Undereyke, Engelbert van Teknawe, Richwin van Langenrode,
Ticho van Kerke, Engelbert de Porta, ridders.
Borgen voor Theodoricus: Winrich van Vrenche, Stephan van
Orsbeck, Dietrich van Geilenkirchen, Adolf, voormalige voogd,
Henricus, voogd van Egth, Giselbert Coquinarius en Emont van
Vrelenberg, ridders, Henricus, schout van Gangchelt, Reynart
van Aachen en Everhard van Kirensken.
Zegels van oorkonders en arbiters.
Hauptstaatsarchiv Dtisseldorf Urk. Heinsberg 12
Linssen nr. 90
215.

1276 .juni 16 (Colonie).
"Feria tercia proxima post diem Barnabe apostoli".
Theodoricus de Brempth, ridder, oorkondt aan Reynaldus, graaf
van Gelria, zijn deel en het deel van zijn kinderen in het
woud van Elmpt verkocht te hebben.
Ghyselbertus, broer der oorkonder, Amilius en Rycandus, broeders van Kenswilre, ridders, staan voor de koop garant en bij
niet-nakoming zullen de gezworenen der stad (opidum) Wassenberg daarover beslissen.
Gedrukt: P.N. van Doorninck: Akten betreffende Gelre en Zutphen, 1107-1415. Haarlem f 1908 biz 402/3

216.

1276 .juli 22
Wilhelmus van Gulik, oudste zoon van de graaf van Gulik, en
Walramus, heer van Falkenborg, oorkonden dat Henricus, voormalig bisschop van Luik, heer van Montfort en Theodoricus,
heer van Heinsberg, oorkonders als arbiters hebben gesteld in
hun geschil over het Echterbos en zullen zonodig in Sittard
in leisting gaan.
Linssen 90
Hauptstaatsarchiv Dtisseldorf Urk. Heinsberg 14

217.

1276 augustus 30
Wilhelmus, eerstgeborene van de graaf van Gulik, en Walramus,
heer van Valkenburg, oorkonden door Heynricus, gewezen bisschop
van Luik, heer van Montfort, en door Theodoricus, heer van Heins
berg, gesteld te zijn als scheidslieden in hun geschil. Oorkonders hebben getuigen gehoord, te weten Stephanus de Orsbeck
(Orsbecge), Godefridus genaamd Lusci en Theodericus van Geilenkirchen van de ene en Rutgerus de Becgindorp, Sizone van Karken
en Adam van Ondereyke, ridders, ter andere zijde, en doen de
uitspraak, dat de hof (curia) van Altena met mannen en mansiones en gemeente het bos van Havert gebruiken sedert 50 jaren en
iedere mansionaris betaalt daarvoor aan de heer van Montfort
jaarlijks een hoen op St. Maartensdag. De hof van Kirchoven met
mannen en mansionarii heeft 50 jaren recht; de hof van de proost
van (Odilien-)berg met mannen en mansionarii en de hof van Godefridus genaamd Rumescutule gelegen bij Like met mannen en mansionarii, de hof van Henricus genaamd Bonin bij Aphoven met mannen en mansionarii, die nu van Godefridus genaamd Luscus, ridder
zijn; de hof van Einighusen zonder mansionarii; de hof van Erpe-

na met 2 area in de oude stad (in antiquo opido) Hensberg
hebben gemeente en nut in dat bos. Elf mansionarii van
Bucholte van :
de kapel van Sefete hebben gemeente en recht in het bos.
De heer van Heinsberg heeft niet het recht anderen in het
bos toe te laten; de heer van Montfort mag dat wel. De gemene varkens in het bos vallen onder het recht van de hof
(curia) van Echt. De heer van Heinsberg is hoogste richter
over de hof van Berelderode en het laaggerecht heeft de
heer van Montfort. De heer van Heinsberg heeft geen recht
in de hof of dorp (villa) genaamd Kirenz, aangezien dat geheel aan de heer van Montfort behoort. De heer van Montfort heeft Odilienberg, waarvan de heer van Heinsberg volgens recht behoudt wat hij van zijn heer heeft.
Zegelaars: de oorkonders, heer van Montfort, Th. van Schinnen, Rutgerus van Becgindorp, edelheren, en Adam van Undereike, ridders.
Lacomblet II nr. 694
218.

1277 juli 27
"Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo in vigilia beati Pantaleonis".
Reynerus, deken van de kerk van de H. Conibertus in Keulen,
op pauselijk gezag tot rechter aangesteld, richt zich tot de
pastoors "Investiti" in Eyck (Maaseik) en in Wesheym (Wessem).
Tussen Theodericus van Verde, presbiter, en abdis en convent
van Roermond speelde een geschil over de bevoegdheid inzake
de tienden te Stevensweert. In deze zaak was reeds eerder Gerardus van Nassau, aartsdiaken van Luik, gemengd.
Afschrift in Cartularium II fol. 100. Inv.nr. 2.Munsterabdij
Opmerking: Naar alle waarschijnlijkheid is in dit afschrift
een vergissing gemaakt, zodat er geen lopend geheel meer uit
viel te construeren. Q&2. TTT

219.

1277 augustus 4 apud Lucginen.
"Feria tertia post festum beati petri ad vincula".
Henricus, gewezen bisschop van Luik, heer van Montfort, schenkt
na zijn overlijden onder voorbehoud van levenslang vruchtgebruik aan Reinaldus, graaf van Gelre, zijn burcht Montforth,
Nieuwstad, Echt, Linne, Vlodrop e.a.
Getuigen: Wilhelmus van Gulik, Theodericus van Sayn, Rutgerus
de Beggendorp, Tiezo de Kerrike, Adam de Onderecke, kastelein
van de oorkonder, ridders.
Sloet nr. 986
Sivr£ 7 sub. 4
Sivr£ 16 biz. 55-60

220.

1277 december 12
"Die dominica que fuit vigilia beate Lucie virginis".
Henricus, heer van Montfort, voormalig van bisschop van Luik,

verklaart, dat Reynaldus, graaf van Gelre, zijn neef, erfgenaam en heer zal zijn van de burcht Montfort en al wat
daaronder behoort, te weten de oppidi Nieuwstad alias Elsene en Linne en de dorpen Echt, Vlodrop, Roosteren, Posterholt en Odilienberg, dat zijn burgmannen en schepenen van
die plaatsen de graaf trouw gezworen hebben, alles onder
voorbehoud van levenslang vruchtgebruik.
Sivr£ 7 sub. 4, nr. 16 biz.61 - 72
Sloet nr. 992
220A. 1278 januari 10 (Keulen).
Siegfrid, aartsbisschop van Keulen, oorkondt dat hertog
Walram van Limburg voor diens vrouw Cunegundis o.a. als
huwelijksgift heeft aangewezen burcht en stad Wassenberg
met land en bijbehorende villae, zijnde een Keuls leen,
waarmee zij nu wordt beleend.
Getuigen o.a.: edelheer Johannes de Ledenberg, Egidius
Rufus, ridder.
Regesten Erzbischo'fe Koln III nr. 2734
221.

1278 September

"Datum anno Domini M*"' ducentesimo septuagesimo octavo
mense
septembri".
Willem, heer van Hurne (Horn), oorkondt dat hij met instemming van zijn oudste zoon en aljzijn vrije mannen, de prior
en het convent van St.Elisabethsdal, Wreholt genaamd, van
de orde van Vallis-Caulium gemachtigd heeft om de molen in
de parochie Rogghel (RoggelJ op de plaats "Wiere" geheten,
waarvoor ze hem een cijns van 6 malder rogge en 3 malder
mout moeten betalen, over te brengen naar een plaats bij het
klooster in de parochie Nunheijm (Nunhem), waarbij Willems
recht op bovengenoemde cijns onverlet blijft; zijn mannen
zullen dezelfde voorwaarden en gewoonten in acht nemen welke
zij bij "Wiere" gevoon waren en niemand is het toegestaan
bij "Wiere" een andere molen te bouwen zonder toestemming
van de prior van St.Elisabethsdal.
Zegelaar is de oorkonder.
Origineel op perkament, inv. nr. 101, het zegel is verloren.
Afschriften op papier, inv. nrs. 2^5 en 257RAL St.Elisabethsdal
222.

1279 april 4

Theodericus van Wikerode, proost van St. Salvator te Utrecht
en kanunnik te Luik, gekoien arbiter in het geschil tussen
proost, deken en kapittel van St.Lambertus te Luik en de edelheer Wilhelmus van Horn en Altena, ridder, doet als uitspraak,
dat Wilhelmus niet m££r rechten heeft in het dorp Itter en bijbehorende gebieden dan de schepenen van die plaats zullen oordelen, waarbij Willem zich heeft neergelegd.
Het oordeel van de schepenen luidt, dat het kapittel de villicus aanstelt van de mansionarii van het allodium van Itter,

die de rechten van het kapittel handhaaft, de voogdij en
het allodium bewaart en als villicus de ban kan stellen in
het gebied en het allodium van Ittrene, waarvan de kerk van
Luik heer is.
De schepenen oordelen over schepengoed en de rechten van het
kapittel, van de voogdij en over allodia. Indien schepenen
boeten opleggen wegens wanbetaling van cijns of inkomsten
van het kapittel, heeft de voogd in die boeten geen aandeel.
De villicus moet na overleg met de schepenen een bode aanstellen, die de goederen van het kapittel, van de voogd en
van het dorp moet bewaren.
Zij, die in Ittrene en aanpalend gebied verblijven als "hovenere", dienen jaarlijks aan de voogd 4 vat haver te betalen,
genaamd "geroneft"; de kleine boeren (coytre)(keuters) betalen 2 vat 's jaars.

