisschop 
van Keulen, in antwoord op diens brief met ingesloten ver- 
zoekschrift van Wilhem van Vlodorff, dat uit het leenboek 
van wijlen hertog Reinald blijkt, dat die van Vlodorf het 
huis Daelenbroeck 120 jaar geleden als Gelders leen hebben 
ontvangen. 

Sivr<? 37 biz. 11-12. 

1666. 1522 december 20. 
Derick Nesen en Drake(?), echtelieden, en hun zoon Wilhem 
en Lijske, echtelieden, verkopen aan Lenart von Swalenberg 
en Greete, echtelieden, een jaarrente van 1 goudgulden uit 
10 morgen land te Wildenraide, gelegen tussen het bos van 
de landsheer, laatgoed van Derek Verckens, burger van Roer- 
mond, behorende bij de hof Oissenbroeck. 

Stadsarchief Wassenberg Urkunden 24. 

1667. 1523 februari 2. 
op onser liever ffrouwen lychdaich 

Heynken Rademeker met toestemming van zijn vrouw Truyde, 
zijn schuldig aan Johan Portmans van Gangelt, pastoor, en 
de 4 meesteressen van het begijnhof te Roermond, een jaar- 
rente van 4 hornsguldens, te betalen op het St. Catharina- 
altaar in de kerk aldaar, losbaar na 6 jaar met 80, gaande 
uit goederen te Susteren, dienende voor een jaargetijde ten 
behoeve van Kathrijn van Romen en Zusanne van Huykellhoeven 
op St. Barbaradag met vigilie en grafgang. 
Oorkonders: richter en schepenen der stad Susteren. 

Cartularium Begijnhof folio 101.  



 

 

1525 februari 2. 
Lemme Geeten en Elisabeth, echtelieden, zijn schuldig 
aan Johan Portmans van Gangelt, pastoor, en de 4 meeste- 
ressen van het begijnhof te Roermond, ten behoeve van 
een erfspinde van vijn op St. Barbaradag aan de gemene 
maagden van het begijnhof krachtens schenking door Ka- 
thrijn van Romen en Susanna van Huykelhoeven een jaar- 
rente van 3 hornsguldens, losbaar met 60, gaande uit 
goed te Susteren. 
Oorkonders: richter en schepenen van Susteren. 

Cartularium Begijnhof folio 103. 

1669. 1525 april 7. 
Die van Roermond hebben schippers van Maastricht hun geld 
en goed met geweld afgenomen, het schip in de grond ge- 
boord enz., hoevel zij de stapel aldaar volgens hun ge- 
voonte gehouden hebben. 
Maastricht vraagt raad aan de hertog van Brabant en bis- 
schop van Luik. 

Raadsverdragen Maastricht; Sivr£ 2 sub 13. 

1670. 1525 april 24. 
Karel, hertog van Gelre, garandeert de kapiteins Willem 
van Gent, Clais Brandenborch, Sprock van Roermond en Jo- 
han van Beest, een maandelijkse soldij van 4 gulden en 
verleent hen "vrij roeverie", behalve ter zee, onderwor- 
pen aan het bevel van Christoffel, graaf van Meurs, Gel- 
ders stadhouder in Friesland. 

Urkundenbuch MSrs III nr 5051. 

1671. 1523 omstreeks mei 1. 
omstreeks altera philippi et jacobidach 
Attestatie over de grenspunten van Maasniel. 
Attestatie, dat de Verckenshoeff en Stoupersgueder te Asen- 
ray over de beek gelegen richting Melick hun wereldlijk 
recht halen in Maasniel en de heer van Dalenbroek dienen. 
De mensen, die daar vonen, behoren in het geestelijke on- 
der Melick. 

r Sivr€ 9 sub 2. 

1672. 1523 juli 31. 

Kairll, hertog van Gelre, stelt Johan van Wytenhorst aan 
tot ambtman van het land van Kessel, regelt zijn rechten 
en verplichtingen als zodanig, alsook eventuele lossing 
van het ambt, waarop de ambtman 2.000 gulden geleend had. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem, inv. nr 3579. 
Nijhoff*s Gedenkwaardigheden VI nr 1219.  

1668.  



 

 

1673. 1524 .januari 6. 
auf donnerstag nach den heiligen dreykonigentag 

Wilhelm von Flodorff, heer te Dahlenbroch, verheft huis 
en heerlijkheid Dahlenbroch met twee witte windhonden. 
Oorkonders: Johan von Olnissen genaamd Mulstrohe, stad- 
houder, Peter Theves en Thonis Hachenbach, leenmannen 
van Heinsberg. 

Sivr<? 41 . 

1674. 1524 September 23. 

Kairll, hertog van Gelre, doet uitspraak in het geschil 
tussen Roermond en Venlo aangaande het stapelrecht. 

Sivrg 7 sub 12; Nijhoff VI-1304. 

1675. 1524 october 3. 

Karel, hertog van Gelre, beveelt Johan Schoenouwe, rent- 
meester te Geldern, aan Christoffel graaf van Meurs, 
stadhouder van het Overkwartier, het huis, dat Henrick 
Salsborch bewoonde, over te geven. 

Urkundenbuch Mors III nr 5065; Nijhoff VI-1305. 

1676. 1524 december 3. 

Arnt en Reyner van Bocholtz, gebroeders, beslechten met 
Jan Harge een langdurige twist tussen Wyllem van Vlodrop 
en Elisabeth van Montfort, heer en vrouwe te Ghoor, ter 
ener, en Adriaen van Broickhuyssen, vrouwe te Geysteren, 
Henryck van Hoeckelbach en Cecilia van Vlodrop, echte- 
lieden, en de onmondige kinderen van Jan Schellartz van 
Obbendorp, heer te Schinnen, ter anderer zijde, wegens 
betaling van geld uit de huwelijkse voorwaarden (tussen 
Jan Schellartz en diens vrouw), waarbij bepaald wordt, 
dat uit de goederen van de onmondige kinderen aan partij 
ter ener betaald zal worden 100 gouden overlandse rijns- 
guldens. 

Sivr£ 9 sub 8. 

1677. 1525 januari 17. . 
op synte anthonysdaich des heilghen abtz 

Erken Kremers en Penne, echtelieden, zijn schuldig aan 
Johan Portmans van Gangelt, pastoor, en de 4 meesteres- 
sen van de Nieuwenhof te Roermond, te betalen op het St. 
Barbaraaltaar in de kerk aldaar, een jaarrente van 5 
hornsguldens, gaande uit goederen te Susteren, losbaar na 
6 jaar met 100 & 12 stuivers brabants; van de rente dienen 
4 gulden voor de kaarsen op het Barbara-altaar en 1 gulden 
voor pastoor, kapelaan en koster teneinde op de 4 quater- 
temperdagen op het graf van meesteresse Zusanne en Rather 
ryne van Zoemen miserere te lezen. 

Oorkonders: richter en schepenen der stad Susteren. 

Cartularium Begijnhof folio 100 vo.





1678.
 

 

1525 .januari 24. 
op sinte pauwels avent conversionis des heylgen apostels 

Jan Drijvener en zijne echtgenoote Elisabeth van Reyd, 
Christoffel van Dorsdael en zijne echtgenoote Catharina 
Drijvener, bekennen ten overstaan der schepenbank van 
Linne schuldig te zijn eene jaarlijksche erfrente ten be- 
drage van vijf overlandsche Rijnsche guldens, gevestigd 
op hunnen griend te Osen, onder het gerigt van Linne ge- 
legen en genaamd de Molengriend, aan Jan Drijvener, vica- 
ris in de kerk van den H. Geest te Roermond en rector van 
het altaar van St. Mathijs "voertijts gesticht ind fun- 
diert van den eersaemen heern zeliger Jan Drijvener, ka- 
nonik in derselver kercken ind dat tot behoeff des altaers 
om daer vier missen ind godtsdienst te doen nae vermogen 
der fundatie". 

Geauthentiseerd afschrift in het register van het altaar 
van St. Mathijs, biz. 16.0ud archief stad Roermond nr. 1414. 

1679. 1525 maart 11. 
op sente gregorii aevent des heiligen paus 

Henrick vangen Hoeff verkoopt met toestemming van zijn 
vrouw Hadewich van Kuechaeven aan de Kruisheren van Roer- 
mond 2 bunder land aan de Santkuylen. 
Oorkonders: richter en schepenen van Herten en Ool. 

Cartularium Kruisheren folio 405. 

1680. 1525 october 22. 

Karel, hertog van Gelre, beleent Oswald graaf van den Berg 
met slot en heerlijkheid Stevensweerd binnen en buiten de 
Maas, boven Echt, in het land van Montfort, enz. 

Archief Bergh regest 2100. 

1681. 1525 (niet gedagtekend) 
De stad (Maas-)eik verkoopt de Kruisheren van Roermond 
een jaarrente van 25^ hornsguldens. 

Cartularium Kruisheren folio 177. 

1682. 1526 augustus 25. . 
daegB na barthomei 

Voor stadhouder en leenmannen van de erfvoogdij te Roer- 
mond verheft Steven van Hertevelt, zoon van Derich van 
Hertevelt, een hoeff met recht c.a. te Maasniel als een 
pondig leen. 

Linssen Handschriftenverzameling nr 41 

1683. 1527 januari 15. 
Floris van Egmont, graaf van Buren, enz., Willem, graaf 
van Nieuwenaar, Winand van Arnhem, doctor, en Otto van 
Scherpenzeel, rigter te Arnhem, geschichde frunden ind 



 

 

raeden van den hertog van Gelre, brengen een vergelijk 
tot stand tusschen Jacob, graaf van Horn en Willem van 
Vlodrop, heer tot Ghoer, aangaande het criminele regts- 
gebied der heerlijkheden Pol en Panheel, waaromtrent 
tusschen beiden geschil gerezen was. 

Afschrift. 

1684. 1527 februari 1. 
op den yersten dach vander sproeckellen 

Johan Dryessen verkoopt ten overstaan van schepenen van 
Heel eenen jaarlijkschen erfcijns van negen enkele goud- 
guldens "der vier koirfursten monten bij den Rijne ge- 
munt ind geslaigen" aan Hendrik Botz "genannt indy Wolff- 
keele", rentmeester van het kapittel van den H. Geest te 
Roermond, te weten vier goudgulden "tott behueff dess 
degelixschen gaetswyns der vurss kircken" en de overige 
vijf goudguldens "tott behueff der tweer officianten des 
heyligen Gheystz altairs". 
Origineel op perkament met een zegel in groen was. 

Kapittel H. Geest. 

1685. 1527 februari 9. 
op saterdach nae onser lieven vrouwen dach purificationis 

Peter Arnoldt, pastoor van Vlodrop, doet opdragt aan Hen- 
drik Gruyt, priester, ten behoeve van de broederschap van 
O.L. Vrouw in de moederkerk te Roermond, van eenen jaar- 
lijkschen erfcijns ten bedrage van acht brabantsche gul- 
dens, gevestigd op op 2 stukken akkerland buiten de" Nylre 
poort" gelegen. Zes gulden daarvan moeten dienen tot het 
lezen eener erfmis en 2 ten behoeve van een erfjaargetij- 
de . 
Oorkonders: Dirk van Cruchten, richter, Willem van der 
Laick en Gerard Cremer, schepenen. 

Afschrift in het register der broederschap van O.L. Vrouw, 
biz. 82. 

1686. 1527 februari 17. 

Johan Stycker van Venlo, gardiaan, Willem van Zittart, 
jubileus, en pater superintendens, Bruno van Ratynghen, 
leesmeester en verdere senioren en gemene broeders van 
het convent der orde van St. Franciscus te Roermond, oor- 
konden, dat Johan van Lom geschonken heeft 40 hornsgul- 
dens voor een jaargetijde op of rond Hemelvaartsdag met 
vigilie voor zijn overleden vrouw Margaretha van Verni- 
ghen en de schenker. 

Sivr6 31 II en inv. IV biz. 103. 

1687. 1527 maart 14. 

Burgemeesteren, schepenen en raad der stad Ruremunde oor- 
konden, dat in de brief van 1364 augustus 29 ter zake van 



 

 

de verpanding der heerlijkheid Myllen c.a. door hertog 
Edewart van Gelre aan Johan van Moerse, waarvan enige 
afschriften onder hen berusten, zekere clausule voor- 
komt nopens het recht der ingezetenen van Voight on op 
bepaalde voorwaarden hout te hakken in het Echterwald. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem, inv. nr 1107. 

1688. 1527 november 24. 
op sint katherijneavont in novembris 

Engel Steivens verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Truyde de helft van een beemd, behorende tot het Mout- 
hagenbos naast het Asschoevenebos, schietende op licops- 
dijk (aan de Karthuizers van Roermond). 
Oorkonders: richter en laten der hof te Asselt. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18499 folio 39. 

1689. 1527 december 26. 
op sent stevensdach prothomartiris 

Broeder Johannes van de Karthuizers van Roermond wordt 
door de richter van de laatbank in de hof tot Asselt 
voor laten gericht in 14 bundersland, genaamd Muedtha- 
genguet, bos, broek en akkerland, uitgewonnen met rechte 
wegens achterstallige cijns van 41 boddreger of 8-^ stui- 
vers gedurende 21 jaar, die de Karthuizers nu betaald 
hebben. . 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18499 folio 38. 
18618 

1690. 1528 mei 5. 
Christoffel Schenck van Nideggen ontvangt als Gelders 
leen na dode zijns moeders Ysabel van Oist en krachtens 
boedelscheiding het huis te Hillenrade binnen de grachten. 
Leenmannen: Sander Bentinck, keukenmeester, Herman van 
Wijhe de Jonge en Ot van Hoeckelom. 

Maasgouw 1880 biz. 209. 

1691. 1528 juli 29. 

Brief aan die van Roermond, die beloofd hadden, de burgers 
van Maastricht niet te zullen schaden, doch niettemin St. 
Jacobsavond j.l. (24 juli) hebben Gelderse knechten uit 
Roermond goederen van burgers te Wilier gebrand en geroofd. 

Raadsverdragen Maastricht; Sivr£ 2 sub 13. 

1692. 1528 augustus 8. 

Huwelijkscontract tussen Christoffel Schenk van Nideggen, 
heer van Hillenraadt, en Anna van Vlodrop, oudste dochter 
van Gerard van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, en Elisabeth 
van Hamell. 

Schloss Haag 4429.  



 

 

1528 october 3 

Karel, hertog van Gelre, verbaast zich er over, dat de 
stad Roermond volgens haar privileges de brouvketels 
in het ambt van Montfort in stukken geslagen heeft. Hij 
had daarvan liever eerst aankondiging gehad. 
Bevestigt de ontvangst van het bericht, dat jonker Ro- 
precht van Arenborch met zijn zoons en ene genaamd Ary- 
aen de Renssen met 250 paarden en 700 voetknechten te 
Montfort zijn aangekomen; men vreest, dat zij door het 

Overkwartier zullen trekken. 

Regest Sivr£ 2 sub 28; Nijhoff VI 2 nr 1527. 

1694. 1528 october 24. (1529?) zie nr 1696 

Kaerll, hertog van Gelre, stelt Wilhem van Vlodrop, heer 
tot Goer, aan tot drost van zijn huis en ambt Montfort, 
waarop deze 5.500 goudgulden heeft geschoten en maakt een 
uitvoerige regeling van zijn rechten en verplichtingen als 
zodanig. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem, inv. nr 459? Nijhoff VI nr1533; 
Si"vr£ 28. 

1695. 1528. (niet gedagtekend) 

Kaerll, hertog van Gelre, bevestigt de vrede, gesloten tus 
sen hem en de keizer Karel, waarbij het bezit van Gelre en 
Zutphen hem gedurende diens leven is toegezegd als leen 
van Brabant met een lijfrente van 16.000 guldens. 

Sivr£ 21 biz. 216-255. 

1696. 1529 october 24. 

Willem van Vlodorp, heer tot Ghoir, geeft renversaal van 
de verpanding van huis en ambt Montfort. 

Nijhoff VI5- nr 1569 - 

1697- 1529 november 6. 

Karel, hertog van Gelder en Gulik, graaf van Zutphen, heer 
te Groningen en de Ommelanden, Coevorden en Drenthe, ver- 
klaart, dat hem het huis en ambt Montfort krachtens het 
verdrag van Gorinchem is overgedragen. 
17e eeuws afschrift op papier, inv. nr 501, f.87v-88. 

Archief Staten Overkwartier. 