De mannen van het dorp Ittrene betalen de voogd jaarlijks
10 mark en 3 solidi Luiks. Indien armen moeten worden gesteund, betaalt het kapittel in verhouding 2 denarife'n en
de voogd 1 denarius. De boeten worden in dezelfde verhouding verdeeld. Indien een doodstraf moet worden opgelegd,
geschiedt dat door uitspraak van de schepenen van Ittrene,
samen met de schepenen van Thorn en Kessenich. De voogd zal
in het geding naast de villicus zitten.
Deze uitspraak zal Wilhelmus met Pinksteren in geschrifte,
gezegeld door hem, zijn zoon Willem en de graaf van Loon,
overleveren, aangezien de graaf van Loon de voogdij van
Ittrene van de kerk van Luik in leen houdt en Wilhelmus
op zijn beurt van de graaf van Loon. Het kapittel zegelt
mede ter bevestiging.
Ge'insereerd in de akte van 1279 april 4
223.

1279 april 4
Wilhelmus heer van Horn en Altena, ridder, deelt Arnoldus,
graaf van Loon, mede dat Theodericus van Wickerode, proost
van St.Salvator te Utrecht en kanunnik te Luik, oom van de
oorkonder, uitspraak heeft gedaan in het geschil tuasen
Willem en het kapittel van St.Lambert (te Luik) betreffende
hun rechten in het dorp Itter, wat van het kapittel is en
waarvan Willem voogd is, aangaande de bede bij het huwelijk
van zijn kinderen, op boete van 100 mark sterling, waarvan
de tekst wordt geinsereerd. (zie 1279 april 4)
Bormans Cartularium St.Lambert 2 nr. 712

224.

1279 october 1 apud Blerike.
"Kalendis octobris".
Henricus, graaf van Kessel, oorkondt voor 1500 mark Keuls
geld te verkopen aan Reynaldus, graaf van Gelre, zijn graaf-

schap met het kasteel Kessel, leenmannen, ministerialen,
cijnslieden, mancipii, hoog en laag gerecht, visserij,
akkerland, woeste gronden, weiden en bossen en alle rechten met toestemming van zijn broer Walramus, proost van
de kathedraal van Munster, alles gelegen aan die zijde
van de Maas, waar Kessel zelf gelegen is.
Aanwezigen: de leenman van Kessel, Wilhelmus heer van Horn
en de leenmannen van de graaf van Gelre: Goeswin de Burne,
Gerardus de Batenborch, Wilhelmus de Heme, Johannes genaamd Buch, Giselbertus de Breempt, ridders, alsmede Hen- >
drik, broer van de graaf, Wilhelmus Rust, Godefridus Birth,'
Nicolaus de Bruche en de voogd van Roermond, ridders.
Verkoper
behoudt
de
leenmannen
en
ministerialen
aan
de
andere zijde van de Maas nabij Gladbach in leen van de graaf
van Gelre.
ARA Brussel Hert.Arch. manuscrits divers 3 fol. 176
Handschriftenverzameling Linssen nr 96.
1) verschrijving voor Berch ? of Berckt
1279 October 27
"In vigilia Simonis et Judae apostolorum".
Godefridus Berch, ridder, als kastelein geplaatst op het
kasteel Kessel, oorkondt dat Reynaldus, graaf van Gelre,
hem jaarlijks 30 marken Keulse penningen heeft gegeven uit
de tol te Kessel, wegens 300 marken Keulse penningen, als
een burchtleen te bezitten en zijn twee zoons later na zijn
dood als twee lenen (ieder voor de helft).
Sivr<? 16 biz. 73
1281 februari 24 ^
Emundus, bisschop Curonensis, heeft van de abcfis en het convent van Roermond van de Cistercienser orde van het Luiks
diocees, die aan het herstel van hun kerkhof bezig zijn, vernomen dat zij aalmoezen van node hebben en overwegend dat
zij dag en nacht God dienend bemiddelaars zijn van Zijn weldaden, verlangt hij dat hun kerk door het volk getrouw wordt
bezocht met passende eerbewijzen. De in Christus gelovenden,
die naar deze kerk komen en hun gaven meebrengen op de navolgende dagen, zullen veertig dagen "carena" en een jaar van de
hun opgelegde boetedoening kwijtgescholden worden; ter gelegenheid van alle plechtigheden van de H. Maagd Maria en wanneer haar beeld in processie wordt rondgedragen, op de geboor
tedag van onze Heer Jezus Christus en de drie daarop volgende
dagen nl. op de dag van Stephanus, Johannes en Innocentius,
op de geboortedag van de H. Johannes de Doper, van de heilige
apostelen Petrus en Paulus, op de dag van de H. Maria Magdale
na, op de dag van de H. Laurentius, op de dag van de H. Egidius, van de H. Ursula en haar gezellinnen, van de roemrijke
maagd Katherina en op de dag van de H. Nicolaas.
Afschrift in Cartularium II fol. 135' Inv.nr.2. Munsterabdij
1) Indien in deze acte de Paasstijl gebezigd is, moet het
1282 zijn.

227.

1281 februari 24
"In vigilia beati Mathiae apostoli".
Schouten, schepenen en burgers van Keulen verlenen de ingezetenen van het graafschap Gelre vrijgeleide en bescherming
in de stad tussen de twee torens van de stad.
Sivr£ 7 sub 11a
Bondam biz 657
In de Betouw; Handvesten,biz 202
228.

1282 november 14
Johannes, hertog van Lotharingen en Brabant, en Willelmus,
heer van Cranendonc,sluiten een overeenkomst aangaande hun
wederzijdse rechten met betrekking tot hun ministerialen
en cijnslieden.
Camps I nr 391

229.

1282 december 12
Reinald, graaf van Gelre, oorkondt dat de edelheer Willem
van Horn, ridder, en diens oudste zoon Willem, voor leenmannenivan Gelre verkocht hebben aan de abdis en het convent van
Thorn het recht van jaarlijkse bede in het territorium of
villa van Thorn, welk recht behoort tot de voogdij die verkopers van de oorkonder in leen houdt voor 200 marken Luiks.
Getuigen: de edelheren Walramus van Valkenburg, heer Goswinus van Born en Theodoricus, voogd van Roermond, en Gerardus van Battenburgh.
Ernst; Histoire de Limbourg VI biz 308
Linssen nr 53 biz 7
Habets; Thorn I biz 54

230.

1283 maart

1

)

"Datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo tertio
mense Martio".
Hermannus, genaamd van Molennarke, verklaart dat hij de religieuzen, de abdis en het convent van de H. Maria te Roermond
van de Cistercienser orde vrijgesteld heeft van het betalen
van de kleine tienden in hun hof "curtis" van Asenraede (Asenray) in het gebied van Nyele (Maasniel). Hij heeft deze gunst
verleend uit eerbied voor de H. Maria, voor zijn zieleheil en
dat van zijn ouders en ook vanwege een geldschuld, waartoe zijn
vader, zaliger gedachtenis, zich verbonden had en welke deze,
door de dood overvallen, schuldig bleef aan bovengenoemden.
Als in de hof "curtis" dieren zijn, die niet het eigendom zijn
van genoemde dames, moeten zij daarvan wel tienden betalen.
Afschrift in Cartularium II fol. 44 vo. Inv. nr.2.
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met de zegels van heer
Reynaldus, graaf van Gelre, Theodericus, heer van Hijnsbergh,
Hermannus van Molennarke en de stad Roermond.
1) Indien de Paasstijl gebezigd is, moet het 1284 zijn.
Afschrift in Linssen nr. 94
Sivr<? Ill 215

OG7- JIT

231 . 1283 .1 uli 27
"Datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo tertio
feria tertia proxima post festum beati Jacobi apostoli".
Godefridus, -jdeken van Aken, en Theodericus, ridder van Roermond, broers^ Geraerdus, genaamd Scotto, schout en schepenen
van Roermond verklaren dat zij - toen reeds lange tijd tussen
de abdis en het convent van de H. Maria en heer Daniel, pastoor "investitus" van Roermond, enerzijds en de broers Theodericus en Godefridus,^)zonen van vrouwe Sophie, de zuster
van de eerstgenoemde Theodericus en Godefridus,) en hun
medehelpers anderzijds een geschil bestond en toen de broers
Theodericus en Godefridus de abdis, het convent en Daniel
lastig vielen en schade berokkenden - hieraan een einde wilden
maken en tot een minnelijke schikking wilden komen en wel een
zodanige dat abdis, convent en Daniel de broeders en hun medehelpers alles, wat zij misdaan hebben vergeven met de belofte
deze broeders niet hierover voor het gerecht, hetzij een kerkelijke, hetzij een wereldlijke, te dagen. Johannes, de schrijver van Theodericus en Godefridus, broers, die hierbij aanwezig is geweest, heeft alles opgeschreven.
Afschrift in Cartularium II fol. 140. Inv. nr. 2.Munsterabdij
1) Vrouwe Sophie had twee broers, Theodericus en Godefridus
en tevens twee zonen Theodericus en Godefridus genaamd.
Zie.'J. M. Van Winter; Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre
en Zutphen,naast pag. 272 ,reconstructi.e van deze genealogie.
Oorkondenboek G & Z 1283.07.27
232.

1283 September 23
Reynaldus, graaf van Gelre en hertog van Limburg, sluit een
overeenkomst met de aartsbisschop van Keulen over de kwestie
of de burcht van Wassenberg en andere goederen na de dood van
de hertogin van Limburg aan de kerk van Keulen zouden zijn
vervallen (devoluta). De bisschop heeft Reynaldus met die goederen beleend; Reynaldus verpandt vervolgens burcht en stad
Wassenberg o.a. aan de aartsbisschop voor 8000 mark Keulse
penningen, te lossen door de pandgever of zijn bloedverwanten
van Luxemburg, Gulik, graven, Valkenburg, Heinsberg, broer van
de graaf van Luxemburg, Hengebach, Leeuwenberg,Bergheim, Gerardus van Gulik, edelheren, en zijn 00m de heer van Montfort.
De aartsbisschop zal Philippus genaamd Porcele, vijand van de
oorkonder, niet op het kasteel plaatsen. Oorkonder verbindt
zich met de aartsbisschop tegen de hertog van Brabant die in
het land van Limburg is gevallen en tegen de graaf van Berg
en diens helpers.
Lacomblet II nr. 782

233.

1283 october 13
"Feria quarta post festum victoris".
Reynaldus, graaf van Gelre, sluit een verbond met zijn zwager
Theodericus, graaf van Kleef, tegen de hertog van Brabant.

Hierin komen voor: Theodoricus voogd van Roermond, Arnoldus
de Nyle.
Sivr£ 9 su b 8
Lacomblet II nr. 783
234.

1284
Abdis en convent van Roermond met Ida, dochter van Constantinus genaamd de Butthericus, en Lichmundis doen afstand van
alle goederen die Ida na de dood van haar ouders zijn toegevallen.
Die Kolner Schreinsbiicher der 13. und 14. Jahrhunderts nr.1760

235.

1285 (of 1286) april 10
Wilhelmus, heer van Home en Altena, draagt met toestemming
van zijn oudste zoon Wilhelmus het patronaatsrecht van de kerken van Leende en Heeze over aan het klooster Keizerbosch.
Getuigen: Johannes heer van Kuik, Otto de Malberg, Walmannus,
kapelaan van de oorkonder, Vastradus de Gissen, Henricus de
Baxen, ridders, Arnoldus de Steyne en Daniel de Gore.
Camps I nr. 413

235A. 1285 december 24
Franco van Koslaer zweert voor aartsbisschop Siegfrid van
Keulen burcht en stad Wassenberg trouw te bewaren en op verlangen van de aartsbisschop weer over te geven.
Regesten Erzbischofe Koln III nr 3085
236.

1286 ,-januari 23
Osto de Thorne verkoopt zijn akker genaamd Cuevorde met gebouw o.a., dat hij van de abdis van Thorn in leen hield, aan
de abdis voor zeker weiland.
Aanwezig de leenmannen van de abdis: Henricus de Baxen, Godefridus genaamd Bert, 'ridders,Marsilius de Monte, Conradus de
Cymiterio, Gyselbertus de Buchoit, Johannes de Curia, Lambertus zijn broer, Mathias, zoon van G. Bert.
Zegelaars: Walramus heer van Valkenburg, Goswinus heer van
Born en Otto diens zoon.
Habets; Thorn I biz 58-59
1) vermoedelijk Berckt

237.

1 2 8 6 november 2 8

(in castro de Ghelria)

"Die jovis ante festum beati Andrei apostoli".
Renaldus, graaf van Gelre, hertog van Limburg, bepaalt een
lijftocht van 4000 pond Leuvens 's jaars ten behoeve van zijn
gemalin Margaretha, dochter van Guido graaf van Vlaanderen,
veronderpand op slot, stad en "patria" van Ghelre voor 165O £
10 solidi 6 den Leuvens, op de stad Goch 171£8 solidi 6 den
en zonodig 00k op de burcht en het land van Montfort.

Getuigen: Waleramus heer van Valkenburg en Monschau, Goswinus heer van Born, Wilhelmus de Bruncost, Fredericus de Meurse, Gerardus de Batembourg enz., Theodericus voogd van Roermond enz., ridders.
Sivr£ 7 sub 4
1287 februari 1

1

^

"Datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo septimo
in vigilia purificationis beate Marie virginis".
Reynaldus, graaf van Gelre en hertog van Limburg, staat de
religieuzen, de abdis en het convent, van het klooster van
de H. Maria in Roermond van de Cistercienser orde toe, dat
zij hun hof "curtis" van Berckler (Berkelaar) in zijn gebied
gelegen nl. in de parochie van Echt ten eeuwigen dage zullen
hebben en bezitten vrij van heffing, afpersing, herendiensten
en andere lasten. Dit geldt niet voor de goederen, die zij
eventueel later nog zullen krijgen.
Afschrift in Cartularium II fol. 95 vo. Inv.nr. 2 . Cartularium II fol. 96. Inv. nr. 2, in Middel-Nederlandse vertaling.
Munsterabdij
Gedrukt in L. A. J. W. Sloet. Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutfen. Deel II pag. 1091 e.v.
Opmerking: Ket stuk zou gezegeld zijn met het zegel van Reynaldus, graaf van Gelre en hertog van Limburg.
0r

"""•

1) In geheel Gelderland is noch sprake van de Paas-, noch van
de Boodschapstij1, maar alleen van de Kerststijl en de Jaardags tij l, zie R . Frui n; Han dbo ek d er C hro nol ogi e. p ag. 1 1 8 ;
Alph en a.d . R ij n. 1 9 3 4 .
1288 mei 22
"Sabbata infra octavas Pentecostis".
Syfridus, aartsbisschop van Keulen, heeft van de in Christus
beminde abdis en convent in Roermond van de Cistercienser orde
vernomen dat zij aalmoezen van node hebben en overwegend dat
zij dag en nacht God dienend bemiddelaars zijn van Zijn weldaden, verlangt hij dat hun kerk door het volk getrouw wordt
bezocht met passende eerbewijzen. Alle in Christis gelovenden,
die naar deze kerk komen en hun gaven meebrengen op de navolgende dagen, worden overeenkomstig de wil en de instemming van
de bisschop van Luik veertig dagen "carena" en een jaar van de
hen opgelegde boete kwijtgescholden met de bepaling dat voornoemde aflaat niet door quaestierders van buiten de plaats verleend mag worden; ter gelegenheid van alle plechtigheden van de
H. Maagd Maria en wanneer haar beeld in de processie wordt rond
gedragen, op de geboortedag van onze Heer Jezus Christus en op
de drie daarop volgende dagen nl. op de dag van Stephanus, Johannes en Innocentius, met Pasen en de drie erop volgende dagen
met Pinksteren en drie dagen erna, op de geboortedag van de H.
Johannes de Doper, van de apostelen Petrus en Paulus, op de dag

van de H. Maria Magdalena, van de H. Laurentius, van de H.
Egidius, van de H. Ursula en haar gezellinnen, van de H. Nicolaus, van de H. Agnes, maagd en martelares.
Afschrift in Cartularium II fol. 135 vo. Inv. nr. 2. Munsterabdij QGZ HI
1288 .juni 22 (of 21)
Theodoricus, voogd van Roermond, ridder, in de slag bij Woeringen door Keulse burgers gevangen genomen, zweert de stad
Keulen, de hertog van Brabant en hun helpers een "urvede".
Zegelaars: Theodoricus, Godfried, deken te Aken, zijn broer,
Gerard, voogd van Keulen, Herman van Vorste, ridders.
Brief Rosenkranz 31-10-1885 in Archief G. Archief Roermond
nr. 9
Regesten der Reichsstadt Aachen, I nr. 434

1288
Otto de Lovanio, abt van Averbode, schenkt het patronaatsrecht van de kerken van Nunhem, Buggenum, Haelen en Roggel
aan het convent van Keizersbosch.
Sacri et canonici ordinis Praemonstratensis annales I p.209
vlg.
1288 mei 22
"Undecimo Kalendas Junii".
Reynerus van Weerth, pastoor "investitus" der pastoorsvergadering van Eycken (Maaseik) deken, en Theodericus van Roermond, kanunnik van het H. Kruis te Luik, zijn door de abdis
en het convent van het klooster van Roermond van de Cistercienser orde en Heynricus, cantor van de H. Maria te Maastricht en Engelbertus, pastoor "investitus" van de kerk van
Buenzele (waarschijnlijk Budel) door de inwoners van het dorp
Marnheze (Maarheze) gekozen tot scheidslieden in het geschil
dat speelde tussen voornoemd klooster en de inwoners van Marnheze over zekere weg, waarop genoemde inwoners aanspraak maakten om hun vee langs te drijven langs de hof van Hoechten
(Heugten), welke het voornoemde klooster als een vrij goed
bezat "allodium". Toen de scheidslieden zich ter plaatse op
de hoogte waren gaan stellen van de situatie, bevonden zij
dat de gewraakte weg gelegen was binnen de palen en afrastering van de hof van Hoechden, uitkijkend op de hof zelf.
Na raad ingewonnen te hebben van de schout van Buscoducis
('s Hertogenbosch), die daar aanwezig was. en andere rechtschapen lieden, hebben zij de volgende regeling vastgesteld
op straffe van twintig Leuvense ponden, waarvan de ene helft
aan de heer van de plaats toekomt, de andtre helft aan de parti j,
die zich wel aan de regeling houdt. Abdis en convent moeten
een wal of omheining of beide maken en de wal of omheining
in de richting van de drassige gronden "palus" of het bos beginnen op de plaats, die "bij de droge eik", welke daar nu