1698. 1529 november 25. 

Karel, hertog van Gelder en Gulik, graaf van Zutphen, heer 
te Groningen en de Ommelanden, Coevorden en Drenthe, ver- 
klaart, dat hij aan Willem van Vlodrop, heer te Ghoer, vol- 
macht heeft gegeven om het huis en ambt Montfort in ont-

1693. 



 

 

vangst te nemen. 

17e eeuws afschrift op papier, inv. nr 501, f.87-87v. 

Archief Staten Overkwartier. 

1699. 1529 november 30* 
op sint and.riesd.ach apostoli 

Wilhem van Flodrop, heer te Goer, verklaart, dat hij van 
Franchois de Marque het huis en ambt Montfort ontvangen 
heeft voor zijn heer, Karel, hertog van Gelder. 
17e eeuws afschrift op papier, inv. nr 501, f.88-89. 

Archief Staten Overkwartier. 

1700. 1530 februari 22. 
op synte petersdaich cathedre 

Ghijs van Borbus en Cecilie, echtelieden, zijn schuldig 
aan Johan Portmans, pastoor, en de 4 meesteressen van 
het begijnhof te Roermond, een jaarrente van 5 hornsgul- 
dens h 12 stuiver brabants, gaande uit goed te Susteren, 
losbaar met 100, bestemd voor een gezongen mis op zater- 
dag op het O.L. Vrouwe-altaar in de kerk aldaar en na af- 
loop zal de pastoor op de graven van meesteresse Zuzanne 
van Huekeloeven en Trijnke van Romen miserere en de pro- 
fundis bidden. 
Oorkonders: richter en schepenen van Susteren. 

Cartularium Begijnhof folio 102. 

1701. 1530 februari 24. 

Kairll, hertog van Gelre, stelt Leenart van Bree op be- 
paalde voorwaarden voor 6 jaar, aan tot zijn rentmeester 
's lands van Montfort. 

Afschrift in Gelderse Rekenkamer Arnhem, inv. nr 3619. 

1702. 1530 maart 18. 
des achtyenden daghs in den maendt martio 

Hendrik van Meerhem, genaamd Kapyter en Aleidis, zijne 
echtgenoote, schenken "den halven moelenhuyskamp" gelegen 
buiten Zwartbroekspoort "op der Rueren", waarvan de we- 
derhelft toebehoort aan den pastoor, vicaris en kaplanen 
der moederkerk te Roermond, aan Hubrecht van den Velde, 
priester, ten behoeve eener erfmis, die alle zaturdagen 
zal gezongen worden "van den seven principaell droeffnys- 
sen der gebenedeeder Moeder ind Maigt Marie opden altair 
stainde inder kyrchen des H. Geistz onder onser liever 
Vrauwen byeldt in den zonnen", of op een ander altaar in 
dezelfde of in de moederkerk. 
Oorkonders: Dederik van Kruchten, richter, Johan van Lom- 
me en Willem van der Laick, schepenen van Roermond. 

Origineel op perkament met nog een zegel in groen was. 



 

 

1530 mei 5. 
op synt jansavont apostell vur die latijnsche 'port 

Jacob Wolffs, der schroder, en Aleidis, echtelieden, 
schenken aan Michael van Dillickraid, procurator van 
de reguliere kanunniken, genaamd St. Hieronymuskloos- 
ter, omdat hun zoon broeder Christianus+ in dat kloos- 
ter geprofest is, twee morgen land in Hillenraderveld. 
Oorkonders: richter en laten van de hof te Asselt. 

Sivr6 31 IV. 

+ geprofest 28-5-1529» overleden in 1535. 

1704. 1550 augustus 5. 
op vrijdach nae sent petersdach ad vincula 

Jacob Hillen, met toestemming van zijn vrouw Mette, is 
schuldig aan de Kruisheren van Roermond 100 bourgondi- 
sche philipsguldens, te betalen St. Remigius e.k. 
Oorkonders: schepenen van Roermond. 

Cartularium Kruisheren folio 179. 

1705. 1530 november 20. (Arnhem) 

Kairll, hertog van Gelre, verhoogt de pandsom door zijn 
drost van Montfort, Willem van Vlodrop, diens vrouw, Eli- 
sabeth van Montfort, en hun erfgenamen, daarop geschoten 
met 2.000 goudguldens van 28 stuiver brabants en belooft 
hen, binnen 6 jaren niet van slot en ambt te ontzetten; 
vermeerdert zijn jaarwedde met 100 goudguldens"en vergunt 
hem jaarlijks 50 varkens in het Montforterbos te eikelen. 
"en 100 malders haver. 

Sivr6 28; Gelderse Rekenkamer Arnhem nr 459; 
Nijhoff Vl3-1615. 

1706. 1531 maart 18. 

Kaerle, hertog van Gelre, oorkondt in de plaats van wij- 
len Leonart van,Brey tot zijn rentmeester te Montfort aan- 
gesteld heeft,Peter Heust, aan wie hij boven het door zijn 
voorganger genotene een jaarlijkse toelage van 100 goud- 
guldens verleent. 

Afschrift Gelderse Rekenkamer Arnhem, inv. nr 3619. 

1707. 1531 april 3. 

Kairle, hertog van Gelre, verpandt aan Christoffel Schenck 
van Nydeggen te Hellenray, het hoge gerecht en het graven- 
gerecht van Swalmen en Asselt, rentende 's jaars 12 & 13 
goudguldens en 14 & 15 malder haver, voor 1.000 overland- 
se keurvorstelijke goudguldens voor tenminste 10 jaren. 

Sivr<? 9 sub 9; Nijhoff VI nr 1635.  

1703. 



 

 

1708. 1531 augustus 21. ^ 

(Voor het leenhof van Horn) verheft Diderich, heer te 
Milendonck en Draeckenvelt als man en momboir van Lijs- 
bet van Draekenvelt drie pundige lenen: ten behoeve van 
Lijsbet van Montfort als vruchtgebruikster en Lijsbet 
van Draekenvelt als toekomstige erfgename: 
- het huis te Ghoer c.a., als open huis van de graaf van 
Horn; 

- heerlijkheid en gerecht van Pol c.a.; 
- de hof te Buggenum. 

Sivr£ 28. 

1) zie opmerking bij regest 1 5*• 1 - 

1709. 1531 october 14. 
op saterdach nae sent dionisius dach 
Aleidis, weduwe van Hein Pytters, draagt op aan Hubrecht 
van den Velde, priester en pastoor te Zwolgen, alle schul- 
den, die haar overledene echtgenoot van Gadert van Hayrve 
te Nederhoven te vorderen had. 
Oorkonders: Dederik van Zuchtelen en Johan Drijvener, sche 
penen te Roermond. 

Origineel op perkament; zegels verloren. 

1710. 1552 maart 13. 
des andere daighs nae sunte gregoriidaich pape 
Johan van Hasselt ruilt met toestemming van zijn vrouw 
Anne met de Kruisheren van Roermond een baamd van 2£ mor- 
gen te Asenray bij de hof van de Kruisheren tegen een jaar 
rente op de halve hof, genaamd Koensfertshof, groot 4 vat 
rogge en een jaarrente van 13 schellingen uit de Nelys 
Vleysshouwershof te Asenray. 

N.B.: Opschrift: Asenray villa s.cornelii. 
Cartularium Kruisheren folio 339. 

1711. 1532 maart 20. 
op gunsdach naeden sonnendaich judica inder vasten 
Hein Schuerkens verkoopt ten overstaan der laatbank van 
Posterholt eenen jaarlijkschen erfcijns van "Horen- 
schen postulaitz gulden ind eyn ordt van eynen Horenschen 
gulden", iedere gulden gerekend tegen 12 brabantsche stui- 
vers, aan Dederik Clompenmecker, deken van het kapittel 
van den H. Geest te Roermond, "tot behueff des gaitzwijns 
der collegiaten kyrehen vurss. 

Origineel op perkament met een zegel in groen was.
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1712. 1532 april 17. 
Kairll, hertog van Gelre, overwegende, dat op de land- 
dag in Nijmegen in 1473 de beschikkingen van hertog 
Ar- 
nold, gedaan na zijn verlossing (uytkumpst) uit Bueren 
in 1472, van onwaarde zijn verklaard en krachtens dat 
besluit onlangs door Jacob van Dombergen, ridder, 
stad- 
houder (van het Overkwartier), enige goederen in het 
kerspel Echt, deels griend en aanwas van de Maas 
tegen- 
over Wessem, in beslag zijn genomen, welke goederen 
aan 
de Karthuizers te Roermond in 1472 waren geschonken 
(door hertog Arnold). Gelet op de overwegingen gedaan 
bij die schenking, nl. gebeden voor de schenker en na- 
komelingen, restitueert oorkonder de in beslag genomen 
goederen. Derick van Myrlar, heer te Mylendonck, drost 
te Montfort, wordt uitvoering hiervan opgedragen. 

Sivr<? 31 III; Nijhoff VI5-1676. 

1713. 1533 maart 7. 
Carl, hertog van Gelre, staat de stad Roermond toe, jaar- 
lijks 200 goudguldens te heffen uit de schatting, die de 
landschap voor 4 jaar heeft toegestaan, genaamd 
"vuyrijsers", 
waarmee alle ten platten lande gebrouwen bier wordt belast. 

Regest Sivr6 2 sub 13. 

1714. 1533 april 25. 
Carl, hertog van Gelre, staat aan de stad Roermond af al 
zijn voordelen (sleeschat) uit zijn munt aldaar, gelet op 
de schade geleden door de watersnood. 

Regest Sivr£ 2 sub 13. 

1715. 1555 november 29. 
Huwelijksche voorwaarden tusschen Zeger Tessers en 
Elsen 
Zeverijns, opgemaakt ten overstaan van de volgende 
huwe- 
lijksvrienden, als Dederik Clompenmecher, deken der 
col- 
legiale kerk van den H. Geest te Roermond, Johan 
Zegers, 
Jacob Tessers en meester Bado, pastoor te Montfort van 
de zijde des bruidegoms; Thys Zeveryns, Paul Zeveryns en 
Thys Zeveryns, Paul Zeveryns en Thys Zeveryns, broeder 
van Elsen, van de zijde der bruid. 

Origineel op perkament; zegels verloren. 

1716. 1534 September 4. 
De aartsdiaken van Kempenland benoemt op voordragt van 



i

 

 

het kapittel van den H. Geest te Roermond, Petrus de Ryn- 
deman, priester, tot rector van de vicaria perpetua van 
Steynkirchen, na het overlijden van Johannes Cruyder van 
Wassenberg. 

Origineel op perkament, latijn; zegel verloren.



 

 

1534 october 1. 

De meesters van het linnenweversambacht te Roermond en 
de St. Catharinabroederschap staan het klooster Maria- 
wee toe, haar eigen garen te weven. 

R.A.L. archief Mariawee, inv. nr 282. 

1718. 1 555 .juli 10. 

Karlle, hertog van Gelre, vergunt Johan van Wytenhorst, 
heer ter Horst, ambtman 's lands van Kessell, zijn schrij 
ver Johan van Daell aan te stellen tot rentmeester der 
renten, goederen en pachten te Raey, tegen een jaarloon 
van 35 goudguldens. 

Afschrift Gelderse Rekenkamer Arnhem, inv. nr 3579. 

1719. 1535 augustus 26. 
des anderen daichs nae sent bartholomeusdaich apostoli 

Tylman Gelaesmeker verkoopt met toestemming van zijn 
vrouw Metthe 3 staal land buiten de Muerkenspoort, hem 
aanbestorven van zijns vrouw ouders, aan Elisabeth van 
Thienhoven, meesteresse en begijn op de Nieuwenhof. 
Oorkonders: richter en laten der erfvoogdij te Roermond. 
Transfix met 1538 april 27 (regest nr 1730). 
" " 1542 december 29' (" " 1750). 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 17. 

1720. 1555 december 12. 

Christoffel Schenck van Nydeggen ontvangt als Gelders 
leen, mede namens Philips van Wissel en Derick van Boet- 
zeler de Jonge, na dode van zijn moeder Ysabel van Oist, 
het oude huis te Swalmen, genaamd Rathem, met de hof voor 
dat huis, genaamd de Nyenhoff. 
Leenmannen: Johan van Wytenhorst, ambtman en heer Ter 
Horst,en Johan Bentinck, meesterjager. 

Maasgouw 1880 biz. 209. 

1721. 1536 maart 16. 
op sente Gertruyden avont der heyliger joufferen 

Margaretha Daelen, weduwe van wijlen Herbert van den Poll 
verkoopt ten overstaan van de schepenbank van Maasniel 
("Nyell"), een bunder land, gelegen onder het gerigt van 
Maasniel "bij der Swalmer heggen" aan Hubert van den Vel- 
de, priester. 

Origineel op perkament met twee zegels in groen was. 

1722. 1556 mei 15. 

(Voor stadhouder en leenmannen van Horn) verkoopt Swin 
Vranck Jacopszoen van Neer aan Elisabeth van Montfort, 

1717. 



 

 

vrouwe te Ghoer, de helft van een beemd, genaamd "dat 
aide waeter", gelegen bij Wynanden in de klokslag van 
Neer. 

Sivr6 28. 

1723. 1536 mei 17. 
(Voor stadhouder en leenmannen van Horn) verkoopt heer 
Jan Wims ^ deel van de beemd, genoemd in de akte van 
1536 mei 15 aan Elisabeth van Montfort, vrouwe te Ghoer, 
eertijds gespleten uit het leen Ghoer. 

Sivr£ 28. 

1724. 1537 mei 13. 
op sint servatiusdach confessoris 

Schepenen van Baerlo verkopen met toestemming van hertog 
Karel van Gelre ter ontlasting van schulden een aantal 
bunders uit de gemeinte aan prior en scheffener der Kar- 
thuizers van Roermond. 
Zegelen: Johan van Wyttenhorst, heer te Horst, drost van 
Kessel, Sybrecht van Eyll en Caspar van Dalen, schout van 
het land van Kessel. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18497 folio 13. 
Linssen Handschriftenverzamelirig nr 59 biz. 41/42 

1725. 1537 october 1. 
op sente remeyssdaich 

Johan Peilser van Thoer en Joeste, echtelieden, verkopen 
3£ rijnsguldens 's jaars aan Johan Portmans, pastoor, en 
de 4 meesteressen van de Nieuwenhof te Roermond, gaande 
uit bunder te Heel en ander goed aldaar. 
Oorkonders: meier en gezworen schepenen der dingbank te 
Heel. 

Cartularium Begijnhof folio 63. 

1726. 1537. (niet gedagtekend) 

De gedeputeerden van ridderschap en steden van het Over- 
kwartier, op dagvaart in Roermond, weigeren de bezegeling 
van het verdrag van de hertog met Prankrijk. 

Regest Sivr£ 2 sub 13. 

1727. 1537 december 28. 
(Voor stadhouder en leenmannen van Horn) verkopen Jan van 
Meylle en Lennart Willem Wilmkensdochter aan (Elisabeth van 
Montfort), vrouwe te Ghoer, 2 morgen beemd, genaamd "'t 
aide waeter", gespleten uit het leengoed Ghoer. 

Sivr3 28.  



 

 

1^38 februari 2. 

Hertog Willem van Kleef verleent het privilegie aan het 
Overkwartier om ten alien tijde de Staten te kunnen doen 
vergaderen en die lasten op het land te leggen, welke zij 
zullen noodig oordeelen. 

Afschrift in Code des principaux trait£s etc. biz. 37« 

1729. 1538 februari 10. 

Willem, zoon van den hertog van Kleef, Gulik en Berg, tot 
beschermer des lands en opvolger van hertog Karel van Gel- 
re gekozen, bekent, dat hij met de hand op het evangelie 
gezworen en beloofd heeft om de ridderschap, burgemeeste- 
ren, schepenen, raden, burgers en ingezetenen van het 
Roermondsch kwartier te beschermen en te helpen zoo als 
zijne geborene onderdanen en bevestigt hun tevens alle 
vrijheden, welke zij van vroegere vorsten verworven hebben. 

Origineel op perkament, geteekend "Wilhem" en voorzien van 
het zegel zijns vaders in rood was. 
Afschrift in het Origineel legerboek biz. 1. Oud. archief staten 
Overkwartier nr. 482. 