staat, genoemd wordt, en van beide kanten, hoger en lager
van die plaats of die eik laten lopen tot zover als de vrije
eigendom van de hof reikt.
De inwoners van Maarheze mogen hun vee niet aan gene zijde
van die omwalling of omheining aan de kant van de hof drijven,
buiten de omwalling of omheining echter aan de kant van Stercele (Sterksel) zullen zij hun vee naar de weiden kunnen drijven langs genoemde plaats in die tijd van het jaar, wanneer de
weiden naar gewoonte niet bewaakt worden tegen vee en afgeschut. De meester van de hof "curtis" of diens afgevaardigde
kan het vee, dat zij binnen de hof tot hun schade aantreffen,
vangen, hetgeen "schutten" genoemd wordt en vasthouden totdat
aan hen de geleden schade voldaan is, hetgeen "schutrecht" genoemd wordt. Deze regeling zal duren tot Wilhelmus, heer van
Cranendunck en van Marnheeze, nu minderjarig, de jaren des
onderscheids zal hebben bereikt. Dan kan er eventueel opnieuw
over geprocedeerd worden.
Afschrift in Cartularium II fol. 52 vo. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Camps I nr. 437 O&Z.'SL
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met de zegels van de
scheidslieden, van de abdis en het convent en van de vrouwe
van Cranendunck.
242A. 1289 juli 27 (Burg).
Siegfrid, aartsbisschop van Keulen, en Adolf, graaf van Berg,
sluiten een overeenkomst, waarbij de aartsbisschop belooft aan
hertog Jan van Brabant de burcht Wassenberg over te geven indien graaf Reinald van Gelre daarin toestemt en de pandsom
wordt terugbetaald.
Regesten Erzbischofe Koln III nr. 3220
242B. 1289 S e p t e m b e r 11
Siegfrid, aartsbisschop van Keulen, bevestigt als metropoliet
een overeenkomst tussen proost en kapittel van St.Georg te Wassenberg inzake de verdeling van de inkomsten uit de hoven van
Vulte en Elinchove (Ellinghoven) en de parochiekerken van Wassenberg en Havert.
Regesten Erzbischofe Koln III nr. 3238
242C. 1289 october 15
Philips, koning van Frankrijk, beslist als scheidsrechter, dat
Reinald graaf van Gelre aan Jan hertog van Brabant o.a. zal afstaan de burcht Wassenberg. Reinald zal de helft van de pandsom
van 8600 mark Keuls, die hij ontving van de aartsbisschop van
Keulen wegens verpanding aan de aartsbisschop, uitkeren aan de
hertog.
Reinald zegelt mee.
Regesten Erzbischofe Koln III nrs. 3244/5

242D. 1289 october 18
Walram, graaf van Gulik en proost van Aken, geeft zijn toestemming voor de verkoop van de hof te Baesweiler met het
patronaatsrecht te Oidtweiler door Henricus, edelheer van
Schinnen, aan het Praemonstratensers zustersklooster te
Heinsberg.
Regesten der Reichsstadt Aachen I nr. 459
243. 1290 februari
"Magistri, rectores, scabini" en gehele gemeenschap der
steden Nijmegen, Roermond, Gelre, Venlo, Nieuvstad, Kessel,
Goch, Zutphen, Emmerik, Arnhem, Doesburg, Harderwijk en Groenlo bevestigen de pandgeving van Gelre en Zutphen door Reynaldus graaf van Gelre en Margaretha, gravin, aan Guido graaf
van Vlaanderen voor vijf jaren.
R. A. Gent St.Genois nr. 550
244.

1290 april 2 - 1291 april 21
Katerina, vrouwe van Cranendonc, schenkt aan de religieuzen
van Keiserbosch een jaarrente van 3£Leuvens, waarvan 30 schellingen voor het jaargetijde van Engelbert van Cranendonc en
30 schellingen voor diens vader Willem van Cranendonc, te ontvangen te Swalmen.
Camps I nr. 461

244A. 1290 december 16
Goswinus heer van Born, ridder, oorkondt, dat wijlen Henricus
(van Gelre) heer van Montfort, wijlen Henricus graaf van Luxemburg, Theodoricus heer van Heinsberg en Walramus heer van Valkenburg als arbiters te Erkelenz een geschil tussen Reynaldus
graaf van Gelre en Walramus graaf van Gulik als proost van Aken
hebben beslecht over goederen te Sittard (Citere) en Brempt
(Bremte). De goederen komen Reynaldus toe, doch deze betaalt
de proost 1200 mark en tot tijdstip van betaling verpandt hij
de proost de goederen te Sittard.
Regesten der Reichsstadt Aachen I nr. 476
Nijhoff I nr.
245.

1290 december
"Mense Decembri"
Schout en schepenen van Echt oorkonden, dat Theodericus genaamd Homnic van Nithusen in erfpacht "iure hereditario" aan
de vrouwe abdis en convent van het klooster van de H. Maria
in Roermond van de Cistercienser orde zo'n negen bunder akkerland gelegen bij Opwijck, dichtbij de hof "curtis" van genoemd
convent, overgedragen heeft voor drie malder rogge en een malder haver jaarlijks op de dag van de H. Andreas apostel, te

betalen volgens maat van Echt in de hof van voornoemde abdis
en convent te Barcklaer (Berkelaar) aan Theodericus en Geertrudis, zijn vettige echtgenote.
Afschrift in Cartularium II fol. 96 vo. Inv. nr.2.Munsterabdij
Opmerking:Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van schout
en schepenen van Echt. O&l, JTT
245A. 1291 maart 29
Zoen tussen aartsbisschop Siegfrid van Keulen en graaf Walram
van Gulik, waarbij o.a. bepaald wordt, dat Walram zal huwen
met de dochter van edelheer Hendrik van Westerburg (dochter
van broer van Siegfrid) waarvoor Siegfrid 5000 mark betaalt
of zolang niet betaald is een rente van 500 mark of burcht
Wassenberg en de inkomsten uit het land Wassenberg als pand,
mits de edelheer Johan van Reifferscheid als kastelein optreedt.

246.

Regesten Erzbischofe Koln III nr. 3327
1291 december 2
"Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo Dominica ante festum beati Nycolay episcopi".
Schout en schepenen te Echt oorkonden, dat voor hen verschenen
is Adam, zoon van Ada van Heyggen en dat deze aan de broeders
van Bercklaer (Berkelaar) ten behoeve van de abdis en het convent van Roermond zes bunder akkerland, gelegen in het gebied
van Echt, verkocht had; elke bunder voor vijf marken van Brabantse denarien, hetgeen voornoemde broeders en convent Adam
betaald hebben. Adam belooft de broeders en het convent gedurende een jaar en een dag te vrijwaren.
Getuigen waren: Tilmannus, genaamd Lupun, Hermannus en Ywanus,
broers, zonen van wijlen Johannes Gerten, Arnoldus, broer van
Johannes Geisten en Mathias, zwager van voornoemde Adam en Arnoldus.
Afschrift in Cartularium II fol. 97 vo. Inv. nr.2. Munsterabdij cez TE
Opmerking; Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van schout
en schepenen van Echt.

247.

1292 januari 5. Rome.
"Datum Rome apud sanctam Mariam maiorem Nonas Januarii pontificatus nostri anno quarto".
Paus Nycolaus (IV) overweegt, dat wanneer hem iets rechtvaardigs en eerlijks gevraagd wordt, zowel billijkheid als rede
vereist dat dit tot het verschuldigde resultaat leidt, hetgeen
zijn ambt hem verplicht. Als abdis en convent van het klooster
van de H. Maria in Roermond van de Cistercienser orde hem de
bewijzen leveren, dat proost, deken en kapittel van St.Servatius van Maastricht aan hen gelden, een hof "curtis", bezittingen, inkomsten en andere goederen in het dorp Echt en Werda (Stevensweert) tegen een jaarlijkse betaling overgedragen
hebben met toestemming van Heynricus, bisschop van Luik, zaliger gedachtenis, en van de aartsdiaken, bevestigt hij dit en

bekrachtigt hij dit alles door middel van deze oorkonde.
Afschrift in Cartularium II fol. 95. Inv. nr. 2. Munsterabdij 052, ;$££.
Opmerking:IrKdit stuk dezelfde arenga als in het afschrift
de dato december 1264.
1292 ) februari 26
"Datum feria tercia post Dominicam invocavit anno Domini
millesimo ducentesimo nonagesimo secundo".
Lambertus, kapelaan van de gravin van Gelre, Tilmannus, pastoor "plebanus" van Nieuwkerk (Kr. Geldern Rhl.), Theodericus, pastoor "investitus" van de kerk van Wetten, broeder
Thilmannus, provisor van het nieuwe klooster genaamd 's Gravendal ("provisor novi claustri dicti vallis comitis"), Godefridus van Tische, Bernardus van Stenhorst, ridders, Henricus, voogd in Gelre, Gerardus Kok "Cocus", schrijver aldaar,
Wilhelmus van Virnheym, JohanneB van Stralen, Alexander van
Muro, schepenen van de stad Gelre, Rutgerus van Halla, Theodericus, Verdunc genaamd, Henricus "super Hage", Rutgerus, genaamd Roggo, Godefridus vanpulwik en Rutgerus van Styga, schepenen van het land van Gelre, verklaren, dat Jacobus, genaamd
van de Hof, vd(5r hen is gekomen en vrijwillig afstand gedaan
heeft van zijn tienden in Salhusen (Saelhuysen) ten behoeve
van het convent in Roermond. Zuster Elysabet, abdis van voornoemd convent, heeft Jacobus niet als recht maar als gunst,
drie achtereenvolgende jaren het gebruik van die tienden gelaten tegen betaling van twee malder rogge en zes malder haver
volgens Gelderse maat, elk jaar op de dag van de H. Maarten
in de winter of binnen twee weken daarna.
Alexander van Muro, Johannes van Stralen, Wilhelmus van Virnhem, schepenen van de stad Gelre (Geldern), Rutgerus van Halle,
Theodericus, genaamd Verdunc, Rutgerus, genaamd Roggo, en Rutgerus van Styga, Schepenen van het land van Gelre verklaren,
dat Tilmannus, genaamd van het Einde "de Fine", van Aldekerk
(Kr. Geldern Rhl.) v<5c5r hen is gekomen en afgezien heeft van
alle recht, dat hij had op de tienden gelegen bij Aldekerk,
ten gunste van zijn broer Ludolphus, provisor van het convent
van Roermond, Ludolphus laat Tilmannus nog gedurende twee achtereenvolgende jaren bij wijze van gunst in het bezit van de
tienden tegen betaling van ddn malder tarwe en twee malder
haver, elk jaar op de dag van de H.Maarten in de winter. Bela,
moeder van Tilmannus voornoemd, heeft 00k van deze tienden afstand gedaan.
Origineel. Perkament Inv. nr. 21. Het stuk zou gezegeld zijn
met de zegels van de schepenen van de stad Gelre en met het
zegel van heer Tilmannus, pastoor van Nieuwkerk, maar de zegels
zijn verloren.
Afschrift in Cartularium II fol.86 vo. en 87. Inv.nr. 2. Muns
sterabdij
1) In geheel Gelderland was noch sprake van de Paas-, noch van
de Boodschapstijl, maar alleen van de Kerst- en de Jaardagstijl, zie R. Fruin. Handboek der Chronologie. pag. 118. Alphen
aan de Rijn 1934. Oorkondenboek G & Z 1292.02.26