1730. 1538 april 27. 

des saeterdaichs nae synte marcus evengeliste 

Elysabeth van Thiendhoeven, meesteresse van het begijnhof, 
verkoopt aan Metghen van Neer, begijn, 3 staal land ut in 
litera 1535 augustus 26 (regest nr 17^ 9)• 
Oorkonders: richter en laten der erfvoogdij te Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 18 vo. 

1731. 1538 juni 1. 

Paus Paulus (ill) verklaart, dat Theodericus de Putheo per- 
soon of rector personatus ecclesiae parochialis Sti Chris- 
tophorus te Roermond oud en debiel geworden is, zoodat hij 
de pastorale functien, die hij onder het jus patronatus 
van den hertog van Gelder uitoefent, niet meer waarnemen 
kan. Hij benoemt tot zijn medehelper of coadjutor met regt 
van opvolging Theodericus Haen, zoon zijner zuster, een 
jongeling, die zeer aanbevelenswaardig is wegens zijnen 
eerbaren levenswandel en geleerdheid. Met de executie dezer 
breve werd Gerardus Militis, kanonik der domkerk en deken 
der kerk van Ste Croix te Luik belast, die den 16den Sep- 
tember van dat jaar zijn mandaat volbrengt. 

Afschrift, latijn. 

1732. 1538 juli 19. 

Tylman Gelaesmeker verkoopt met toestemming van Mette uit 
een £ bunder buiten de Muerkenspoort, gelegen tussen land 
van het klooster Godsweerd, hem aanbestorven na dode zijns 

1728.  



 

 

ouders, een jaarrente van 5 hornse postulaatsguldens 
aan de vier meesteressen op het begijnhof, losbaar met 
100. 

Oorkonders: richter en laten der voogdij te Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 17 vo. 

1733. 1538 augustus 16. 

Anthoin, hertog van Lotharingen, CalabriS, Bar, Gelre, 
markgraaf van Pont k Mousson, graaf te Proventz, Wide- 
mont en Zutphen, schrijft de landdag van Gelre en Zut- 
phen, te Roermond bijeen, over zijn rechten inzake de 
opvolging na de dood van zijn 00m Karel van Gelre. 
De afgevaardigden op de landdag stellen daarna een 
tegenvertoog op. 

Origineel G.A. Arnhem 2 sub 13. 
Sivr£ 7 sub 12. 

1734. (15)38 September 5. 

Dietherich, heer te Mylendonck, Drachenfels en Merderich, 
drost te Montfort, schrijft bannerheren, ridderschappen 
en steden van Gelre en Zutphen, in bijeenkomst te Roer- 
mond, dat zijn zwager Gerhart van Vlodrop, erfvoogd te 
Roermond, ter ener, en Rutger van Vilbruggen, Luytger van 
Wynckehuysen en Frederich Schellart van Obbendorf, heer 
te Geisteren, ter andere zijde, gerekestreerd hebben van- 
wege het feit, dat de overleden hertog (Karel) van Gelre, 
Cecilia van Hamell en Elderen, weduwe van Vlodrop, zonder 
restitutie van de pandsom heeft ontzet van slot en ambt 
Montfort. Schrijver heeft voor zijn drostambt hulde en 
eed gedaan aan Willem, hertog van Gelre, en raadt aan,al- 
vorens een besluit op de rekesten te nemen, zich tot die 
hertog te wenden. 

Cartularium Erfvoogdij folio 51 recto en verso. 

1735* 1538 September 17. 

Bannerheren, ridderschappen en stedevrienden, op de land- 
dag te Ruremunde verzameld, bevestigen een besluit van 
1532, inhoudende, dat de hertogelijke domeinen voor niet 
meer dan 6% zullen mogen verpand of bezwaard worden, op 
de uitvoering waarvan vier afgevaardigden van de ridder- 
schap en vier van de steden in ieder kwartier zullen toe- 
zicht houden. 

Afschrift Gelderse Rekenkamer Arnhem, inv. nr 297 f. 148. 

1736. 1539 februari 2. (Venlo) 

Christoffel, graaf van Meurs, ontvangt namens hertog Wil- 
lem van Kleef huldiging (als hertog van Gelre en graaf 
van Zutphen) door ridderschap en steden van het Overkwartier. 

Urkundenbuch Mors III nr 5250.  



 

 

1539 .juni 13. 
In de twist tussen jonker Lubbert Torek, heer te Neder- 

hemert, als momber van zijn vrouw, inzake het versterf 
van zijn schoonmoeder, ter ener, en Gerit van Vlodrop, 
erfvoogd te Roermond, ter anderen zijde, is door scheids- 

lieden bepaald, dat Gerit aan Lubbert zal uitkeren 3.000 
enkele keurvorstelijke overlandse goudguldens of een 
vaste rente van 150 van die guldens 's jaars, waarmee 
de aanspraken van Lubbert zijn voldaan. 

Sivr£ 27. 

1738. 1539 September 15. 
Andries Pollart te Roermond, momber voor zijn broer Jan 
Pollart, kanunnik der O.L. Vrouw te Aken, komt in appfel 
te Spiers tegen Godart van Nederhoven. Als rector van 
het altaar van St. Hieronymus binnen Nop te Roermond, 
bezit Pollart een tiend te Katert, leenroerig aan de ab- 
dis van Thorn, welke tiend door zijn voorouders aan dat 
altaar geschonken was. Jonker Godart van Nederhoven had 
deze tiend in gebruik genomen, doch weigerde betaling. 

Habets; Thorn I biz. 512. 

1739. 1539-1545. 

Staat van baronnen, edelen en ridders van Gelre en Zut- 
phen, tussen 1539 en 1545 beschreven. 

Sivr€ 21 biz. 317. 

1740. 1540 februari 21. 

Anna van Egmont, gravin-douairifere van Horn enz., moeder- 
voogd over Philips van Montmorency, graaf van Horn, be- 
leent Joest, heer te Kruiningen te Heynwychts, met het 
slot Ghoer c.a. als open huis van de graven van Horn, met 
de heerlijkheid Polle en een hof te Buggenum c.a., na 
versterf van Agnes van Montfort, gehuwd met zijn vader 
Johan heer van Kruiningen. 
Leenmannen: Arnolt van Waes en Jannes Scrivers van Ophoe- 
ven. 

Sivr6 28. 

1741. 1540 februari 28. 
des dorden daigz nae sente mathijs dach 

Thijs Buelen bekent ten overstaan van Dederik Schommairtz, 
voogd van het land van Millen en van de schepenbank "der 
stat Vucht", schuldig te zijn aan Hubert van den Velde, 
priester en rector van het altaar van St. Jan Baptist en 
St. Jan evangelist in de kerk van den H. Geest te Roermond, 
eenen jaarlijkschen erfcijns van zes bescheiden Hornsche 
guldens of drie gouden Geldersche rijders, elke rijder

1737. 



 

 

gerekend "voer 24 bescheyden brabantz stuver, off twee 
bescheyden Hornsch gulden, den Hornsch gulden voer 12 
bescheyden brabantz stuver" en zulks ingevolge de Gel- 
dersche muntordonnanti^n "in den jaire van negen ende 
dortich gemaickt". 
Deze jaarlijksche cijns kan met eene som van 120 Horn- 
sche guldens of met 60 gouden Geldersche rijders ten al- 
ien tijde afgelost worden. 

Origineel op perkament; zegel verloren. 

1742. 1540. (niet gedagtekend) 

Geraert van Holtmoelen en Elyzabeth van Ympell, echte- 
lieden, verkopen een jaarrente van 20 bescheiden over- 
landse keurvorstelijke rijnsguldens, losbaar met 400, 
aan Johan Dryvener, Christoffel van Dursdail en Johan 
Goltsteyn als men van Heylwich van der Kraicken, colla- 
tores ten behoeve van Gerairt van Besel als rector van 
het altaar van St. Mathias in de collegiale kerk van de 
H. Geest te Roermond, gaande uit de hof genaamd den Bon- 
gairt in het kerspel van Tegelen bij de Munt. 
Oorkonders: Ffrans van Holtmoelen, leenheer, en doctor 
Johan van Stalbergen en Heynrich van Berrefelt, leenman- 
nen. 
Authentiek 17e eeuws afschrift, inv. nr 20-A, folio 28-31 
verso. 

Broederschappen in de H. Geestkerk. 

1743. 1540. (niet gedagtekend) 

De Karthuizers van Roermond lenen de stad 200 guldens. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18496 folio 8 vo. 

1744. 1541 januari 20. 

Anna van Egmondt, gravin van Home etc., en Philips van 
Montmorency, bevestigen de privilegife'n en rechten van 
Weert en Nederweert. 

Sivr6 6 sub 19 naar het origineel in bezit van notaris 
Guillon. 

1745. 1541 november 30. 

Vergelijk tussen Willem, hertog van Gulik, Gelre, Kleef 
en Berg, en Willem, graaf van Neuenahr en Herman, jong- 
graaf van Neuenahrj 
I. de hertog zal nog 3.000 goudgulden betalen wegens los- 

sing van Briiggen en Born en die verschrijven op de tol 
te Diisseldorf k 150 goudguldens ' s jaars; 

2. Willem van Neuenahr zal worden beleend met 200 gulden 
's jaars uit de maandgelden van Diiren, zoals de heren 
van Rodemacher vanouds bezaten;  



 

 

3. de hertog zal eventuele achterstand in jaargelden, 
die Willem, graaf van Wied en Meurs genoot, groot 
100 gulden 's jaars, aan Neuenahr uitkeren; 

4. de hertog ziet af van aanspraken op een weerd boven 
Ruhrort; 

5. de hertog zal Neuenahr weer belenen met huis, stad en 
land van Krefeld en Krakau, onverlet de vorderingen 
van Oswald graaf van den Berg. De vordering van Chris- 
toffel van Meurs zal de hertog afdoen; 

6. de renten (Meurse pandschap) in het land van Kessel, 
het ambt Kriekenbeck en de stad Roermond, die hertog 
Karel van Gelre en later Christoffel graaf van Meurs 
genoten heeft, zullen weer aan Neuenahr komen; Chris- 
toffel van Meurs zal schadeloos worden gesteld. De her- 
tog mag de renten afkopen (brachten 600 oude schilden 
op; 1 oud schild=l£ goudgulden) voor 10.000 oude schil- 
den of 15.000 goudgulden; 

7. de tol van Tiel en Heerwaarden gaat weer naar Neuenahr; 
de hertog mag die lossen; 

8. de hertog ziet af van 1.000 gulden hoofdsom, die Vincent 
van Meurs schuldig was aan de hertog van Kleef; 

9. de hertog ziet af van zijn aanspraken op Bedbur en het 
huis te Garstorff; 

10. Neuenahr ziet af van alle aanspraken op Born, Sittard 
en Susteren, idem van Briiggen; 

11. Neuenahr ziet af van alle vorderingen op Gelre; 
12. Neuenahr houdt slot, stad en graafschap Meurs in leen 

van het hertogdom Kleef; 
13. en verder enz. 

Urkundenbuch Mors IV nr 5317. 

1746. 1542 maart 13. 

Henderick van Daellen, voogd van Sittard, verkoopt aan het 
klooster Mariagarde te Roermond een jaarrente van 25 gouden 
keurvorstelijke rijnsguldens, losbaar met 500, gaande uit 
een hoeve te Kessenich genaamd Inghen Hoiff. 
Oorkonders: stadhouder en schepenen van Kessenich. 

R.A.L. archief Mariagarde, inv. nr 31. 

1747. 1542 mei 26. 
des anderen daechs nae sinte urbaensdach 

Johannes Gryndt en Johannes Engelberch, bekennen ten over- 
staan der laatbank van de voogdij te Roermond schuldig te 
zijn aan het kapittel van den H. Geest te Roermond eenen 
jaarlijkschen erfcijns van een goudgulden, gevestigd op 
een morgen akkerland, gelegen "buyten der Mortkensporten 
langes der straeten daer die Cathuyssere byen huys aen 
steyet, vuytgaende op Noyen lant ter Mazewert". 
Oorkonders: Leonard Graess, rigter, Johan van Home en 
Gerrit van Wuijt, laten der voogdij. 

Origineel op perkament; zegels verloren.  



 

 

1542 october 10. 

De staten van het kvartier van Roermond schrijven aan 
de overige drie kwartieren te Nijmegen, dat zij niet op 
de landdag kunnen komen; dat zo spoedig mogelijk een vol- 

doende aantal ruiters en voetknechten het Overkwartier 
uit zijn ellende moet komen verlossen; dat de Bourgondi- 
ers Dtiren en Hambach veroverd hebben en Jtilich belegeren. 

Regest Sivr6 2 sub 13. 

1749. 1542 december 10. 

Wilhem hertog tot Guylich verkoopt met het beding van 
wederinlossing aan Henrich van Wisshem, burger te Rure- 
munde, voor 900 goudgulden de inkomsten van de hof ten 
Breyenwege, een onder het huis Montfort behorend leen- 
goed, gelegen in het kerspel Lynne, ambt Montfort. 

Afschrift Gelderse Rekenkamer Arnhem nr 1707 folio 21. 

1750. 1542 december 29. 

Zuster Metghe van Neer, begijn op de Nieuwenhof, draagt 
over aan Peter, priester, pastoor (van het begijnhof) en 
Aleth van Biesell, meesteresse, 3 staal land ut in lite- 
ra 1535 augustus 26 (regest nr 1719) teneinde: 
2 staal land voor de pastoor om jaarlijks op goede vrij- 
dag de passie te preken; 
1 staal land voor de pastoor om in de jaarlijkse proces- 
sie op Sacraraentsdag om de kerk de 4 evengeliBn te zingen 
Oorkonders: richter en laten der erfvoogdij van Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 18. 

1751. (1542) 

Voorwaarden van een wapenstilstand tussen keizer Karel V 
en hertog Willem voor twee maanden, waarbij de stad Sit- 
tard tot onderpand wordt gesteld. 

Regest Sivr6 2 sub 13. 

1752. 1543 maart 10. 

De stad Roermond schrijft aan de stad Nijmegen, dat het 
noodzakelijk is nog 1.500 krijgsknechten te werven, waar- 
van het kwartier Nijmegen 500, Roermond 400, Zutphen 300 
en Arnhem 400 betalen zal, aangezien de vijanden waken en 
niet lang zullen stilliggen. 

Regest Sivr6 2 sub 13. 

1753. 1543 maart 17. (Gladbach) 

Wilhelm, hertog van Gulik enz., beveelt gebeden te houden 
tot afwering van een dreigende oorlog, sterfte en duurte. 

Sivrg 1 F sub 11; Annalen Historischen Vereins Niederrhein 
30e Heft p. 210.  

1748. 



 

 

1544 maart 30. (1543 Brabantse hofstijl) 
Keizer Karel V verklaart aan ridderschap en steden van 
het vorstendom Gelderland, dat het bezegelen van het ver- 
bond met Kleef, aangegaan den 18 maart 1544, hun niet hin- 
derlijk zal wezen aan hunne privilegiSn. 

Afschrift in het originele legerboek biz. 139. Archief Staten 
Overkwartier inv. nr. 501. 
1543 .juni 1. 
Marie van Weerdt en haar kinderen heer willem, priester, 
Charle, Helwige en Anne, verschulden Claess Plaits een 
erfrente van 5 hornse postulaatsguldens, gaande uit hun 
huis met lege plaats, gelegen op den Driess op de hoek, 
tussen erven van de Karthuizers en de schuur van Rabeth 
van Dursdael en gaande uit 1-^ staal land buiten de Nie- 
lerpoort, tussen dat van Hyllen Severijns en Herman Beck. 
Oorkonders: richter en schepenen te Roermond. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18496 folio 9. 

1543 augustus 29. 

De magistraat van Roermond schrijft aan die van Arnhem, 
dat de steden Dtlren, Jttlich, Sittard en Wassenberg, door 
de vijanden zijn ingenomen en zij nu "opten aenstoet ge- 
seten is". 

Regest Sivr6 2 sub 13. 

1543 September 24. 
Formulier van den eed,gedaan door Renier van Chalon, Prins 
van Oranje, als stadhouder van Karel V. 
Formulier van de eeden, gedaan door de graven van Barlai- 
mont en van den Bergh. 

Afschrift in het originele legerboek biz. 143. Archief Staten 
Overkwartier inv. nr. 501. 
1544 maart 17. 
op synt gertrudendach der heiliger jouffrouwen 
Hilken Horsten, begijn op de Nieuwenhof, verkoopt aan Heyn- 
rick Slabbertz van Biesell, haar neef, bunder land voor 
35 gouden gelderse rijders met de licop en 1 dito 's jaars 
voor een jaargetijde ten behoeve van verkoopster en haar 
ouders, losbaar met 20. 
Oorkonders: richter en schepenen van Swalmen. 