248A. 1292 april 27 (Andernach).
Graaf Adolf van Nassau verplicht zich tegen Siegfrid, aartsbisschop van Keulen, indien hij tot Rooms Koning wordt gekozen o.a.
"promittimus archiepiscopum, suos successores et ecclesiam
tenebimus et conservabimus in possessione castrorum Wassenberg et Leydberg et ipsis contra ducem Brabantie, comitem
Flandrie et alioB quoscumque propter hoc ipsos (in)vadere
volenteB manu potenti asBistemus".
Urkundenbuch der Stadt Diiren I nr. 48
249• 1292 augustus 28
Johannes, abt van Averbode, draagt aan het convent van Keizersbosch verschillende inkomsten over:
mark door de sacerdos van Roggel te betalen
- 4 solidi Keuls voor de memorie van Godefridus de Halen,
ridder
- 5 solidi Keuls door Godefridus de Ophoven
- 5 solidi 6 den. door Gerardus de Hamseem
- 3 solidi uit het deel van Reynaldus de Nunheym
- 28denarife'n Keuls en 2 hoenders te Roggel
- 3 mark uit de tiend van de kerk van Nunhem, te we ten 1 mark
waarvoor Keizersbosch 10 mark ineens ontving van Gertrudis
de Halen's memorie; mark voor het jaargetijde van RodulphuB de Roda; j? mark voor het jaargetijde van de moeder van
de heer van Baxen; 1 mark voor het jaargetijde van vrouwe
Agnes van Home
- 2 malder rogge voor het jaargetijde van wijlen de priorin
Margaretha, te heffen in Halen uit het goed Botz
- 8 solidi sterling 8 denariSn te betalen door de proost voor
de 4 sollemnitae van O.L. Vrouw, gesticht door Margaretha
- 4 malder rogge uit het goed Eylzen, waarvan 66n ten laste
van wijlen Bertradis, begijn, en
in Rinekensvoert.

- 4 solidi voor het jaargetijde van Gerlacus de Hoerne
11
- 4 solidi " "
" diens vrouw Gertrudis
- 5 solidi " "
"
" Godefridus de Halen,
ridder, die 13 solidi 's jaars worden ontvangen bij Weert
- 6 denarife'n sterling voor het jaargetijde van Henricus genaamd de Nattan
- alle inkomsten van de kerken van Heeze, Leende, Buggenum,
Halen en Helden
- voor de koaterij van het convent van Keyserbosch: in Ymlo
3 solidi; door Gerardus, geestelijke, zoon van Rutgerus
van Kessel 16 denarien Keuls; door Henricus genaamd Ledeghe
en door Gerardus de Hese, 11 den. Keuls; 3 was te betalen
door Mathias de Rocgel of Godefridus de Ophoven; de kosterij heeft een akkerland genaamd Trudenlant.
Camps I nr. 484

OG"I VT.

250.

1292 augustus
"Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo
in mense Augusto".
Johannes, abt, en het gehele convent van Averbode van de Premonstratenser orde en E(lysabet), abdis, en convent van de H.
Maria te Roermond van de CisterciSnser orde hebben - overwegend, dat men, nu tijd en omstandigheden gewijzigd zijn en de
vroegere overeenkomst, waarbij de landerijen, gelegen tussen
hun hoven van Stertsele (Sterksel) en van Hoechten (Heugten),
welke in de volkstaal Kemerken genoemd worden, en zich uitstrekken tot aan de watermolen van Hoechten en wel aan die
kant van het water, waaraan genoemde hof van Stertsele gelegen
is, tot gemeenschappelijk gebruik van bossen, weiden en drassige gronden verklaard werden, veelvuldig tot onenigheid aanleiding gaf - hebben na rijp beraad besloten de zaken opnieuw
te regelen. En wel in dier voege, dat van de genoemde landerijen de helft, die aan de zuidkant van de hof van Stertsele
ligt, aan het klooster van Averbode komt en de andere helft,
die bij de molen van Hoechten en ten noorden van de hof van
Hoechten ligt aan de abdis en het convent ten eeuwigen dage
vrij en onaangetast.
Afschrift in Cartularium II fol. 53 vo. en 54. Inv. nr. 2.
Munsterabdij
Opmerking: Origineel in het Rijksarchief te Noord-Brabant.
Het stuk zou gezegeld zijn met de zegels van abt en convent
en abdis en convent, maar de zegels zijn zwaar beschadigd.
De vroegere overeenkomst, waarvan in deze acte sprake is, is
de overeenkomst, die voortvloeit uit de arbitrale uitspraak
van augustus 1269.
Camps I nr. 485

251.

1293 januari 20 apud Ole.
Goda, abdis van Thorn, oorkondt dat na raad van Theodoricus,
voogd van Roermond, Gerardus heer van Karken, Gerardus van
Utewike, ridders, en andere bloedverwanten een scheiding en
deling van de goederen Leverloe, die van de abdis in cijns
en keurmede worden gehouden, is gemaakt tussen Johannes de
Leverloe en zijn zuster Erkenradis en Margareta. De gezusters ontvangen 1 mark Luiks 's jaars uit de molen en andere
goederen te Leverlo en aan elk van hen levenslang 4 mark
Luiks en 12 malder rogge, Wessemse maat, op het veer te Ool
en elk der zusters 3 mark min 5 solidi Luiks wegens de verdeling van de nalatenschap van hun broer Rutgherus.
Aanwezig: de genoemde ridders en H. de Baye, Ghiselbertus
de Barle en Lenualus de Baxen, ridders, Johannes, investitus van Thorn, en 6 schepenen van Thorn.
Zegelaars: de abdis en Theodoricus en Gerardus van de genoemde ridders.
Habets; Thorn I biz. 70-72

2^2. 1295 november 12
"Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo tertio in
crastino beati Martini hyemalis".
Giselbertus, abt, en Renerus, prior van het klooster Camp,
Heynricus, pastoor "investitus" van de kerk van Luthe (Leuth),
deken van het concilie van Stralen, Mathias, pastoor "investitus" van de kerk van Assele (Asselt) en van Zvalmen (Svalmen), en meester Lodewicus van Colonia (Keulen), genaamd van
Molengassen, doctor decretorum, doen als arbiters uitspraak
in het geschil, ontstaan tussen de abdis en het convent van
het klooster van de H. Maria in Roermond enerzijds en de
edelman heer Theodericus, pastoor of rector van Nieuwkerk
(Kr. Geldern Rhl.) anderzijds over het recht van het voordragen van een vicaris of kapelaan voor de kerk genaamd Oude
Kerk of Kapel van Gelre (Aldekerk Kr. Geldern Rhl.). Zij bepalen dat Sibertus, als kapelaan of vicaris voor genoemd Oudekerk door de vrouwe abdis voorgedragen, deze kapelanie of
dit vicariaat verkrijgt vooral daar genoemde heer Theodericus hiermee inBtemt en de voorgedragene de verschuldigde rechten en gewoonten nakomt. Eveneens bepalen zij, dat zodra de
kapel of het vicariaat vacant is, Theodericus, pastoor van
Nieuwkerk, of wie ook maar dan daar pastoor zal zijn de vicaris of kapelaan voor de genoemde kerk vrijelijk mag voordragen
of aanstellen zonder enige tegenspraak van de abdis of het convent. Eveneens bepalen zij dat voortaan wanneer ook maar genoemde kapelanie vacant is genoemde partijen beurtelings iemand voordragen zo, dat wie ook maar de abdis meent te moeten
voordragen, zij deze eerst voordraagt en doorstuurt naar de
pastoor van Nieuwkerk, welke pastoor hem, na de belofte van
gehoorzaamheid van hem gekregen te hebben, doorstuurt naar de
aartsdiaken. Zo moet voortaan de voordracht beurtelings door
genoemde partijen plaatsvinden.
Afschrift in Cartularium II fol. 87. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met de zegels van de arbiters en met de zegels van partijen.
Oorkondenboek G & Z 1293.11.12
255. 1294 april 29
Adolphus, Rooms Koning, beveelt de aartsbisschop van Keulen,
de hertog van Brabant en de graven van Henegouwen, Holland en
Kleef, de belegering van het castrum Born door de graaf van
Loon en Walramus van Valkenburg te doen staken en het geschil
met de graaf van Gelre aan hem voor te leggen.
Lacomblet II nr. 945
254. 1294 .iuli 10
Adolphus, Rooms Koning, verkondigt de uitspraak van het rijkshof, dat hij Reinaldus graaf van Gelre, wiens castrum Born door
de graaf van Loon en Walramus van Valkenburg wordt belegerd,
hulp dient te verlenen.
Lacomblet II nr. 947

1294 november 13
"Sabbato post festum sancti Martini hyematis".
Gyselbertus, abt van Camp, verleent alien, die tot de bouw
van de nieuwe kapel van het begijnhof te Roermond zullen
bijdragen (opus capelle nove plantacionis begginarum in Ruremunde), aandeel in de goede werken van de abdij en de 42
mannen- en 16 vrouwenkloosters, waarover hij patemiteitsrecht heeft.
Publ. XI (1874) biz. 186/7 OS2. MT
1295 april 4
"Datum Dominica qua cantatur ludica anno Domini millesimo
ducentesimo nonagesimo quarto".
Broeder Giselbertus, abt van Camp, en Johannes van Stralen,
ridder, verklaren, dat Tylmannus, genaamd Hasenragge, en Gerardus, diens zoon, een geschil hadden met de abdis en het
convent van Roermond over zeven en een halve morgen land gelegen in de parochie van Aldekerk (Kr. Geldern Rhl.), op welk
land Tylmannus aanspraak maakt op grond van het feit, dat zijn
vrouw dat land in bezit had krachtens erfenis van haar vader
en dat Tylmannus en Gerardus bij deze afstand doen van hun
recht ten overstaan van vele monniken van Camp en andere eerzame en betrouwbare lieden.
Afschrift in Cartularium II fol. 87. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met de zegels van de abt
van Camp en Johannes, ridder voornoemd.
Oorkondenboek G & Z 1295.03.20
1295 augustus 7
"Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto Dominica
post festum beati Petri ad vincula".
Schout en schepenen in Echt oorkonden, dat Elizabeth, abdis,
en het convent van de kerk van de H. Maria in Roermond afstand
doet en gedaan heeft van de nog niet gelnde tienden van hun gemeenschappelijk land te Echt ten behoeve van het kerkhof en de
kerk aldaar gedurende de tijd van het zaaien en oogsten van dit
jaar, met die bedoeling, dat na het verstrijken van deze periode weer tienden betaald zullen worden aan wie het rechtens toekomt. Dit alles onder voorbehoud van het recht van de graaf van
Gelre.
Getuigen waren: heer Zizo van Kerre, heer Sibertus, dapifer,
heer Gerardus van Vlorop en heer Gerard van Uytwick, ridders.
Afschrift in Cartularium II fol. 97
dij «
TS-

v

©. Inv. nr. 2. Munsterab-

Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met de zegels van bovengenoemde getuigen en van schout en schepenen.

258. 1296 maart 1 5■» Rome.
"Datum Rome apud sanctum Petrum Idus Martii pontificatus
nostri anno secundo".
Paus Bonifacius (VIIl) draagt op verzoek van de abdis en
het convent van het klooster van de H. Maria in Roermond
van de Cistercienser orde aan de cantor van de kerk van de
H. Maria te Maastricht op, dat hij er zorg voor draagt, dat
de op ongeoorloofde wijze vervreemde goederen van bovengenoemd klooster daaraan terugkomen door hun tegenstanders
te bedwingen met kerkelijke straffen en getuigen, die uit
gunstbetoon, haat of vrees zich aan het getuigen van de
waarheid trachten te onttrekken met £6nzelfde straf te
dwingen, terwijl niemand buiten eigen stad of diocees berecht zal worden.
Afschrift in Cartularium II fol. 124. Inv. nr. 2. Munsterabdi j
Oorkondenboek G & Z 1296.03.15
258A. 1296 februari - april
Jan II hertog van Brabant, gesteund door Everhard graaf van
der Mark, belegert en verovert de burcht Wassenberg.
Regesten Erzbischofe Koln III nr. 3477
259- 1297 november 2
Hildegerus Rufus de Stessa, zoon van wijlen Hermannus de Stessa, ridder, koopt van het convent van Roermond en Aleydis,
dochter van Bertramus, zwaardvechter (gladiator), kloosterling, een jaarrente van 1 mark uit huis en hof te Keulen, nader omschreven.
Die Kolner SchreinsbUcher der 13. und 14. Jahrhunderts nr.1482
Op biz. 391 noot a: Staat een nadere acte van 24 october 1297
over deze transactie.
260. 1297 november 29
"In vigilia beati Andrei apostoli".
Richter en schepenen van Odilienberg oorkonden, dat ter stichting en dotering van het altaar van Maria Magdalena aldaar de
volgende schenkingen geschied zijn:
- Dirk van Lobbroc, vroeger investitus van Wessem, testeerde
zijn tiende bij Overhe
- Catharina, weduwe van Gerard van Utwike, ridder, en haar kin
deren Godefridus, Wimmarus, Gerardus, Theodoricus en Mechtil
dis, geven op uiterste wil van man/vader een jaarrente van
4 malder rogge en 4 malder haver uit hun goederen bij Odilienberg (Berge) genaamd Vosloc
- Henricus,
Theodoricus,
Wilhelmus,
Johannes
en
Gerar-

dus, kinderen van wijlen Coinon van Berge, schenken volgens
diens testament 2 malder rogge en 2 malder haver 's jaars en
een jaarcijns van 2 schellingen uit hun goederen genaamd Vosloc of Corfgaet.
Zegelaars: kapittel van Odilienberg; Godefridus, deken van
Aken, Gerardus de kerreke; Theodoricus, voogd van Roermond,
ridders.

HL

Sivr£ III biz. 220/1 0&Z
1297 december 14
261. "Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo
septimo in crastino beate Lucie virginis".
Gerardus van Spralant heeft onenigheid met de abdis en het convent van Roermond van de Cistercienser orde over de tienden der
novaliSn "novalia" van zijn land van Spralant, welke na de dood
van zijn vader Gerardus geheven worden en daarom draagt hij met
goedvinden van zijn vrouw en op aanraden van zijn vrienden aan
abdis en convent tegen een som geld alle tienden van pas ontgonnen landerijen "novalia" van zijn land van Spralant bij het castrum gelegen in de parochie van Raede (Venray), over, uitgezonderd slechts de smalle tienden van pas ontgonnen land van zijn
hof "curtis" in het castrum.
Afschrift in Cartularium II fol. 62 vo. Inv. nr. 2. Cartularium
II fol. 63. Inv. nr. 2 in Middel-Nederlandse vertaling.
Munsterabdij , OG~< Xtf
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met de zegels van Reynaldus, graaf van Gelre, de heren Gerardus van Oyen en Wilhelmus
van Pithersen, ridders, en van Gerardus van Spralant zelf.
262. 1298 juli 29
"Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo feria
tertia post festum beati Jacobi apostoli".
Godefridus van Nassau, aartsdiaken van Luik, schrijft de pastoors van Nyele (Maasniel) en Herten, dat hij heer Godefridus,
deken van de H. Maria te Aken, benoemd heeft tot pastoor "investitus" in de kerk van Roermond, welke vacant was door de
vrijwillige afstand van heer Mathias, vroeger rector van deze
kerk, op voordracht van de abdis en het convent van het klooster van de H. Maria te Roermond, waaraan het presentatierecht
van genoemde kerk toekomt. Hij draagt de pastoors van Nyele en
Herten op persoonlijk naar Roermond te gaan om Godefridus te installeren en aan hem hierover verslag uit te brengen.
Afschrift in Cartularium II fol. 141. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van de proosdij van Aken, gebruikt door Godefridus van Nassau, aartsdiaken
van Luik.

1298 augustus 3

263.

"Datum anno Domini millesimo nonagesimo octavo die Dominica
po81 festum beati Petri predicto".
Theodericus, pastoor "investitus" van Nyele (Maasniel), en
Heynricus, pastoor "investitus" van Herten, zich richtend
tot de eerwaarde heer Godefridus van Nassau, aartsdiaken,laten hem weten, dat zij persoonlijk naar Roermond zijn gegaan,
alvaar zij zijn beve--l8chrift, waar dit stuk doorheen gestoken is, uitgevoerd hebben op de Zondag na het feest van Petrus'
banden tijdens de plechtigheden van de mis na het lezen van
het evangelie, vanneer de grootste menigte aanwezig is, met
aanwending van alle in dergelijke gevallen gebruikelijke plechtigheden en zonder enige tegenwerking.
Afschrift in Cartularium II fol. 141 - Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van Theodericus, pastoor van Nyele en Heynricus, pastoor van Herten.
Oorkondenboek G & Z 1298.08.03

263A. 1299 april 23
Arnold, heer van Alphem, en zijn vrouw Gertrudis verkopen aan
de abdij Camp hun goederen te Ayswinkelle en Lynnighem met het
visrecht in de Rijn en de tiend Oppenrode, die leenroerig is
aan de aartsbisschop van Keulen.
Getuigen: de bloedverwanten Sweder van Alphem en Johan van Stralen, ridders, en Willem de Holthe.
Regesten Erzbischofe Koln III nr. 3651
264. 1299 a u g u B t u s 5
"Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono in
crastino festivitatis beati Bartholomei apostoli".
Christianus van Wirst en zijn wettige echtgenote Nesa, zolang
als zij beiden of 6£n van beiden leven, aan abdis en convent
van het klooster van de H. Maria te Roermond de tienden over
van de halve bunder akkerland, gelegen in de parochie van
Weerde (Stevensweert) ter plaatse genaamd Steynculen in bezit
van de kerk van de H. Stephanus van voornoemde parochie van
Weerde. Zij doen dit op voorwaarde, dat zij geen tienden aan
abdis en convent hoeven te betalen van hun hof "curtis" gebouwd tussen de twee armen van de Maas. Als Christianus en
Nesa overleden zijn, zal de oude toestand weer gelden.
Afschrift in Cartularium II fol. 100 vo. Inv. nr. 2. Munsterabdij

001 in

Opmerking: Het stuk zou bij gebrek aan een eigen zegel van
Christianus en Nesa gezegeld zijn met het zegel van Goescalcus, pastoor "investitus" van de kerk in Echt.

264A. 1299 augustus 11
Wikbold, aartsbisschop van Keulen, en Reinald, graaf van
Gelre, zegelen de oorkonde, waarin de edelheer Willem van
Grebben zich met het klooster Averbode verstaat over het
patronaatsrecht van Venlo.
Regesten Erzbischofe Koln III nr. 3679
264B. 1299
Egidius, patriarch van Braga, en andere bisschoppen verlenen het klooster van de apostel Petrus te Odilife'nberg een
aflaat op Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, de 4 grote feesten van de H. Maria, Allerheiligen, op St.Petrus, op
St.Michael, St.Jan de Doper en Evangelist. St.Laurentius,
St.Nicolaas, Martinus, Servatius, Wiro, Otgerus, Plechelmus,
de beide Kruisfeesten, Maria Magdalena, Catharina, Margaretha en Agnes onder de gevone voorwaarden.
Publ. 1886 biz. '179-180

265.