Cartularium Begijnhof Roermond folio 55. 

1544 juni 5. 
Johan Koltgen verkoopt met toestemming van zijn vrouw Lys- 
bette 1 bunder land te Roer, gelegen tussen erven van de 
Kruisheren en Lodewijck ingen Hoirst, aan Gerard van Oede-



 

 

rayde en Gertruyde, echtelieden. 
Oorkonders: richter en schepenen te Roermond. 
Cartularium Kruisheren folio 409. 

1760. 1544 .juni 21. 
Johanna Bijns, begijn op de Nieuwenhof te Roermond, 
schenkt 
aan Peter van Halen, pastoor aldaar, en aan de meesteres- 
sen, een erfpacht van 2 malder rogge min 4 kop, gaande 
uit de hof te Swalmen van Johan en Coen Ziegers, gebroe- 
ders; idem 2 malder min 4 kop 's jaars en 4 kapoenen uit 
het goed van Dyrck Daemen en Wyndell, echtelieden, voor 
een wekelijkse mis op het hoogaltaar op dinsdag en 66n 
jaargetijde, losbaar met 100 philipsguldens. 
Oorkonders: richter en schepenen te Swalmen. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 45 vo. 

1761. 1544 juli 11. 

Johan Schenck van Nydeggen ontvangt namens de 
minderjarige 
kinderen van wijlen zijn broer Christoffel Schenck van 
Ny- 
deggen als Gelders leen: 
- het huis te Hillenrade, te verheergewaden met 15 goud- 
guldens; , 

- samen met Philips van Wissel en Derek van Boetzeler 
de 
Jonge: het oude huis te Swalmen, genaamd Rathem met 
de 
hof voor dat huis, genaamd de Nyenhoff. 
(Eed is vernieuwd door Johan Schenck van Nydeggen op 

1-6-1556) 

Maasgouw 1880 biz. 209. 

1762. 1544 juli 28. (Arnhem) 

Philips van Lalaing, stadhouder van Gelre en Zutphen, be- 
veelt af te kondigen, dat alle heidenen binnen twee dagen 
het vorstendom dienen te verlaten. 

Sivr£ 10 sub 10; Groot Gelders Plakkaatboek biz. 12. 

1763. 1544 augustus 5. 
Arnold van Bocholtz, archidiaken in Ardennen, domheer te 
Mentz en Luik, Dederik van der Lippe genaamd Hoen, heer 
te Afferden en Grubbenvorst en Johan van Wittenhorst, heer 
te Horst en drost van het land van Kessel, brengen eene 
deeling tot stand tusschen Willem van Vlodrop, heer van 
Dalenbroek, echtgenoot van Anna van der Donck, Reiner van 
Vlatten, echtgenoot van Johanna van der Donck en Rabolt 
van Plettenberg, echtgenoot van Maria van der Donck, in 
betrekking tot de erfgoederen, hun door het overlijden van 
hunnen schoonvader Hendrik van der Donck aangekomen. 



 

 

Afschrift.  



 

 

1764. 1544 augustus 8. 
op vryedag vuer sent laurentius daich, des heylgen marte- 
leers 

Willem van der Lypp, genaamd Hoen, proost, Mathias Vinck, 
deken, en Arnt Brunincx, oudste kanonik van het kapittel 
van den H. Geest te Roermond, verkoopen eenen jaarlijk- 
schen cijns of erfpacht van 5 malder rogge mim een sester, 
Roermondsche maat, gevestigd op "dat gueth ingen Daele", 
onder Odilife'nberg gelegen, aan Dederik van Cruchten en 
zij- 
ne huisvrouw Elisabeth; deze verkoop is geschied "in onsen 
ind onser kyrcken noitsaick, om onser kyrckkelcken ind 
monstrantien mit anderen clenodien te behalden" en onder 
voorwaarde, dat zij of hunne opvolgers dezen erfpacht ten 
alien tijde tegen eene som van 75 "golden zonnen cronen" 
mogen terug koopen. 

Origineel op perkament met 3 zegels; een in rood en 2 in 
groen was. 

1765. 1545 juli 17. 
Wilhelm en Baltazar van Flodorff, gebroeders, zonen van 
Wilhelm van Flodorff en Odilia von Humen, heer en vrouwe 
te Dahlenbruch, Leuth, Rickolt en Rulant, scheiden de 
boedel, waarbij Wilhelm verkrijgt het huis Dahlenbruch, 
dorp Herten, Ooll, Merum, Huppart en de Kuckerheyde onder 
Herten, Maasniel, Asenray en van Leeuwen, de hof zu 
Vorth in het ambt Wassenberg, de hof zu den Heiden in het 
dorp Vlodrop, de Geitstappenmolen, de tol te Kessel, As- 
selt, Roermond en Ooll, Leeuwen en Heppenrath, 1/3 van de 
heerlijkheid Elmpt, 10 malder rogge op de molen te 
Panners, 
alles behorende tot de heerlijkheid Dalenbroek, het huis 
in de stad Roermond, huis en heerlijkheid Odenkircken c.a. 
in het ambt Briiggen, dorp en heerlijkheid Grevenbicht, 
land te Pappenhoven te Wolffrade en 71 goudguldens 's 
jaars 
uit die van 200 's jaars ten laste van de Paltsgraven, 57^ 
goudguldens 's jaars van de hertog van Gulik wegens Heins- 
berg, 50 goudguldens ' s jaars op de hertog van Gulik. 
De rest is voor Balthasar. 

SivrS 37 biz. 12-17. 

1766. 1545 September 13. 
Johan van Rossum, heer te Broekhuizen, beleent Gaert Me- 
reell namens de Karthuizers van Roermond met de korentiend 
van Broekhuizenvorst. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18499 folio 6. 

1767. 1545 october 21. 
Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, beleent Willem 
Martin Tesserszoon met de tol te Asselt. 

Schloss Haag 264.  



 

 

mi- 
gerenoveerd 1556 januari 21. 

Gardiaan Hessmeister en geheel convent der Minderbroe- 
ders te Roermond oorkonden aan de Kruisheren te Roermond 
schuldig te zijn een jaarrente van 1 rijnsgulden uit een 
land "an dem Empel" en dat de Kruisheren de Minderbroe- 
ders schuldig zijn 1 goudgulden, gaande uit het huis die 
"Munt" genaamd. Beide renten zijn tegen elkaar geruild, 
waarbij de Kruisheren een bedrag ineens hebben betaald. 

Cartularium Kruisheren folio 173. 

1769. 1546 September 19. 

Dederich van Cruchten, schout van Roermond, Johan van 
Lomme en Wilhem van Haushaven, namens de Karthuizers van 
Roermond, ter ener, en jonkvrouv Anna van Vlodorp, vrouwe 
te Hillenraide, Arnt van Durssdail en Johan Segers, na- 
mens de naburen van "gen Raide", anderzijds, scheidslie- 
den, treffen voor pastoor, scholtis en gerecht van Swal- 
men een vergelijk in het geschil tussen beide partijen, 
aangezien de naburen het Moethagerbos vroeger als gemeen- 
te gebruikten en er vee in drevens 
- de Karthuizers blijven in ongestoord bezit; 
- de naburen zien van hun rechten af; 
- de Karthuizers schelden kwijt de erfrente van 8^- 
horns- 
guldens ten laste van de kerspel en kerk van Swalmen. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18499. 

1770. 1547 mei 5. 

op den heylgen cruytzdaich inventionis 

Wyndell Schoemekers, begijn op de Nieuwenhof, draagt over 
aan Peter van Halen, pastoor, en de meesteressen, de rente 
ut in litera 1488 juni 21 (regest nr 1439)* zoals haar aan 
bestorven van haar ouders, ten behoeve van een mis op het 
hoogaltaar (vlgr. akte van 1544 juni 21), losbaar met 60 
gouden keurvorstelijke rijnsguldens. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 46. 

1771. 1547 juni 1. 
den ersteren tag in dem mond van den brochmond 

Johann van Hoemen verheft (voor het leenhof van Heins- 
berg) namens zijn zuster Frenze als vruchtgebruikster en 
ten behoeve van haar kinderen, slot en heerlijkheid te 
Dahlenbroch. 

Sivr£ 41.  

1768.  



 

 

1547 october 15. 

Keizer Karel V verpandt de stad, het slot en de heer- 
lijkheid van Wachtendonck aan Goddart van Bockholtz onder 
de voorwaarde, dat deze aan Engel Scheel, weduwe van wij- 
len Hendrik Schenck,de som van 17.000 gouden Rijnsche gul- 
dens tegen den prijs van 28 brabantsche stuivers het stuk 
terugbetaalt, voor welk bedrag hertog Karel in vroegere 
tijden gemeld slot en heerlijkheid aan Otto Schenck van 
Nydeggen, ridder, heer te Walbeek, verpand had. 

Afschrift; zie de verpanding van hertog Karel in: 
Nijhoff1s Gedenkwaardigheden, deel VI 2, biz. 5^5- 

1773. 1547 december 18. 

Schout, burgemeesteren, schepenen, raad, werkmeesters, ge- 
zworenen en gemene burgers en ingezetenen der stad Roer- 
mond, verkopen het stadsmunthuis ("Montenhuysere") met 
schuur en hof, gelegen op de Steenweg, in het openbaar, 
waarbij de Kruisheren het verwerven en betalen met ruil 
van erfrenten, die zij op de stad hadden. 
Groot zegel. 

Cartularium Kruisheren folio 75. 

1774. 1547 december 18. 

Schout, burgemeesteren, schepenen, raad, werkmeesters, ge- 
zworenen en gemene burgers en ingezetenen der stad Roer- 
mond, verkopen aan de Kruisheren als hoogste bieders de 
stadsgriend en gemeente "inge Hamme" aan de overzijde van 
de Roer, tegen de oude volmolen, naast het erf van de ab- 
dis, waar een bocht van de Roer om loopt. De koopprijs 
wordt gecompenseerd tegen een rente ten laste van de stad. 
Groot zegel. 

Cartularium Kruisheren folio 235. 

Op 10-2-1656 geruild met de abdis van O.L. Vrouwe Munster 
tegen een akker Kerckenscamp onder Merum, aan 4 zijden om- 
gracht. 

1775. 1548 januari 21. 
mensis vero januarij die vicesima prima 

Adam de Haetzfelt, decanus Christianitatis concilii Was- 
senbergensis, verklaart, dat hem na het overlijden van Ni- 
colaas Humiesters, rector van het altaar van O.L.Vrouw in 
de parochiekerk of quarta capella van Vlodrop, door het ka- 
pittel van Roermond tot rector is voorgedragen Willem Pla- 
nenn van Roermond; hij gelast den bedienenden priester te 
Vlodrop daarvan afkondiging te doen op den stoel der waar- 
heid op den eerstkomenden zondag en de personen, die iets 

1772. 



 

 

daartegen mogten hebben in te brengen, op den 28sten 
Januarij e.k. in zijne woning te dagvaarden. 

Origineel op perkament, latijn, met het zegel van den 
deken in groen was. 

1776. 1548 januari 28. 
mensis januarij die vicesima octava 

Adam de Haetzfelt, decanus Christianitatis concilii Was- 
senbergensis benoemt op voordragt van het kapittel van 
den H. Geest te Roermond, als het patronaat regt bezit- 
tende van de parochiekerk of quarta capella te Vlodrop, 
Guilielmus Planenn tot rector van het O.L. Vrouwe al- 
taar in die kerk, na het overlijden van Nicolaas Humeis- 
ters, voorgaanden rector. Op den rug bevindt zich de in- 
stelling van den nieuw benoemden, gedagteekend op 7 
Febru- 
arij 1548. 

Origineel op perkament, latijn, get. Adam de 
Haetzfelt, 
decanus Wassenbergensis, met het zegel van den deken 
in 
groen was. 

1777. 1548 September 24. 
Philips (van Lalaing), stadhouder van Gelre en Zutphen, 
gelast bestraffing aan lijf en goed van aangetroffen hei- 
denen. 

Sivr6 10 sub 10; Groot Gelders Plakkaatboek, biz. 41. 

1778. 1548 november 30. 
op sente andreasdaich des heylig apostels 

Lynss Wrenssen verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Anna aan Peter Geerlinx van Halen, pastoor van de Nieu- 
wenhof te Roermond, en de 4 meesteressen, ten behoeve van 
de rector van het altaar van St. Catharina in de begij- 
nenkerk te Roermond, uit zijn huis, hof en schuur te Ste- 
vensweerd, een jaarrente van 5 Gelderse snaphanen, los- 
baar met 100 of met 25 gouden Gelderse rijders. De rente 
stamt uit 24 gouden Gelderse rijders min een snaphaan van 
meesteresse Trijn Bloix en de lossing van het huis van 
Jenne Kelleners met 5 snaphanen. 

Oorkonders: richter en schepenen van Stevensweerd. 

Cartularium Begijnhof folio 42. 

1779. 1548. 

In Roermond werden in 1548 nog de volgende renten in na- 
ture vanwege de Meurse pandschap geheven op St. Stepha- 
nusdag 

binnen de stad: 

- de weertz moelen (=0.L.V.Munster) 5 malder gerst, 5 mal- 
der rogge 

- de arme huyssitten binnen der stad 2 " rogge, 5 vat 



 

 

gerst 



 

 

mld+1 
1 
2 

vat 
II 

vat 
It 

rogge 
»t 

1 mld+4 

- Jannes visser vanwege 
zijn schoonvader 1 mld+1 

- Tijsken van Muggenbroick 1 
- waard Heyn te " 2 
- Trynma en haar neef 

Franck Jonghen 3 
- Gerrit van Rey 3 mid haver 
- burgemeester Johan Mereell: 

1 mld+4 

 

buiten de stad te Muggenbroick:

 

 

 

 

 

Linssen nr 77* 

1780. 1549 april 30. 
opten lesten daich in den aprill 

Dirk van Meerssen bekent ten overstaan der schepenbank 
van Stevensweert schuldig te zijn aan Johan van Assden en 
zijne echtgenoote Elisabeth, burgers van Roermond, eene 
jaarlijksche rente van vijf Hornsche guldens, iedere gul- 
den gerekend tegen twaalf brabantsche stuivers, gevestigd 
op landerijen onder Stevensweert gelegen. 
Bij transfix van 1560 wordt deze rente aan Lins van der 
Heyden en bij een tweede transfix van 1566 aan Aletta Kocx 
overgedragen. 

Drie origineelen op perkament, met drie zegels in groen was. 

- gasthuis te Roermond 1 malder rogge
, 

1 malder g
e- Derek in gen Engell 4 vat 11 4 vat II 

- Claes Marien 4 II 11 4 II II 

- klooster Mariagarde 
2 

kop 4 kop 
11 

4 kop 
II 

  haver      

 II II •] vat 6 II 11 1 sester II 

  haver      

- Regulieren van Henrick 
     

 v.d. Krakenland 8 vat it 8 vat II 

- klooster Godsweerd 1 II 11 1 II II 

- 

Beggaarden 1 kop 3 kop 
11 

3 kop 
II 

  haver      

- Leengartingen Marien- 
      

 borgh 2 vat 11 2 vat II 

- Goessen ingen Engels 
      

 partyen 2 vat 2 II 11 2 sester II 

  haver      

— Steven Schroder 2 vat   4 vat II 

  
haver 

     

- 

Tonnes Hensen 2 kop 
11 2 kop 

II 

- Goessen van Dulcken 3 kop 8 II ti 8 II II 

haver 



 

 

1761. 1549 .juli 6. 
Meester Johan van der Schuere schenkt de jaarrente ut 
in litera 1512 (regest nr 1613) aan de Kruisheren van 
Roermond. 
Oorkonders: schepenen en richter van Roermond. 

Cartularium Kruisheren folio 155. 

1782. 1549 augustus 23. 
Willem, hertog van Gulik en Berg, graaf van der Marck 
en Ravensberg, heer te Ravenstein, schrijft aan den Ma- 
gistraat van Roermond aangaande goederen, die aan de 
grensbewoners door krijgsvolk ontroofd en door de zoe- 
telaars naar Roermond gebragt zouden zijn; hij verzoekt 
nasporingen daaromtrent te doen, het gevondene in goede 
bewaring te stellen en aan de regtmatige eigenaars terug 
te geven. 

Origineel get.: Wilhem, herzog zu Gulick. 