1300 maart 25
"Datum anno Domini M^CC^ nonagesimo nono in die annunciacionis beate Marie Virginia".
Wilhelmus, heer van Horne (Horn) en Altena, verklaart ten
einde elke twijfel uit te bannen nadrukkelijk, dat hij na
rijp beraad en toestemming van zijn zonen van zijn moeras
gebied, in de volksmond Gestel geheten, 12 bunder afstaat,
gelegen op dezelfde oever van de ri^vier als waarop het klooster naast "Watervort" staat, tegen een cijns van 6 schelling
te betalen op de Zondag na St. Remigius.
Zegelaars zijn de oorkonder en zijn oudste zoon.
Origineel op perkament, inv. nr. 106; het zegel van de zoon
van Willem is verloren.
RAL St.Elisabethsdal.

266.

1300 mei 26
"Feria quinta ante festum penthecoste".
Gerardus, graaf van Gulik, doet ten behoeve van Reynaldus,
graaf van Gelre, afstand van zijn rechten op burcht en land
van Montfort c.a., die Reynaldus verkregen heeft van Henricus, bisschop van Luik. Verder verklaart hij geen recht te
hebben op goederen te Brempt c.a. Oorkonder neemt deze goedererfWBrempt, uitgezonderd het Elmptervald, voor 1000 mark
Brabants, de groot Tournoois gerekend voor 4 denarii, in
pand, te lossen na overlijden van de oorkonder voor 600 mark
Brabants.
Sivr£ 7 sub 4
M ij h off 1- 7 0

267. 1300 juli 17
"Datum anno Domini millesimo tricentesimo in die dedicationis beate Marie in Aquis".
Mathias, deken van de kerk van de H. Petrus in Zittaert (Sittard), Godefridus, pastoor "investitus" van Berghe (OdiliSnberg), en Martinus, pastoor "investitus" van Roestere (Roosteren), doen als scheidslieden uitspraak in een geschil tussen
de abdis en het convent van de H. Maria in Roermond van de
Cistercienser orde enerzijds en Johannes van Petersheym, heer
van Weerde, Rudolphus Nullinus van Heka, Rienardus van Lanckbaende en alle parochianen van de plaats Werde (Stevensweert)
anderzijds over zekere rechten, die voornoemde Johannes en de
parochianen beveren te bezitten op de kleine tienden van Werde,
welke tienden de abdis en het convent gewoon zijn aldaar te innen. De scheidslieden bepalen, dat elk van beide partijen in
het bezit zullen blijven van wat ze tot dusverre hadden, maar
de abdis en het convent moeten voortaan, niet rechtens maar als
gevolg van deze uitspraak, aan Johannes en de parochianen ten
behoeve van de kerkfabriek of de kapel van Weerde (Stevensweert)
drie marken Sterling courant te Roermond geven.
Afschrift in Cartularium II fol. 101. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met de zegels van de scheidslieden.
■nf

267A.

1301 S e p t e m b e r 1
Johan, genaamd van Stralen, ridder, oorkondt, dat de aan
de aartsbisschop van Keulen leenroerige goederen van Dirk,
genaamd van der Horst, bij de hof Gorsvorth van de abdij
Camp onderworpen zijn aan gerichtsdwang op 3 jaargedingen
's jaars, zoals de andere bezittingen van Camp in Vronebruke.
Regesten Erzbischofe Koln III nr. 3642
268.

1301 october 1
Gerardus, heer van Horn, oorkondt, dat de mansionarii van
zijn hof te Wessem en hun opvolgers in de parochie Grathem
maalplichtig zijn op de molen in de parochie Grathem. De
molenaar zal daarvoor aan de oorkonder 6 denarii jaarcijns
betalen in de hof te Wessem.
Habets; Thorn I biz. 84

269.

1302 april 2
"In crastino beati Georgii martyris".
Theodoricus, heer van Heinsberg, oorkondt, dat Henricus,
bisschop van Luik, heer van Montfort geweigerd heeft lossing
van de verpanding te aanvaarden van de voogdij van Udelenberge en Posterholt, groot 40 marken Brabants zilverpenningen. De voogdij is vanouds bezit van Heinsberg als leen van
Utrecht, doch is in de deling tussen heer Theodoricus, heer
van Valkenburg, en heer Henricus, heer van Heinsberg, vader
van de oorkonder, voor dat bedrag aan de heer van Valkenburg
verpand.
Getuigen: Arnoldus, deken van het kapittel van S.Gengulfus
te Heinsberg, Emundus van Brakelen, Arnoldus genaamd Mulart,
ridders.
Sivr6 5 sub 2
Lacomblet III - 17
Publ. 1886 biz. 181

270.

1302 S e p t e m b e r 11
Arnold, graaf van Loon, staat Gerard van Horn toe over zijn
lenen te beschikken ten gunste van diens vrouw Johanna van
Gaasbeek, uitgezonderd de burcht Horn.
Butkens I biz. 222

271 . 1303 januari 10
Engelbert van Horn, proost en aartsdiaken van de Domkerk van
Utrecht, als arbiter gekozen in het geschil tussen het klooster Keizerbosch en Gerardus, heer van Horn, broer van de oorkonder, over het patronaatsrecht van de kerk van Heeze en Leende, wijst dat recht toe aan het klooster.
Camps I nr. 636
Oorkonde is verdacht.

f
I

I

271A. 1503 juni 1
Gerardus van Nassau, proost van St. Marie te Aken en
aartsdiaken van Luik, oorkondt, dat hij alle goederen
te Erkelenz, die deken en kapittel van St. Marie hem
voor jaarlijkse inkomsten hadden aangewezen, gedurende
zijn leven in erfpacht geeft aan Reinald, graaf van Gelre, tegen 100 mark Brabants 's jaars behalve het collatierecht van de parochiekerk en de leengoederen.
Getuigen o.a.: Th(eodoricus), voogd van Roermond, G. heer
van Karken, ridders.
Regesten Reichsstadt Aachen II nr. 27
Nijhoff I nr. 78
272. 1505 juli 7
"Dominica post octavas beatorum Petri et Pauli apostolorum".
Deken en kapittel van St. Servatius te Maastricht oorkonden, dat Theodericus, genaamd Homnick van Nythusen en Gertrudis, zijn wettige echtgenote, en hun erfgenamen uit hoofde van het testament van heer Geraerdus van Nithusen, zaliger gedachtenis, hun medekanunnik, aan hen toegekend hebben
en beloofd hebben drie marken van Brabantse denarife'n te betalen elk jaar op de dag van de besnijdenis van de Heer in
het dorp Echt en dat zij met Theodricus, zijn echtgenote en
hun erfgenamen overeengekomen zijn dat zij het betalen van
deze drie marken af kunnen kopen voor dertig marken, maar
wanneer zij of hun erfgenamen geheel of gedeeltelijk niet
betalen, zij dan in plaats van de drie marken ten eeuwigen
dage gehouden zijn ons drie maten koren naar maat van Maastricht te leveren en wel drie malder rogge en
malder
haver van negen bunder land gelegen in het gebied van Opwijck in de hof "curtis" van de kloosterlingen van Berckeleer (Berkelaar) en vier malder rogge van zes bunder land
in hetzelfde gebied, hetwelk in bezit is van Gertrudis, voornoemde dochter van Ysenach, eveneens vier malder rogge van
vier en een halve bunder land, eens in bezit van Lambertus
Luderkyn.
Getuigen waren: Schepenen van Echt
Afschrift in Cartularium II fol. 96 vo. Inv. nr. 2. Munsterabdij - 0<rl V~~
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van de
schepenen van Echt en met het zegel van het kapittel.
275. 1503 october 21
Gerard van Nassau, aartsdiaken van Luik, stelt samen met
Engelbert, domproost van Utrecht, Godfried, deken, en Gozewimus, scholasticus van de kerk van H. Maria te Aken, magister Wilhelmus van Buggenum (Bugghenheim), investitus van Beek
(Beke), en Wilhelmus van Goch, investitus van Eysden (Esde),
de congrueportie vast van de bedienaren der kerken van
Leende,
Helden, Buggenum, Haelen, Nunhem en Roggel, welke kerken ter

begeving staan van het klooster Keizerboscln
Bepaald wordt:
- de rector van de kerk van Leende: 11 Tournoois klein,
3 malder haver, oblationibus, visitatie van zieken, kerkebrood, en andere (aliis similibus minutis)
- de rector van de kerk van Helden: 11 kleine Tournooise,
3 malder haver en verder als Leende
- de rector van de kerk van Buggenum: 13 kleine Tournooise
rest als voren
- de rector van de kerk van Haelen: 12 kleine Tournooise
rest als voren
- de rector van de kerk van Nunhem: 14 Tournooise kleine
rest als voren
- de rector van de kerk van Roggel: 12 kleine Tournooise
Camps I nr. 651
1 304 .januari 6
Jan II, hertog van Brabant, verleent vrijdom van beden,
heervaart en andere diensten aan Gerlach van 's Hertogenbosch, ridder, neef van wijlen Wilhelmus, heer van Horn en
Altena, voor diens hoevenaars te Erp, Veghel, Oirschot, Hilvarenbeek, Moergestel, Oisterwijk, Haaren, Berkel, Udenhout,
Hijnen, Rosmalen, Oss, Berlicum, Middelrode en op het goed
Hetsrode onder Woensel.