1783. 1549 September 16. 
op sent lambertusavont episcopi 
Johan Heister ruilt met toestemming van zijn vrouw Ca- 

trine van Hueckelhaven (met de Kruisheren) 4 morgen land 
te Roer, gelegen tussen dat van wijlen Henrich van Wessem, 
Mewis Luyten en Johan Hillen, tegen 1 bunder buiten de 
Nielerpoort, tussen land van het Gasthuis en Mergriete 
van den Poll, en 1 morgen aldaar, tussen Mergriete van 
den Poll en Cone ing Maen aan de Groenstraat naar Maas- 
. niel. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Kruisheren folio 237- 

1784. 1549 october 17. 
in der statt van Ruremunde den Hvijten dach van octobri 
Filips prins van Spanje legt aan de staten van het Over- 
kwartier, die hem na zijns vaders dood als hun wettigen 
landsheer zullen ontvangen en huldigen, het (nederduit- 
sche en latijnsche) formulier van den eed voor, volgens 
welken hij gehouden zal zijn deze landen te besturen en 
verklaart voorts hunne regten en vrijheden te zullen be- 
schermen. 

Afschrift. 

1785. 1549 october 26. 
den sess ind twyntichsten dach des maentz octobris 
Hendrik Graess bekent ten overstaan van schepenen schul- 
dig te zijn eene jaarlijksche erfrente van vijf Hornsche 
guldens aan Mathias Vijnck, deken in den H. Geest te 



 

 

Roermond ten behoeve der presentiSn in die kerk. 
Oorkonders: Johan van Cruchten, richter, Johan van Lorn 
en Johan Segers, schepenen. 

Origineel op perkament, met twee zegels in groen was. 

Kapittel H. Geest. 

1786. 1549. 

Coen in den Bongaert verkoopt de broederschap van St. 
Jacob (de Meerdere) te Roermond een rente van een joa- 
chimsdaalder ' uit zijn drie morgen land te Birgelen. 
Aantekening uit c. 1665; inv. nr 7. 

Broederschappen H. Geestkerk. 

1) Elders in de tekst is sprake van een joachimsdaal- 
der en 2£ hornsguldens. 

1787. 1550 april. 
Getuigenverhoor ten overstaan van rigter en schepenen 
der dingbank van St. Stevensweerd. 
De eerste getuige welke op de Laak binnen de Maas is 
komen wonen "in den naestvolgenden jaer, dat soldaten uit 
Monffort Weert veroverden", hetgene ongeveer drie of 
vier en veertig jaren geleden is, verklaart, dat er in 
zijnen tijd "twee mael voogdgeding te Echt plaatsvond 
namens de heer , om schouw der wegen te doen"; 
dat hij gehoord heeft dat verschillende wegen geschouwd 
werden, maar nooit iets vernomen heeft van eenen weg 
die over "Craicken lant" tusschen de Maas, "Op gen Ohe" 
liep, hetgene door de overige getuigen insgelijks ver- 
klaard wordt. 

Origineel op perkament, waaraan het schepenzegel van 
Stevensweert in groen was. 

1788. 1550 juni 8. 
De gezamenlijke schepenen der stad Sittart oorkonden, 
dat voor richter en schepenen van Sittart Arnth Nagels 
bekend heeft met toestemming van zijn vrouw Catharin 
Beyz schuldig te zijn aan Gerardt Stocks, priester, pas- 
toor te Hertten, rector van het altaar van St. Martinus 
in de moederkerk te Ruremundt, een erfrente van vijf 
overlandse rijnsguldens ten behoeve van de 2 wekelijkse 
missen, door Dedrych Maerlantz op dat altaar gefundeerd, 
gaande uit zijn huis en hof c.a. binnen Sittart in de 
Lymborsche strate, tussen de huizen van Ffrans Lilimans 
en Johan Scheyenmeker en op 1^ bunder land achter Opho- 
ven tussen de landerijen van Peter Baix en Paulus Spee. 
De rente is losbaar met 100 gelijke munt. 
Eenv. gelijkt. afschr.; inv. nr 20. 

Broederschappen H. Geestkerk.  



 

 

1789. 1 550 .iuni 26. 
op donresdach nae sinte jans baptisten dach der doeper 

Ruth Vaetz bekent ten overstaan der schepenbank van Maas- 
niel schuldig te zijn aan Willem Nobis eene jaarlijksche 
rente van een malder rogge, gevestigd op zijn huis en 
hof, gelegen "in ghen Broick". 

Origineel op perkament; zegels verloren. 

1790. 1551 januari 10. 

Wilhelm, hertog van Gulik, verleent Willem van Vlodrop, 
heer van Dalenbroek, ter verbetering van het leen Maas- 
niel, het Asenraderfeldt en 6 daarop gelegen hoeven, ge- 
gelen (ten^uiden) van de Maasnielderbeek: die Schofferey, 
den Carthfiuserhoff, die zween Hellen, Schuppartsguet en 
den hoff uff Heistart; de tol, dijk en beek te Asenray 
blijven de grens vormen tussen het ambt Wassenberg en 
het dorp Maasniel; de CarthHuserhoff blijft een leen van 
Wassenberg. 

Sivr£ 37 biz 18; Linssen Handschriftenverzameling nr 59 
' ~ biz. 70 

1791. 1551 februari 6. 

Huwelijksche voorwaarden tusschen Jasper Knippinck, Al- 
bertszoon, en Digna van Wijenhorst, opgemaakt ten over- 
staan van de volgende dedingslieden, als: Johan Weuert, 
erfvoogd te Ossenberch, Adriaan van Bodtberch, erfmaar- 
schalk van het land van Gelre, Hendrik, Loef en Baltha- 
sar van Wijenhorst, gebroeders, en Engelbert van Steyn- 
huyss, kanonik te Xanten en Kranenberch. 

Origineel op perkament; zegels verloren. 

1792. 1551 mei 12. 

Hanss Nijssen en Neeske, echtelieden, verkopen aan Peter 
Geerlinx van Halen, pastoor, en de 4 meesteressen van 
het begijnhof van Roermond, een jaarrente van 5 joachims- 
daalders, gaande uit 2 bunder buiten de Moerkenspoort, 
gelegen naast land van het convent Godsweerd en Geer- 
truydt van Cruchten, schietende op de gemene straat en 
tegen het bijenhuis van de Karthuizers, waarvan 4 daal- 
ders dienen voor het onderhoud van de tweede kapelaan, 
die daarvoor op zondag de hoogmis met de vespers zal zin- 
gen en op maandag een mis zal lezen op het altaar van St. 
Anna, staande op het oxaal; de 5e daalder dient half tot 
het jaargetijde van Anna van Oeteren en half tot vermeer- 
dering van 1 malder tarwe te spinden voor Anna van Sittart. 
De rente is losbaar met 34 joachimsdaalders van 29 bra- 
bantse stuivers en 30 philippusguldens van 27 brabantse 
stuivers, 19 kleine carolusguldens & 21 brabantse stuivers, 
6 crusaeten & 4 brabantse stuivers, 2 dubbele ducaten & 



 

 

4 brabantse guldens en 2 brabantse stuivers, 8 gouden 
kronen h. 38 brabantse stuivers: tezamen 100 zilveren 
joachimsdaalders. Van deze hoofdsom zijn 34 daalders, 
30 philipsguldens, 11 carolusguldens en 8 gouden kro- 
nen afkomstig van Peter Geerlinx van Halen, pastoor; 
8 carolusguldens, 2 dubbele ducaten en 6 crusaeten van 
Anna van Syttart en Anna van Oeteren. 

Oorkonders: richter en laten der voogdij van Roermond. 

Cartularium Begijnhof folio 121. 

1793. 1551 mei 25. 
Willem van Vlodrop, heer te Dalenbroek, Odenkirchen en 
Bicht, en Anna van der Donck, echtelieden, verkopen aan 
Gaert van Wessem en Margriet, echtelieden, en Christof- 
fel van Wessem en Catharina, echtelieden, een erfrente 
van 25 keurvorstelijke gouden rijnsguldens uit zijn tiend 
te Maasniel. 
Oorkonders: Henrick van den Broech, richter, en Peter 
Engelen en Johan Bartelmans, schepenen te Maasniel. 

Sivr6 40. 

1794. 1551 juli 5. 

Thonys van den Lynden verkoopt met toestemming van zijn 
vrouw Jenne de rente ut in litera 1520 april 12 (regest 
nr 1654) aan Peter Gierlinx, pastoor op de Nieuwenhof, 
en de 4 meesteressen, te weten 4 gulden voor een malder 
tarwe teneinde op St. Antoniusavond aan de gemene zus- 
ters te spinden en 1 gulden voor een jaargetijde ten be- 
hoeve van meesteres Hille van Swalmen, Cyelken van Neer 
en Maryke van Swalmen, haar nichten. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 16 vo. 

1795. 1552 januari 2. 
Johan, Anthonis en Peter Dryvener, gebroeders, geven aan 
Rener Hillen en Gaedert van der Nederhaven, provisoren 
van het gasthuis op de Schuitenberg een jaarrente van 2 
hornsguldens uit 3 staal land buiten de Nielerpoort, los- 
baar met 40. 
Oorkonders: richter en scabini Ruraemundenses. 

Overdracht protocollen 1548-1591 folio 34. 

1796. 1552 September 9. 

Elbert van Boedberg, Adriaan van Boedberg, erfmaarschalk 
van het land van Gelder, Johan van Erp, genaamd Warren- 
berg, Hendrik van Elswyck, Jacob Hyter, vicarius te Capel- 
le en kapelaan "op ghen Gheyssberg", Rutger Spee, Evert 
van Heeckeren en Henrich van Druten, brengen een vergelijk 
tot stand tusschen Hendrik van Wijenhorst en Otto van 



 

 

Ellar, aangaande een tusschen beiden hangend geschil 
over het ontvangen van het leen genaamd "Bruynnenguet", 
gelegen onder Capelle. 

Origineel op perkament; zegels verloren. 

1797. 1552 September 15. 
Ruil tussen de Kruisheren van Roermond en Theurss van 
Dulcken: 
De eerste verkrijgen: 1 morgen aan de hof te Roer, schie- 
tende op de boomgaard van de Kruisheren, langs de weg 
van Roermond naar OdiliSnberg, langs ander land van de 
Kruisheren en langs Jan Hillen. 
Notarieel door Libertus Pictoris. 

Cartularium Kruisheren folio 413. 

1798. 1553 .januari 6. 
op der heyliger drij kuninghen daich 
Aelet van den Cruytzberch, Aleth van Neer en Gebel van 
der Maesen, "meesterssen sinte Catherinen kircken des 
nuwen bagynen hoiffs" te Roermond, verklaren hare toe- 
stemming gegeven te hebben tot de stichting in die kerk 
ten behoeve van eenen tweeden kapelaan, die door toedoen 
van den tegenwoordigen pastoor Peter Gheerlinx van Halen 
was tot stand gekomen; zij verklaren dientengevolge, dat 
uit de 5 gouden Geldersche rijders door vermelden pastoor 
als jaarlijksche gift vermaakt, de verplichting voor den 
tweeden kapelaan is ontstaan om elken maandag mis te le- 
zen op het St. Johans altaar "unde des sondaichs helpen 
to singhen". 

Origineel op perkament; zegel verloren. 

1799. 1555 april 12. 
Willem van Vlodrop, heer te Dalenbroek, Odenkirchen, 
Biecht, Cruytsberg en Reckhem, verklaart, dat, toen vroe- 
ger de schepenen van Herten bij het overlijden van eeni- 
gen hunner hem volgens oud gebruik (als hunnen landheer) 
Johan Hyllen, burgemeester van Roermond,tot schepen van 
Herten hadden voorgedragen, hij dien 00k als "zu sollichen 
amt genoichsam bequeme zu zyn angestallt vund genoemen" 
had; dat genoemde Johan Hyllen destijds evenwel die benoe- 
ming niet heeft aangenomen, maar door veelvuldig aanhouden 
zich thans die heeft laten welgevallen onder voorwaarde, 
dat zulks "geinen intrit machen sail was er oder seine er- 
ben zu tuichen zeiten kunnen darthun, dat sy myt recht dar 
zu nit gehaltenn noch des schuldich sind". 

Origineel op perkament; zegel verloren.  



 

 

1800. 1553 mei 4. 
De magistraat van Roermond geeft een gildebrief aan het 
droogscheerdersgild aldaar. 

Minute. 

1801. 1555 mei 19. 

De pastoor van Asselt en Swalmen, de prior van de Kar- 
thuizers van Roermond en de "heerschappen van het hof" 
(8 met name genoemde personen) tiendgerechtigden te As- 
selt en Swalmen sluiten een overeenkomst over de heffing 
van de tienden gedurende 1553-1558 volgens nadere om- 
schrijving. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18672. 

1802. 1553 november 3. 
Stadhouder, kanselier en raden van Gelre en Zutphen, 
gelasten alle heidenen uit het land te bannen na onder- 
zoek van hun goederen. 

Sivr6 10 sub 10; Groot Gelders Plakkaatboek I biz. 139* 

1803. 1553 december 20. 
Jut Driveners, momber van haar natuurlijke kinderen Jan- 
ne en Anna van Oederay, verkoopt uit hun huis c.a. bij 
het Munster een jaarrente van 3 hornsguldens, losbaar 
met 60, aan Dirck van Heell en Evert van Swanenberch, 
meesters van St. Jacobsbroederschap in de parochiekerk 
voor een wekelijkse mis op het St. Jacobs altaar, in 
lossing van 5 bescheiden enkele guldens 's jaars eerder 
voor dat doel op dat huis gevestigd. 
Oorkonders: iudex, scabini Ruraemundenses. 

Overdracht protocollen Roermond 1548-1591 folio 50 vo. 

1804. 1554 .Iuni 11. 
Johan Heister verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Kathrijne uit een bunder land buiten de Nielerpoort en 
uit een morgen daarbij een jaarrente van 5 joachims- 
daalders aan Peter van Halen, pastoor, en de 4 meeste- 
ressen van het Nieuwenhof, ten behoeve van die hof, los- 
baar met 100. 

Oorkonders: richter en schepenen te Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 20. 

1805. 1554 augustus 10. 
op sente laurentzdaich merteler 
Thomas Keuffen van Swalmen verkoopt met toestemming van 
zijn vrouw Elisabeth uit hun huis en hof van circa \ 
bunder te Swalmen een jaarrente van 2 overlandse guldens, 



 

 

gemunt v<5<5r 1554, en 3 kapoenen aan Peter Geerlinx van 
Halen, pastoor van het begijnhof te Roermond, en de 
meesteressen, waarvoor de pastoor op verkdagen na de 
mis op het graf van meesteresse Metthe van Neer misere- 
re en de profundis te lezen en op zondag op "den stoele" 
voor haar en haar ouders te bidden, losbaar na 12 jaar 
met 40 rijnsguldens en 4^ brabantse guldens wegens de 
kapoenen. 
Oorkonders: stadhouder van huis en heerlijkheid Hillen- 
raedt en laten van die heerlijkheid. 

Cartularium Begijnhof folio 48. 

1806. 1554 december 12. 

De magistraat van Roermond maakt eene instructie, rege- 
lende de werkzaamheden der boden. 

Afschrift in Jura et privilegia I biz. 221. Oud archief stad 
Roermond inv. nr. 345. 

1807. 1555 mei 9-11. 

Staat van edelen (=ridderschap), die in 1555 in het Over- 
kwartier van Roermond zijn beschreven. 

Sivr£ 21 biz. 325-327. 

1808s 1555 juli 21. 

Jan Scheres verkoopt met toestemming van zijn vrouw Met- 
tell uit 7 staal land buiten de Moirkenspoort, tussen de 
windmolen en de straat, een jaarrente van 2 gouden Gelder- 
se rijders aan Peter Geerlinx, pastoor op de Nieuwenhof, 
en aan de 4 meesteressen ten behoeve van 3 jaargetijden 
voor Gryetghen van Dulken en 1 jaargetijde voor Trijne 
van den Eyken, losbaar na 6 jaar met 40 gelijke munt. 
Oorkonders: Wyllem van Bree, richter, en laten van de 
voogdij van Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 21-21vo. 

1809. 1555 September 3. 
Het hof van Gelder geeft bevel aan Zeger van Groesbeek, 
burggraaf te Nijmegen, tot opsporing en aanhouding van 
Heyn In den Stern, die met zijn gezelschap in het Over- 
kwartier de wegen onveilig gemaakt en de kooplieden be- 
roofd heeft. 

Afschrift met verschillende stukken tot die zaak betrek- 
kelijk. 

1810. 1555 September 28. 

Het hof van Gelder beschrijft Dederik van Gelder, heer 
te Arcen, op eene algemeene vergadering der staten, die 



 

 

op 10 october te Arnhem zal gehouden worden en waarin 
de commissie van den graaf van Horn als stadhouder zal 
geopend worden. 

Origineel gedagteekend uit Arnhem en geteekend P. Roos. 

1811. 1555 october 5. 

Het convent van het regulierenklooster van St. Hierony- 
mus verkoopt aan het convent van de regel van St. Augus- 
tinus op de St. Gereonstraat te Keulen een erfrente van 
8 bescheiden enkele zilveren daalders, losbaar met 100 
bescheiden enkele gouden overlandse keurvorstelijke gul- 
dens teneinde kerk en klooster na de brand enigermate 
te kunnen opbouwen. 

Sivr<5 31 IV. 

Over regeling van schulden van het klooster na incorpora- 
tie bij bisdom en kapittel d.d. 14-6-1586 zie Sivr6 t.a.p. 

1812. 1556 januari 9. 
op donredach post epiphanie 

Burgemeesteren, schepenen en raad der stad Roermond geven 
vidimus van een overeenkomst tussen hertog Karel van Gelre 
en ridderschap en steden van het Overkwartier d.d. 27 juni 
1552 (jaartal is foutief1') aangaande de verwerving van 
vermogens door de kloosters. 

Archief klooster Mariaweyde Venlo. 
1) zou kunnen zijn 7 September 1496; Nijhoff VI-190. 

1813. 1556 maart 5. 

Jan Beenen verkoopt met toestemming van zijn vrouw Gebele 
een jaarrente van 5 hornsguldens uit zijn huis op de Dries 
en uit 2 staal land buiten de Nilerpoort aan Peter Geer- 
linx van Halen, pastoor, en namens de vier meesteressen 
van de Nieuwenhof, waarvan 4^ dienen om een malder tarwe 
op St. Catharina-avond onder de gemene zusters te spinden 
en -ijs- hornsgulden voor een jaargetijde. De rente is los- 
baar tegen 50 hornsguldens en 25 bescheiden gouden Gel- 
derse rijders. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 12. 

1814. 1556 maart 17. 

Johan Schinck verkoopt met toestemming van zijn vrouw El- 
sse Mereel uit 7 bunder land op O.L.V. veld, tussen land 
van Johan van der Kraken en Johan van Lom, schietende op 



 

 

de "landweer", een jaarrente van 15 hornsguldens & 12 
Brabantse stuivers, aan Peter van Halen, pastoor, en 
de meesteressen van het begijnhof te Roermond, losbaar 
met 80 gouden Bourgondische philipsguldens en 20 gouden 
Gelderse rijders en 20 rijdersguldens & 24 stuivers. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof folio 22. 

1815. 1556 maart 22. 
De erven Tessers staan af aan Caecilia van Vlodrop de 
Maastol te Asselt. 

Schloss Haag 276. 

1816. 1556 april 21. 
Filips van Montmorency, graaf van Horn, stadhouder van 
Gelderland, verklaart door Koning Filips daartoe gemag- 
tigd hulde en eed te hebben ontvangen van ridderschap 
en steden van het Overkwartier; met inlassching der akte 
van afstand van Karel V en van het formulier van den eed 
door Koning Filips en de staten van het Overkwartier ge- 
daan. 

Origineel op perkament, houdende 7 bladzijden in folio, 
geteekend: "ph de Montmorency", met het uithangend zegel 
van den stadhouder in rood was. 
Afschrift in het origineele legerboek. Archief Staten Overkwar- 
tier inv. nr. 501. 

1817. 1556 april 22. 

(Burgemeesteren, schepenen en raad van Roermond) oorkon- 
den, dat vroeger een huis en erf tegenover het convent van 
Godsweerd heeft gelegen, tussen erven van de Karthuis aan 
beide zijden, voor geestelijke vrouwen "kluizenaressen" ge- 
naamd en aan de secretaris van de stad opgedragen. Na ver- 
loop van tijd is de kluis "verstoyrve" en anderen hebben 
moedwillig verlaten, zodat ze leeg gestaan heeft. In de 
grote brand van 1554 is het huis geheel afgebrand. De lege 
plaats wordt thans verkocht aan Thijs op den Wyer en Bele, 
echtelieden, en de opbrengst wordt tot troost en heil der 
zielen van degenen, die de kluis gesticht hebben, gebruikt 
voor de opbouw van het "syeckhuis by der Spoelpoirten", 
dat eveneens afgebrand was. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18496 folio 11. 

1818. 1556 juni 3. 
Op verzoek van Frederik Schellart van Obbendorf, heer van 
GUrtzenich, Schinnen, Geisteren, Asselt, met betrekking 
tot de rechten van de hof Asselt, attesteert men, dat de 
heer 
van de hof waldgraaf op Swalmerbos is. 

Schloss Haag 254.  



 

 

1819. 1556 october 15. 

Ter beslechting van de twisten tussen 1) Lutgart van 
Flodorp, 2) Cecilie van Flodorp, 3) Marie van Nessel- 
raedt, vrouw van Johan van Flodorp, en haar erfgenamen, 
en 4) Marie van Flodorp, erfgenamen van wijlen Gerarth 
van Flodrop en Elisabeth van Stamheim, over de deling 
van de goederen van hun ouders en van de erfvoogdij te 
Roermond, en het erfhofmeestersambt van Gelre, is door 
de scheidslieden Johan heer te Elmpt en Borchauw, Johan 
van Blomendael, ambtman te Wassenberg, raad van Gulik, 
en Johan van Overheyt, overeengekomen en besloten, dat 
Lutgart van Flodrop binnen 6 weken na datum dezes mag 
aflossen aan Anna van Flodrop, weduwe van Christoffel 
Schinck van Nydeggen, heer te Hellenraede, en aan Steven 
Stael van Holtsteyn, waldgraaf te Nergenae, de nog niet 
betaalde huwelijksvoorwaarden en achterstallen en daar- 
enboven aan Cecilia en Maria van Flodrop, zijn zusters, 
ieder 2.000 daalders en een erfrente van 100 daalders, 
losbaar met 2.000, waartegen Cecilia en Maria afstand 
doen van hun rechten op de erfvoogdij, doch behouden 
zich rechten voor op de heren van£chin(nen) en Veltbrug- 
gen en Winckelhuysen en op het ambt Montfort. Aan Johan 
van Flodrop wordt afgestaan het erfhofmeesterschap van 
Gelre volgens brieven, die de weduwe van Gerit van Flo- 
drop nog onder zich heeft, belast met 500 enkele goud- 
guldens hoofdsom, die Marie van Nesselroedt overneemt. 

Sivr6 28. 

1820. 1556 november 22. 

1) De prior der Karthuizers van Roermond ruilt met 2) 
Johan Roeckers en Albert Beckers en Agnes, echtelieden, 
zuster van Johan Roeckers, in dier voege, dat partij 
sub 1 verkrijgt: 
- een bunder land op den Sporck aan de Leygraaf en par- 
ti j sub 2: 

- een geldsom ineens, doch blijven verschuldigd 5 rijns- 
guldens 's jaars uit hun erf en land, genaamd "den 
Sporck". 

Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18500 folio 23. 

1821. 1556 - 1629. 

De hof te Lierop met al zijn laten, aardland, tijnsen, 
pachten, water, visserij, bos, broek en verdere toebe- 
horen, verheven als Gelders leen: 

1556 Elysabeth Hoefts; 
1556 Catharina Kremers weduwe Hoefts, vruchtgebruikster 
1559 Dederich Puytlinck, schepen van Roermond, als man 

van Elysabeth Hoefts; 
1584 Dederich Puytlinck, zoon; 
1590 Elisabetha Heufts, weduwe Puytlinck;  



 

 

1611 Arnoldt Puytlinck, zoon; 
1616 Marie Puytlinck na dode van haar moeder Elisabetha 

Heuft; 
1627 Gerardt Puytlinck; 

1629 Dederich " als erfgenaam van Marie Puytlinck 

Linssen Handschriftenverzameling nr 41 

1822. 1557 maart 1. 

Thijs op de Wijer is de stad schuldig 13 rijdersguldens 
wegens de kluis (zie 22-4-1556). Jan van Soemart, burge- 
meester heeft hem gemaand te betalen aan het convent XJods- 
weert in korting van de rente der stad aan dat klooster 
verschuldigd. Met het klooster vindt een regeling plaats. 
Aanwezig zijn Jan Beenen en Schoemecker aan de put op de 
Dries en Jan van Schwamen, knecht van het convent. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18496 folio 13 vo. 

1823. 1557 maart 20. 

Vergelijk tussen graaf Christoffel van MeurB en graaf Her- 
man van Neuenahr en Meurs. De eerste krijgt een lijfrente 
van 200 gulden 's jaars en 400 gulden Brabants £6nmaal. 
Christoffel zal alle registers, rollen en oorkonden inza- 
ke goederen van Meurs overgeven (betr. Meurse pandschap). 

Urkundenbuch Mors IV nr 5609. 

1824. 1557 april 16. 

Johan van Lom, schepen van Roermond, ruilt met de Kar- 
thuizers een lege plaats opde Dries tegenover zijn huis 
aan de andere zijde der straat met aan ene zijde de Kar- 
thuizers en met het voorhoofd zodanig, dat Johan naast 
de straat een roede breed zal behouden, die in de lengte 
ligt aan Wylhelm van Weerdtz zaligers erf; waartegen de 
Karthuizers afstaan een grote plaats in de Betlehemstraat 
naast Johan van Lom en de Karthuizers onder voorbehoud, 
dat Johan daarop niet zulk hoog huis zal bouwen, dat de 
heren in het convent kunnen gezien worden. 
Oorkonders: Wylhelm van Hushaven en Johan Drijvener, sche- 
penen te Roermond. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18496 folio 14. 

1825. 1557 - 1607. 

Het goed te Ruerbosch met afzonderlijke landerijen, ten 
Zutphensen rechte; verheven als Gelders leen door: 

1557 Lodewyck in der Horst en Catharina Hillen zijn vrouw 
158. Jan in der Horst; 
1584 Elisabeth in der Horst; 
1607 Harthart van Spee, ridder, man van Elisabeth in der 

Horst. 

enz. 

Zie Linssen Handschriftenverzameling nr 41  



 

 

1558 .januari 21. 

Derich van Heel verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Catrijnen aan Claes Martels en Griete, echtelieden, een 
jaarrente van hornsgulden £12 stuivers, losbaar met 
50, gaande uit zijn huis in de Munsterstraat, gelegen 
tussen erven van Deckens en Johan Perboem. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Kruisheren folio 175« 

1827. 1558 april 3. 

Gheret Neeyen verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Marye 5i staal land aan de Molensteeg, gelegen tussen 
die van Claess Moerkens en Lynss Cupenbynder, idem uit 
2-jj staal op Kytsgrave, gelegen tussen die van Stephen 
van Hertenfelt en Neese ynghen Kroon, een jaarrente van 
5& hornsguldens & 12 brabantse stuivers aan Anna van Oe- 
teren en Immell Pusters, meesteressen op de Nieuwenhof 
ten behoeve van die hof. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 22 vo. 

1828. 1558 april 7. 

Selis Selyssen verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Mette uit de helft van 20 staal land in de Echsterenkamp 
een jaarrente van 12 hornsguldens aan Peter van Haelen, 
pastoor, en de meesteressen van het begijnhof, te weten 
2 gulden voor de pastoor voor jaargetijden en .? ? , los- 
baar met 200. 
Oorkonders: richter en • schepenen te Roermond. 

Cartularium Begijnhof folio 24. 

1829. 1558 augustus 10. 

Metgen Bruyns verkoopt aan Peter Geerlinx van Haelen, 
pastoor, en de 4 meesteressen van het begijnhof te Roer- 
mond, een jaarrente van 5 hornsguldens, gaande uit de 
helft van de onverdeelde 1-§- bunder akkerland, gemeen met 
haar zuster, gelegen achter de tegeloven, tussen land van 
Leenaert der Moelenaer en Sybb Uysheyde, te weten 4 gulden 
voor een malder tarwe op St. Maria Magdalena-avond te spin- 
den aan de gemene zusters en 1 gulden ter vermeerdering 
van het loon om de passie te preken op Goede Vrijdag, los- 
baar met 100. 

Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 50. 

1830. 1558 augustus 19. 

Heer Mathys van Helden, procurator en momber der Regulie- 
ren, vergunt Lenert Beck te brouwen in het brouwhuis van 
de Regulieren naast de "oevenkuylen" tot wederopzeggen. 

Transportregister . Roermond, 1548-1591, fol 115 verso. 

1826.  



 

 

1558 September 13«  

Koning Filips berigt aan de stad Roermond, dat hij aan 
Godart van Boicholt van Wachtendonk, heer te Grevenbroek, 
bevelen gegeven heeft om hun van zijnentwege eenige za- 
ken voor te houden. 

Origineel geteekend "Phs". 

1832. 1558 october 2, 
des anderen dachs nae sent remeysdach episcopi 

Johan Haen verkoopt met toestemming van zijn vrouw Jo- 
hanna 13 hornse postulaatsguldens & 12 brabantse stuivers 
jaarrente, gaande uit een land van 2 morgen te Roer, aan 
de Kruisheren, losbaar met 260. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Kruisheren folio 415. 

1833. 1559 januari 14. 

Christoffel van Besell, prior der Kruisbroeders te Roer- 
mond, verkoopt namens dat convent een huis op de Steenweg 
met een stal achter en een poortweg aan Geraert van Hamer- 
steyn en Catrijn Roeders, echtelieden, onder voorbehoud 
van zekere rechten van Thijs Kannegieters op de poortka- 
mer. 

Transportregister Roermond, 1548-1591 fol. 126. 

1834. 1559 mei 4. 

Peter Romer, schout te JUlich, bericht de rentmeesters 
van de stad Keulen over de persoon van de korfmaker Wi- 
nand, die nastreeft de Roer van Roermond tot JUlich be- 
vaarbaar voor schepen te maken 

Sivr6 3 sub 6. 

1835. 1559 december 26. 
op sint stephens dach prothomartiris 

Willem van Vrimersum en zijne echtgenoote Anna van Effe- 
ren genaamd Hall verkoopen ten overstaan der schepenbank 
van Echt aan hun zwager Christoffel de Coquiel, ridder, 
en zijne echtgenoote Elisabeth van Vrimersum de helft van 
verschillende cijnsen op goederen onder Echt gevestigd. 

Origineel op perkament met het beschadigde zegel van Echt 
in groen was. 

1836. 1^2. 

Willem Hanen ^ en Mevissen verkopen aan de broederschap 
van St. Jacob (de Meerdere) te Roermond uit him huizen aan 
de SchoenmakersBtraat een rente van 11 mark ' s jaars. 
Aantekening uit ca. 1665; inv. nr 7• 

Broederschappen H. Geestkerk. 

1) Elders in de tekst staat Haeren.  

1831 



 

 

1560 .januari 10, 

Dederik Repkens, priester en beneficiant van het altaar 
van St. Silvester in de kollegiale kerk van den H. Geest 

verkoopt ten overstaan van schepenen van Roermond, in te- 
genwoordigheid en met toestemming van den deken en het ka- 
pittel, den halven hof genaamd "op ghen Tryest", gelegen 
in het kerspel Vlodrop onder het ambt Montfort, aan Otto 
van Gaelen, die ook de wederhelft van dien hof bezit, 
Hierin komen voor: Johan van Lom en Dederik Haeft, sche- 
penen. 

Origineel op perkament; zegels verloren. 

1838. 1560 april 6. 

Herman, graaf te Neuenahr en Meurs, en Anna, weduwe van 
Gumprecht, graaf van Neuenahr, verkopen aan Willem van 
Vlodorp, vrijheer te Reckheim, heer te Dalenbroek en 0- 
denkirchen de heerlijkheid te Rotchen en Orsbeck voor 
5.500 Kaisersguldens van 20 stuivers. 

Sivr£ 41. 

1839. 1560 juli 4. 

Gaert van Kessell en Meth, echtelieden, zullen jaarlijks 
betalen aan Peter Geerlinx, pastoor, en de meesteressen 
van het begijnhof te Roermond Anna van Oeteren, Ummel 
Pusters en Agnes van der Cruytzbergh, ten behoeve van het 
medezingen van de zondagse mis en het lezen van de dins- 
dagse mis door de 2e kapelaan, een jaarrente van 7 horns- 
guldens 6 12 Brabantse stuivers uit onderpand op de Coppel 
weide, £6n week recht op het veer te Ool, £ morgen te Ool. 
Oorkonders: richter en schepenen te Herten en Ool. 

Cartularium Begijnhof folio 130. 

1840. 1560 december 20. 
den twintichsten dach des maentz decembris 

De schepenbank van Echt geeft op verzoek van Christoffel 
de Coquiel, ridder, weduwenaar van Elisabeth van Vrimer- 
sum, een uittreksel van het schepenboek, waaruit blijkt, 
dat jonker Jan van Elmpt in het jaar 1523 alle zijne goe- 
deren onder de schepenbank van Echt gelegen aan Willem van 
Vrimersum heeft afgestaan. 

Origineel op perkament met het beschadigde zegel van Echt 
in groen was. 

1841. 1560 december 20. 
den twintichsten dach des maentz decembris 

De schepenbank van Echt geeft op verlangen van Christof- 
fel de Coquiel, ridder, als momboir zijner overledene echt 
genoote Elisabeth van Vrimersum een uittreksel uit het 

1837. 



 

 

legerboek van Echt, waaruit blijkt, dat men bij gebreke 
van betaling van renten en cijnsen, met "rollen, cedulen 
ende legerboecken", de gestelde onderpanden in regten 
mag aanspreken. 

Origineel op perkament met het beschadigde zegel der sche- 
penbank van Echt in groen was. 

1842. 1560. 

Extract uit het leenboek van Wassenberg aangaande het 
" leengenant der hoff in Asenraedt im kirspell van Me- 
lich gelegen ": huis, hof, boomgaard, 1 bunder en enige 
roeden; een broek en weiland naast de Horssten 3 bunder 
en 1 morgen; bos van 3 bunder; klein veld met graaf, heg- 
gen groot 8 bunder en 1 morgen; groot veld met graaf, heg- 
gen enz. "aan de Maas" 18 bunder en 1 morgen. 

De Karthuizers van Roermond verwierven dit goed ca. 1460 
van Alert van Goer en Dederich van Mirlandt via Zander van 
Eyll, stadhouder der manlenen en leenmannen, namens de gra- 
vin van Meurs en Saarwerden. 
De Karthuizers hebben de gehele hof in gebruik en gewin 
door middel van een halfman. De hof is vrij en betaalt 
niets; heeft 00k geen inkomende renten. 
Het leen is in 1506 door Jurgen van Hoengen als sterfman 
voor de Karthuizers verheven via Werner van Pallandt, 
drost te Wassenberg, stadhouder der lenen. 
Het leen verplicht tot dienst met paard en harnas. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18500 folio 29-31. 
Linssen Handschriftenverzameling nr 59 biz. 69-70 

11 " " 11 " 90: verdere 
omschrijving van Thusershof. 

1843. ca. 1560. 
De broederschap van St. Jacob (de Meerdere) te Roermond 
verwerft een rente van 4^ Brabantse guldens op een huis 
aan de Steenweg tussen die van Peter van Buel en Michiel 
Beckers. 
Aantekening uit c. 1665; inv. nr. 7. 

Broederschappen H. Geestkerk. 

1844. 1561 februari 15. 

Johan van Erp bekent voor schepenen van Roermond eene 
erfrente van twaalf en een halve gulden Brabantsch, ie- 
dere gulden gerekend tegen twintig Brabantsche stuivers, 
uit zijn huis genaamd "in de Paw", gelegen naast de brug- 
poort, achter den muur, ten behoeve van Mathis Zeverins. 

Origineel op perkament; zegels verloren.  



 

 

1561 maart 17. 
op sint gertrudendaich virginis 

Thewe opgen Hoevell en Theiske, echtelieden, hebben ont- 
vangen van Peter Geerlinx van Halen, pastoor, en van de 4 
meesteressen van het begijnhof in Roermond, 140 hornsgul- 
dens, afkomstig van zuster Stijnke van den Eyken tegen 
een rente van 7^" hornsguldens ten behoeve van een erfmis 
voor de tweede kapelaan; onderpand: goederen te Montfort. 
Oorkonders: richter en schepenen der vlek Montfort. 

Cartularium Begijnhof folio 123. 

1561 april 12. 

Lyenart in die Kath verkoopt met toestemming van zijn 
vrouw Ummele aan Peter Geerlinx van Halen, pastoor, en de 
4 meesteressen van het begijnhof, ten behoeve van de zon- 
dagse mis door de 2e kapelaan "de sancta cruce" een jaar- 
rente van 5 Brabantse guldens, losbaar met 100, gaande 
uit zijn huis in de Neerstraat en uit staal land buiten 
de Zwartbroekpoort. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof folio 129 vo, 

1561 juni 19. 

Hertog Willem van Gulik verklaart van de ingezetenen van 
de heerlijkheid Orsbeck en Rottgen een som geld ontvangen 
te hebben wegens zijn inhuldiging na verkoop van de heer- 
lijkheid door Willem van Vlodorff aan de hertog. 

Ubersicht Inhalt kleinere Archive Rheinprovinz, dl 2 p.168. 

1561 September 8. 

Frans van Holtmoelen, stadhouder en ambtman te Bruggen, 
Joachim Hagk, voogd aldaar, alsmede de schepenen van Wald- 
niel verklaren, dat George Vilstorff verkocht en overge- 
dragen heeft aan Otto van den Bijlandt, heer te Reidt en 
Brempt, stadhouder en ambtman te Heinsberg en zijne echt- 
genoote Marie van den Bomgarten eenen dijk van twee roeden 
breed, aanvang nemende bij "den broich" aan beiden toebe- 
hoorende en loopende voorts langs de Swalm tot aan het erf 
van genoemden Vilstorff, genaamd "Ghen Roede, umbtrint an 
die Vosskoull". 

Origineel op perkament met het zegel van Frans van Holt- 
moelen, in groen was; de beide overige verloren. 

1561 october 6. 

Zuster Trincke Brelle, begijn op de Nieuwenhof te Roermond, 
schenkt aan Gebele van der Masen, meesteresse van die hof, 
een morgen land te Besel, ten behoeve van het onderhoud van 
een arme begijn, losbaar met 50 gulden Gelderse rijders.



 

 

Oorkonders: richter en schepenen te Besel. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 59. 

1850. 1561 november 26. 

Dederik in den Leeuw verkoopt ten overstaan van schepe- 
nen van Roermond eenen jaarlijkschen cijns van vier Bra- 
bantsche guldens, gevestigd op zijn huis gelegen "aen 
gen Zwaertbroick" aan Johan Buidels en Libert Roemers, 
priesters en officianten van het altaar van den H. Geest 
in de kerk van dien naam. 
Oorkonders: Johan van Cruchten, richter, Johan Goltstein 
en Walraven van der Lijnden, schepenen. 

Origineel op perkament met nog een zegel in groen was. 

1851. 1562 januari 28. 

De magistraat van Roermond verklaart, dat in de grote 
brand van 1554 00k het huis van wijlen Wylhelm Squaden 
van Weerdt op de Dries verwoest is en dat in "gemeynen 
raedt" verschenen zijn de kinderen van Wylhelm, die ver- 
klaarden, dat hun ouderlijk huis op de Dries was belast 
met 1 gulden. Zij zijn niet voornemens het huis weer op 
te bouwen en 00k wil geen burger de grond kopen. De on- 
dergrond is niet bij jaargeding uitgewonnen. Ze zijn 
thans 
met de prior van de Karthuizers overeengekomen de plaats 
aan hen over te doen, behoudens goedkeuring door de stad, 
waarbij deze zich verplichten om er op en andere aangren- 
zende terreinen burgerwoningen te bouwen. De raad, 
indach- 
tig, dat "sunst oeverall ind sonderlingh an den oirde" 
veel plaatsen onbebouwd zijn gebleven, keurt de regeling 
goed. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18496 folio 16 vo. 

1852. 1562 februari 18. 

Koning Filips II verkoopt aan Otto van den Bylandt en 
zijne huisvrouw Maria van den Bongaert de erfpachten, 
renten enz., in de getransfixeerde evaluatie begrepen, 
om dezelve door hen en hunne erfgenamen erfelijk en 
eeuwiglijk te worden bezeten, en zulks voor eene som 
gelds, welke in handen van Thomas Gramaye, landrentmees- 
ter generaal, betaald is geworden en welke gestrekt heeft 
tot aflossing van eene rente van 500 ponden jaarlijks, 
welke ten behoeve van den heer van Aenholt op 's konings 
domeinen verschreven was. 

Origineel op perkament met het beschadigd zegel van 
Filips 
II in rood was. 

1853. 1562 april 24. 

Lysbeth en Juth Bytwegen dragen over aan de 



 

 

Karthuizers 
van Roermond de erfrente van rijnsgulden, waarvan na 



 

 

na dode van hun zuster Noel 1/3 is aanbestorven. Zie 
akte 1462 februari 22 (regest nr 1174). 
Oorkonders: schepenen van Roermond. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18490 nr 14 
18496 folio 19. 

1854. 1562 .juli 6. 
Lutgher van Plodorpp, erfvoogd van Roermond, en Gwylhel- 
ma Ruythers, echtelieden, vergunnen Mattheus Gielen en 
Maerye, echtelieden, in de Roermondse Weerd een gebouv 
op te richten tegen betaling van een jaarcijns van 2 ka- 
poenen. 

Sivr£ 9 sub 8 
Linssen 22. 

1855. 1565 .januari 13. 
Claes Severeins verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Catharina uit zijn huis Achter de Luif, tussen erven van 
Henrich Bonenbecker en Thijs van Hynssberch, en uit een 
timmerplaats (= bouwplaats) in de Visserstraat, tussen 
erven van Geraerdt in den Bossch en Merten Sweertscheide, 
heden gekocht van het begijnhof, een jaarrente van 4 Bra- 
bantse guldens fe 20 stuivers, aan Peter Geerlinx, pastoor, 
en de 4 meesteressen van het begijnhof van Roermond, los- 
baar met 80. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof folio 23 verso. 

1856. 1563 januari 19. 
Johan Kaelen, meester van de St. Sebastianus broederschap 
in de moederkerk, verklaart, dat Nyess van Dylsen afgelost 
heeft de sleper, die de broederschap hief op zijn huis. 
De som is aangewend tot reparatie der moederkerk. 

Transportregister Roermond, 1548-1591 fol 146 

1857. 1563 mei 10. 
Steffaen vann Hartevelt en Christoffel van Dursdall, sche- 
penen te Roermond, oorkonden, dat met name genoemde oudere 
personen als waarheid hebben bezworen, steeds hout en turf 
gehaald te hebben op het Elmpterbos ten behoeve van het 
huis Hillenraad zonder iemands tegenspraak. 

Sivr6 6 sub 6. 

1858. 1563 juli 11. 
De magistraat van Roermond geeft op verzoek van Thomas 
Grammaye, overste rekenmeester in Gelderland, eene verkla- 
ring af, inhoudende, dat van oudsher en 00k thans nog 



 

 

"die metzboeten off vechtbroicken" niet hooger gesteld 
geweest zijn dan op "vijff marck groitt, halff den here 
ind die ander helfft dem gerichte der vurg. stat Rure- 
monde" en dat de vermelde vijf marken op eenen goudgulden 
berekend worden. 

Minute. 

1859. 1565 october 13. 

Johan Roeckert en zijn zuster Agnes Brouckerts verkopen 
aan Michael van Stralen en Hille, echtelieden, een baand 
"in der Spur-cke", met recht van vruchtgebruik gedurende 
het leven van de verkoper en recht van overpad over land 
van de koper. 

Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18500 folio 25. 

1860. 1564 juli 22. 

Anna van Egmont, gravin van Horn, antwoordt op een brief 
van den magistraat van Roermond, waarin deze zich 
beklaagd 
heeft over het verbod, dat zij aan hare onderdanen, "so 
sich mit den wullen doecher ampt erneren", gedaan heeft 
om voortaan bij vreemden te laten arbeiden of daarbij ar- 
beid te zoeken; zij verklaart in haar voile regt te 
wezen, 
daar haar "van God almechtig bevolen is niet alleyn die 
personen harer onderdaenen, sunder oyck ire have, guet, 
narung und hantering tho beschudden, beschermen und tho 
onderhalden". 

Origineel gedagteekend uit Weert en geteekend Anna van 
Egmont, graffinne 's lantz van Hoirne. 

1861. 1564 november 26. 

(Concept-)landrecht voor het platteland van het Overkwar- 
tier van Roermond, opgesteld door ridderschap en steden. 
(in 125 punten) 

Sivr£ nr 19 en 20. (twee versies) 

1862. 1565 juni 22. 
Kurst Boems verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Katha- 
rina uit een land buiten de Moirkenspoort, groot £ 
bunder, 
een jaarrente van 5 gouden Gelderse rijdersguldens & 24 
Brabantse stuivers, losbaar met 69 halve enkele Philip- 
pus Joachimdaalders en 2-g- Brabantse stuivers, aan Peter 
Gheerlinx van Halen, pastoor, en de 3 meesteressen van 
het begijnhof, om de 2e kapelaan zondags mede de hoogmis 
te laten zingen en op maandag mis te lezen op het St. An- 
na-altaar op het oxaal. 



 

 

Oorkonders: Willem van Bree, richter, en laten der voog-



 

 

dij te Roermond. 

Cartularium Begijnhof folio 129. 

1565 September 11. 

Huvelijksche voorwaarden van Jonker "Johan van Marnix, 
heer tho Marnix, Thoulossen, enz. aldsten und echten 
sohn vilner Jonck. Jacob van Marnix, ritter, etc. und 
jouffer Marien van Hammercourt",met Catharina, oudste 
dochter van wijlen jonker Allart van Ghoer te Kalden- 
broick en Ursula van Weijenhorst. 

Afschrift. 

1565 September 21. 
op synt matheusdaich apostoli 
Stijnke van ghyn Eyke belegt renten, te weten 5 horns- 
gulden te Susteren en 7 te Susteren, bestemd voor een 
mis op dinsdag door de 2e kapelaan van het begijnhof te 
Roermond en het medezingen van de hoogmis op zon- en 
feestdagen. 
Oorkonders: Peter Geerlinx van Halen, pastoor, Anna van 
Oeteren, Ummell Pusters en Neess van den Cruytzberch, 
meesteressen van het begijnhof te Roermond. 

Cartularium Begijnhof folio 125 vo. 

1565 november 17. 
Gerardt van Palandt wil het leen, slot en heerlijkheid 
Dahlenbroch verheffen. De stadhouder der lenen van Heins- 
berg is niet aanwezig. 
Gerardt protesteert. 

Sivr£ 41. 

1566 maart 7. 
Jacop der Custer als momboir der moederkerk verkoopt 2 
staal en 3 roeden buiten de Moerkenspoort op 't Schilt- 
gen aan de windmolen van de voogd, gelegen tussen Johan 
de Mure en land van de kerk, aan Henrich Glasmecher van 
Dusberch en Heill, echtelieden. 

Transportregister Roermond 1548-1591 fol 180 

1566 maart 19. 

Johan van Thoir en Gerart Vercken, kerkmeesters der moe- 
derkerk, verkopen aan Johan Broickmans en zijn vrouw 6-g- 
staal land min 3 roeden buiten de Nielerpoort tussen land 
van Otto van Gaelen en Johan van Horn, schietende op de 
"graeff", waarvoor"koper het middelste koor in de moeder- 
kerk gedekt heeft". 

Transportregister Roermond 1548-1591 folio 181  



 

 

1566 april 16. 
den XVIden dach des mandtz aprilis 

Ruiling van landerijen tusschen den prior en procurator 
van het convent der Kruisbroeders te Roermond en Johan 
Hillen, waarbij de eerste een stuk te Roer onder Roer- 
mond en de laatste een stuk "aan den Offerkamp" ver- 
krijgt. 

Origineel op perkament; zegels verloren. 

1&66 april 20. 
Voor richter en schepenen van Maasniel ruilen 1) de pri- 
or der Karthuizers en 2) Johan Rokarts en zijn zwager 
Alert Berkers en Agnes: 
1) een camp achter Pastoors camp van Maasniel bij de weg 

"ter Specken wart" van 2 morgen 8 roeden, tegen: 
2) een stuk land "van der Spirinck" geheten en gelegen 

"aen der steynen brugghe", schietende op den leygraeff. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18499 folio 5« 

1566 juni 13. 

Gereth Portgens verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Jenne uit zijn huis c.a. op de Steenweg Brabantse 
gulden erfrente aan mr. Henrich Graiss, momber van de St. 
Jacob broederschap in de H. Geest te Roermond ad usum 
fraternitatis praedicti, losbaar met 80. 

Transportregister . Roermond 1548-1591 fol. 182 vo 

1566 augustus 9. 

Simon Dorman genaamd Bruyn bekent, aangezien hij een huis 
op den Oeveren gelegen gemetseld en "opgemuert" heeft, dat 
Emont van Barloe toebehoort, dat, indien het mocht gebeu- 
ren, dat het huis enig ongeval of gebrek kreeg, te weten 
zich "entseth, sunck oder riedt", dat hij dan op zijn kos- 
ten Emont van Baerle schadeloos zal houden. 

Transportregister Roermond, 1548-1591 fol 184. 

1566 September 13. 

De magistraat van Roermond schrijft aan de stadhouder van 
Gelre en Zutphen over het prediken door de Lutherse predi- 
kant te Roermond. 

Sivr£ 6 sub 13. 

1566 october 12. 

Henrich van Doern verklaart van Emondt van Barloe 120 gul- 
den Brabants ontvangen te hebben wegens verkoop van de 
plaats achter de Oeveren, behoudens 9"^" gulden Brabants ,



 

 

die nog aan de hoge kerk betaald moeten worden. 

Transportregister Roermond 1548-1591 folio 186. 

1874. 1566 october 30. 

Gareth Eggels verkoopt met toestemming van zijn vrouw Ca- 
tharinen aan Gelissen Arenth, zoon van wijlen Geliss en 
Mettellen, echtelieden, een huis c.a. aan de Nopperpoort 
naast de stadsmuur en naast het huis van Korst Beomss. 

Transportregister Roermond 1548-1591 folio 187. 

1875. 1566 december 14. 

Vaess Boems verkoopt met toestemming van zijn vrouw Jennen 
uit huis en erf op de hoek van de markt, afgaande naar de 
Neerstraat tussen de erven van Thoniss van Braechtz, idem 
op andere onderpanden, een erfrente van 18 Brabantse gul- 
dens aan schout Johan van Cruchten en zijn vrouw Rijcken 
van Leuwen, losbaar met 300. 

Transportregister Roermond 1548-1591 folio 187 verso-188. 

1876. 1566 december 19. 

Johan van Lousen ruilt met toestemming van zijn vrouw Sty- 
nen met Johan van Lyn 2 staal land buiten de Moerkenspoort 
op "de Schiltgen bij den jonckeren kirckhoff" tussen Wil- 
helm Pelser en Johan van Lousen, met de kop schietende aan 
de gemene straat. 

Transportregister Roermond, 1548-1591 folio 188 verso. 

1877. 1566 december 31. 

Bruyn van Dalen verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Anne de helft van "wyrdtzmoelen" op de Roer tussen de on- 
derste en de Carthuizers' molen aan Johan Nobiss en Nae- 
len, echtelieden. 

Transportregister Roermond 1548-1591. 
1878. 1567 maart 13. 

Margaretha van Parma, landvoogdes, schrijft de graaf van 
Megen, stadhouder van Gelre en Zutphen o.a. betreffende 
het verzamelen van vijandig krijgsvolk rond Roermond om 
Hasselt, dat door de bisschop van Luik belegerd wordt, te 
ontzetten. 

Sivr£ 6 sub 13. 

1879. 1567 juli 2. 

De drost van Kessel en de magistraat van Roermond schrij- 
ven aan de stadhouder van Gelre en Zutphen over het preken 
van een predikant nabij de stad op Gulikse bodem en de daar- 
tegen genomen maatregelen. 

Sivr6 6 sub 13.  



 

 

1567 october 6. 
Jurgen van Trecht, schrijnwerker, antwoordt op de 
crimi- 
nele aanspraak van de schout van Ruremuntt, gedaan in 
aanwezigheid van Wilhelmus van Gendt, commissaris van 
de 
koning, en burgemeesteren en schepenen, over zijn 
gedrag 
bij de verwoesting van beelden enz. van het H.Kruisal- 
taar in de parochiekerk, het aanhoren van de predikant. 

Sivr£ 6 sub 13. 

1881. 1568 maart 29. 
Arent Becker en Gerarth Bordels blijven borg voor de 
klin- 
gen-van rappiers en vuurroeren, die Franss van Ae geladen 
naar Spanje zal voeren en aldaar verkopen. Ze zullen niet 
buiten 's konings landen worden verhandeld. Borgsom 100 
kronen. 
Johan van der Ae en zijn broer Frans geven wederkerige 
ga- 
rantie. 

Transportregister „ Roermond, 1548-1591 fol 204vo. 

1882. 1568 december 14. 
Balthasar heer van Brederode schenkt aan zijn zwager, God- 
dart van Milendonk, heer te Goer, Vroenenbroek en Meijel, 
de heerlijkheden Vianen en Ameiden, met alle hunne steden, 
sloten, dorpen, toebehooren en geregtigheden, niets daar- 
van uitgezonderd, zoo als hij die van zijne overledene 
ouders den heer Valraven van Brederode en vrouwe Anna van 
Nuenaer bekomen heeft. 

Origineel op perkament; zegels verloren. 

1883. 1569 april 9. 
op den hilligen paeschaevent 
Hubert van Elmpt bekent ten overstaan van schepenen van 
OdiliOnberg schuldig te zijn aan Dirk Rhoe van OpBinnich 
en zijne echtgenoote Catharina eenen jaarlijkschen erf- 
cijns van 7^ daalder, elke daalder gerekend tegen dertig 
stuivers, gevestigd op morgen akkerland gelegen onder 
OdiliSnberg "op Pass". 

Origineel op perkament; zegels verloren. 

1884. 1569 mei 10. 
Willem van Gent, raad van het hof van Gelder, neemt op 
last van den hertog van Alva information aangaande de 
leen- 
roerigheid en de jurisdictie in het land van Weert, 
Wessem, 
Thorn en Monnikenland (dit laatste bij Loevienstein 
gelegen) 



 

 

en deelt een verslag van die information aan genoemden 
her- 
tog van Alva mede. 

Origineel en minute, geteekend "Wilhem van Ghent, commis- 
saris tot Ruermunde".  

1080. 



 

 

1885. 1569 october 1. 
op sint remeysdach 

Hein Bursckens verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Mette een jaarrente van 8 vat rogge Roermondse maat aan 
de meesteressen van het begijnhof te Roermond voor de 
arme zusters wegens ontvangst van 50 Gelderse rijder- 
guldens & 25 Brabantse stuivers, losbaar na 6 jaar tegen 
de hoofdsom. 

Oorkonders: richter en schepenen te Besel. 

H.A.L. cartularium Begijnhof folio 60. 

1886. 1569 october 4. (Meurs) 

Huwelijkscontract tussen Adolf graaf van Neuenahr en Lim- 
burg, heer van Alpen, Hackenbroich, Helpenstein en Len- 
nep, zoon van Gumprecht graaf van Neuenahr en Limburg, 
en Walburgis, geboren gravin van Neuenahr en Meurs, we- 
duwe van Philips van Montmorency, graaf van Horn, heer te 
Weert, Altena enz. 

Urkundenbuch Mors IV nr 5827. 

1887. 1569 october 5 - 1570 maart 18. 

Stukken betreffende ondervraging, veroordeling en execu- 
tie van Jorien Veltport, alias van Hasselt of snijder, 
geboren in het land van Gulik, wederdoper. 

Sivr6 5 sub 11. ' 

1888. 1569 november 7» 

Joest Jonckers verkoopt met toestemming van zijn vrouw 
Trijncke uit 1 morgen land te Leeuwen, naast het land van 
de regulieren, een jaarrente van 1 philipsdaalder, waar- 
van 20 Brabantse stuivers voor een jaargetijde en de rest 
voor 1 malder tarwe te spinden aan de zusters van het be- 
gijnhof, gesticht door zuster Anna van Syttart, losbaar 
met 20, aan Peter van Halen, pastoor, en de meesteressen 
Ummele Pusters en Neess van den Cruytzberch van het be- 
gijnhof te Roermond. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof folio 24 verso. 

1889. 1569 november 10. 

Joost Jaekers verkoopt ten overstaan der laatbank van 
Leeuwen eene jaarlijksche rente van eenen philipsdaal- 
der, gevestigd op zijne landerijen onder Leeuwen gelegen 
aan Peter van Halen, pastoor, Ummel Posters en Nees van 
den Cruitzbergh, meestersen van het begijnhof te Roermond. 

Origineel op perkament; zegel verloren.  



 

 

1890. 1570 april 6. 

Huwelijksche voorwaarden tusschen Ivo Hoen van Kartijls, 
zoon van wijlen Hendrik Hoen van Kartijls en van Anna van 
Horion, met Anna van Ghoer, dochter van Alart van Ghoer 
en van Ursula van Weijenhorst. 

Afschrift. 

1891. 1570 december 5. 
op sinte claesavont 

Dirck Pollaert de Jonghe ontvangt met toestemming van 
zijn vrouw Oetghens van Anken Storms 25 daalders 2t 30 
stuivers, waarvoor zij jaarlijks 1 malder rogge leveren, 
gaande uit huis en hof binnen de vlek Montfort, losbaar 
tegen de hoofdsom. 
Oorkonders: richter en schepenen der vlek Montfort. 
Gelnsereerd in de akte van 1584 october 20. 

R.A.L. cartularium Begijnhof folio 47 v°. 

1892. 1571 april 18. 

Gerard van Horst bekent ten overstaan der schepenbank 
van Roermond schuldig te zijn aan Joanna Dreijers eene 
_ jaarlijksche rente van 1-^ zilveren daalder, gevestigd 

op een huis gelegen "inder Styegen" en op een ander huis 
gelegen "opder Swalmerstraeten". 
Oorkonders: Johan van Cruchten, richter, Dederik Kaick 
en Johan Vynck, schepenen. 

Origineel op perkament met drie zegels in groen was. 

1893. 1571. 
Denombrement van de Meurse pandschapy —renten te Roermond: 

1. weggeld, genaamd geleide te Roermond, in 1364 geta- 
xeerd op 30 Brugse schilden 's jaars; geheel verduis- 
terd; 

2. kleine tijnsen, genaamd schellingen en penninggeld; 
1510 tijnshoenders op huizen en erven met de jaartol 
aldaar, getaxeerd op 14 mark 4 schellingen 's jaars; 
geheel verduisterd. 

3. gruit en accijns, met weggeld op Pinksteravond, ge- 
taxeerd 18 schellingen, in 1474 betaald met 52 schel- 
lingen 4 stuivers van 2 groten per schelling; heeft nu 
de stad Roermond; 

4. van den "nyenslage in de kerspell" van Roermond met de 
Zwartbroek-tijnsen, getaxeerd op 27 schellingen 's jaars 
nu geoccupeerd door de Karthuizers; 

5. aan de have en molen tot Zwartbroek, getaxeerd op 45 
malder + 2 vat rogge, 26 malder - 2 kop gerst en 4 mal- 
der + 3 kop haver, worden gehouden door de Karthuizers 
volgens overeenkomst. 

Linssen nr 77.  



 

 

1572 maart 31. 

Hattardt von Palandt, heer te Dalenbroek, verschijnt voor 
stadhouder en leenmannen te Heinsberg en protesteert er 
tegen, dat hij het slot en heerlijkheid Dalenbroek niet 
mag verheffen zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de 
hertog van Gulik aan de stadhouder der lenen. 

Sivr6 41. 

1895. ca. 1572. 

De magistraat van Roermond en eenige "gedeputeerde burgeren 
soe als myt in den saichen thoe helpen raeden gefordert" 
nemen het besluit, dat alle afwezige burgers, die zich te- 
gen '8 konings "mandaeten misbruickt und als ongehorsame 
gehalden" worden, binnen den tijd van acht dagen na de pu- 
blicatie van dit besluit, in de stad moeten terugkeeren en 
zich met den koning verzoenen. Indien dit niet geschiedt 
en "soe dieselve wyff und kynderen hedden und noch bynnen 
deser statt myt der woningen weren", zullen die "ther stondt 
naegewesen werden", tot dat zij genade van den koning ver- 
worven zullen hebben; "die geusen" die inmiddels in de stad 
gekomen zijn, zal men terstond "vyt wysen". 
Voorts neemt de magistraat de noodige maatregelen tot bewa- 
king der poorten en torens der stad. 

Minute. 

1896. 1572. 

Scheiding en deling van Odenkirchen, Obbicht en Dalenbroek. 

Sivr£ 37 biz. 20-28. 

1897. 1573 februari 22. 
op dach cathedra petri 

De deken en het kapittel der kathedrale kerk van den H. 
Geest te Roermond bekennen "om sieckeren nootwendigen 
saicken und belastungen will van schattungen" opgenomen 
en ontvangen te hebben van Dederik Haen, pastoor der moe- 
derkerk en Dederik van den Berghe, rector van O.L. Vrouwen 
altaar in die kerk, als tijdelijke meesters van dat altaar, 
eene som van 80 bescheiden Brabantsche guldens, waarvoor 
zij eenen jaarlijkschen interest van 4 Brabantsche guldens 
zullen betalen. 

Origineel op perkament; zegel verloren. 

1898. 1573 maart 22. 
den 22 sten martij 

Jan Realt bekent ten overstaan der schepenbank van Maas- 
niel schuldig te zijn aan Godard van Meissenborgh en zijne 
huisvrouw Bella, eene hoofdsom van 25 daalders, 30 Brabant- 
sche stuivers voor iederen daalder; van deze hoofdsom 

1894 



 

 

gevestigd op zijn kinds gedeelte in het goed, gelegen 
onder Maasniel genaamd "op der Speekken", belooft hij 
eenen jaarlijkschen erfpacht van 5 malder rogge te zul- 
len voldoen. Door een tweede charter dd. 3 november van 
hetzelfde jaar bekent Jan Realt een tweede hoofdsom van 
100 daalders aan dezelfde personen schuldig te zijn, waar- 
van hij eenen jaarlijkschen erfpacht van 4 malder rogge 
zal voldoen. 

Twee origineelen op perkament met vier beschadigde zegels 
in groen was. 

1899. 1573 april 6. 
Johan Kaelen en Johan Nobis, kerkmeesters der moederkerk, 
verkopen met instemming van Jacob des Ousters als momber 
der kerk aan Johan Billyen en Merryck, echtelieden, een 
erfrente van 1 rijdersgulden, die de kerk heft uit een 
huis op de Schuitenberg in de hoek (winckell), gelegen aan 
de Ramen, toebehorende aan Johan Herkenbosch. 

Transportregister Roermond 1548-1591 folio 257 verso. 

1900. 1573 mei 1. 
Dederich Koich en Dederich in den Maen, provisoren, Johan 

. Kaelen en Jan Nobis, kerkmeesters van de moederkerk, en Ja 
cob den Custer als momber van die kerk, verkopen 2 staal 
land en 2roeden buiten de Nielerpoort aan Lambe der Muy- 
rer en Merrien, echtelieden. 

Transportregister Roermond 1548-1591 folio 258 verso. 

1901. 1575 augustus 14. 
Lindanus, bisschop van Roermond en het kapittel aldaar, 
stellen de oude statuten van dat kapittel in geschrift en 
hechten daaraan hunne goedkeuring. 

Origineel, latijn, inhoudende 12 bladen papier in f°, ge- 
teekend Wilhel. Damasi Lindanus, Theodoricus Haen, decanus 
Joannes Lomme, Wilhelmus Squaede, alias Weert, Joannes 
Cruchten, Hubertus Platvoet, Gerardus de Meer, Buscoducen- 
sis. 

1902. 1574 mei 24. 
Dederich Koich en Dederich in den Maen, provisoren, Johan 
Kaelen en Johan Nobis, kerkmeesters der parochiekerk, ver- 
kopen staal land bij "der jonckheren kerckhoff op 't 
Schiltgen" tussen de twee "heerweghen" aan Jacob den Cus- 
ter en Catrinen Mares, echtelieden. De opbrengst heeft de 
koster aangewend voor de bouw der kerk. 

Transportregister Roermond 1548-1591 folio 269. 
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