Camps I, nr. 660.
1305 .januari 20
Rembold van Eyl, zoon van wijlen Reynerus heer van Eyl, ridder, zijn echtgenote Jutta en zijn moeder Mechtildis, verkopen aan het klooster Grafenthal (Vallis comitis) de hoeve
Cathem, allodiaal goed. Naast de richter van de graaf van
Gelre in Kriekenbeck zegelen Gerhardus de Odenkircken, Gerlacus de Heket, Gerhardus de Vlodorp en Johannes de Asenrade, ridders.
R. Scholten; Das Cistercienserinnenkloster Grafenthal
Kleve 1899« Urkunden nr. 101
1505 mei 15 Keulen.
Gerardus, edelheer van Hurne, verplicht zich onder het stellen
van de borgen Johannes, heer van Kuke en Rudolphus van,Rypherscheyt, heer van Milendunch, edelheren, de jaarlijkse erfpacht
van 6 mark Keuls vanwege Wessem aan de abt van St. Pantaleon
te betalen, te weten 1 groot Tournoois gerekend voor 3 denarii
coloniensis en 1 Sterling voor 1 denarius en 12 solidi per mark
rekenmunt.
Getuigen:
de
genoemde
borgen
en
o.a.
Ropertus
de
Gore
en
genaamd
de
Jood
(Judeus),
ridders,
magister
Gerardus
van
officiaal van Trier.
Benno Hilliger; Die Urbare von S. Pantaleon in K81n; 1902
biz. 218/9

Daniel
Gulik,

277• 1305 augustus 31
"In exito mensis Augusti".
Wilhelmus, heer van Cranenduncke en Elizabetht zijn wettige
echtgenote, oorkonden^zich aan dezelfde overeenkomst te houden, welke indertijd ' gemaakt is, inzake het geschil tussen
het convent van Roermond en de inwoners van Maarheze over zekere weg, waarover genoemde inwoners hun vee wensen te drijven
langs de hof "curtis" van Heugten.
Afschrift in Cartularium II fol. 54 vo. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van Wilhelmus van Cranenduncke en Elizabetht en met het zegel van
heer Gerardus, heer van Huerne van Altena.
Camps I nr. 695

0GX.HL

1) Zie de oorkonde de dato 22 mei 1289.
278. 1305 O c t o b e r 8

.

"Op Sente Dionis avende".
Dederick Hille, schout, schepenen en gemeente van Roermond
oorkonden, dat 1 ' Arnout, Dederyck en Goele van Merssen,
broers en zuster, Goedaert Meyseken en Jutte ux, Heylwich Sybrechts, weduwe, haar kinderen Meyse, Sybrecht en Peeter, erfgenamen van de drie molens overeengekomen zijn, dat de
twee onderste molens, de dijken, die beneden de onderste kloostermolen in het Korffgaete, dat ligt boven de molen van Godevaerts, elk voor 1/3 moeten onderhouden. Het korfgat moet door
de beide onderste molens zelf op gewenste hoogte worden gehouden. De dijk boven het korfgat wordt door de drie molens onderhouden. Zonodig zullen de twee onderste molens jaarlijks vooraf
2 voeder eest voor dijksonderhoud geven en de kinderen van Merssen al het nodige hout voor onderhoud van de dijk. De rechthebbenden van de twee onderste molens zien af van een jaarrente van
2£ malder rogge, die zij heffen uit de molen van de kinderen van
Merssen en hebben hun overgelaten de griend boven het korfgat
op voorwaarde van levering van " 25 borden bandtgerden " 's jaars
en altijd zoveel " wielhouts 11 als nodig is voor de beide
molens.
De " arcken " van de molens zullen niet dieper zijn dan
en
niet breder dan zes ellen.
Stad zegelt met het stadszegel.
Linssen nr. 75 biz. 9 - 10.
278A. 1306 .juli 24
"Dominica ante festum beati Jacobi apostoli".
Henricus de Houthurne, kanunnik van St. Servaas te Maastricht,
sticht o.a. met 10£hoofdsom een jaargetijde in de kerk van Odilienberg voor zich, zijn ouders, verwanten en weldoeners.
Publ. 1886 biz. 182/3

1

279. 1507 februari 14

^

"Feria tercia post Dominicam invocavit".
Krijgslieden ("militares"), rechter, schepenen, en de gemeenschap van Echt oorkonden, dat de abdis en het convent
van Roermond van de Cistercienser orde in het bezit zijn van
de tienden van ca. acht bunder land, Lottelope genaamd en gelegen bij de nieuve molen, welk land het dorp Echt tot vermeerdering van de godsdienst ten geschenke gegeven heeft aan
het hospitaal in Echt, met dien verstande, dat de kapelaan
van genoemd hospitaal bij het innen van de tienden van dat
land geen enkel recht voor zich kan laten gelden.
Afschrift in Cartularium II fol. 98. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van Echt.
1) Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 5 maart 1508
zijn.
260. 1507 maart 5
"In Dominica qua cantatur Letare Jherusalem".
Broeder Heynricus, "episcopus Redestinensis" oorkondt, dat
hij aan alle in Christus gelovenden, die met de navolgende
plechtigheden de kerk van het convent van Roermond van de
Cistercienser orde in oprechte boetedoening en geloof bezoeken en aalmoezen schenken veertig dagen van de hun opgelegde boetedoening kwijtscheldt; met alle plechtigheden ter
ere van de H. Maagd Maria, met de geboorte van Onze Heer
Jezus Christus en de drie daarop volgenden, met Pasen en de
drie daarop volgende dagen, met Pinksteren en de drie daarop
volgende dagen, met Allerheiligen, met de dag van Johannes
de Doper, de apostelen Petrus en Paulus en de andere apostelen en evangelisten, de dag van Benedictus en van Bernardus,
Maria Magdalena, Laurentius, Egidius, Martinus, Hycolaus,
Ursula en haar gezellinnen, Katherina en op de dag van de
wijding der kerk en de drie daaraan voorafgaande en daarop
volgende dagen.
Afschrift in Cartularium II fol. 156. Inv. nr. 2. Munsterabdij OG

z ur

1) Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 24 maart 1308
zijn.
281.

1507 maart 15
Godefridus, heer van Heinsberg en Blankenbeig, en Mechtildis
van Loon, echtelieden, verklaren, dat de edelheer Arnoldus
van Randerath en Katherina, echtelieden, het aan eerstgenoemden verkochte dorp Linnich (Linghe) met lage en hoge justitie
en 2 molens voor 50 mark, van Halle, 12 solidi per mark, 2
zwarte Tournooise per mark 's jaars, binnen 5 jaar kunnen terugkopen voor 800 mark Brabantse penningen.
Getuigen: Emundus de Brakele, Gerardus de Brakele, gebroeders,
Syzo de Rurke, ridders, e.a.
Lacomblet 'm

nr . 59

282.

1307 april 25
"In Sente Marcs daghe des evangelists".
Geraet, heer van Altena, oorkondt, dat de prior en het konvent van "Sent Elsben tot Vrethout" van Godard Kipcap gekocht
hebben en hem daarvoor hebben betaald: de grote tiend, die hij
bezat te Bugghenheim (Buggenum) en cijnsen, die hij bezat op
het goed van Godart Peterszoon van Bugghenheim, op het goed
van wijlen vrouwe Lisen van Rogghel (Roggel) en Goswin Ilent
van Bugghenheim.
Zegelaar is de oorkonder.
Grosse op perkament, inv. nr. 49, het zegel is beschadigd.

283.

RAL St.Elisabethsdal
Kopie Linssen HP. . 88
1 307 juni >£■ lZ
"In crastino beati Barnabae apostoli".
Wilhelmus, genaamd Voes de Barle, schout in Roermond, Goeswinus de Roderburg, Henricus de Crugthen, Harmannus de Craka,
Conradus de Otenrade, Arnoldus de Hushoven, Johannes Gunteri,
Hermannus Domini, Wilhelmus Gunteri, Johannes Conradi, Matthias,
Lambertus et Theodericus, schepenen, oorkonden, dat Gudo Wolframi, medeschepen, en Agnetis, echtelieden, overdragen aan Johannes genaamd Cultin en Eva, echtelieden,, een "area" gelegen tegenover het huis van Geltwivis de Craka, tegen een jaarcijns
van 15 solidi.
Linssen nr. 56 0G>~

nr

283A. 1307 S e p t e m b e r 26
Godefridus, deken van St. Marie te Aken, verklaart over goederen te Budel, die het kapittel tegen jaarcijns uitgegeven hadden aan abdis en convent van 0. L. Vrouwe Munster te Roermond
en nu weer in beheer bij het kapittel zijn, dat deken en kapittel, de meier, schepenen en gezworenen in Budel c.a. kunnen
stellen, aangezien het een allodium van de Mariakerk is, evenals het heffen van inkomsten. 1/3 van de grote en kleine tiend
komt de cantor van het kapittel toe, aangezien de kerk van Budel daarin gelncorporeerd is, de andere 2/3 aan deken en kapittel.
.
Regesten Reichsstadt Aachen II nr. 60
284.

1 308 .januari 26
Katharina, vrouwe van Cranendonc, bekent proost en convent van
Keizerbosch 26 malder rogge schuldig te zijn.
Camps I 755

285.

1308 februari 5 ^
"Actum et datum aput Echte in die beate Aghate virginis et martiris".
Richter en schepenen van Echt oorkonden, dat Otto, genaamd Ho-

moet, en Eva, zijn vettige echtgenote, verklaren van abdis
en convent van het klooster van de H. Maria te Roermond van
de CisterciSnser orde een bunder akkerland, gelegen op de
plaats genoemd den Bruele naast hun eigen land, gepacht te
hebben tegen een malder rogge en een malder haver volgens
maat van Echt, te betalen met het feest van de H. Andreas
apostel.
Afschrift in Cartularium II fol. 98. Inv. nr. 2. Munsterab<ii j • 06"2- TTT
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het gemene zegel
van richter en schepenen.
1) Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 1309 zijn.
286.

1308 november 16
Jacobus de Hukelhoven en Stephanus de Aylshoven, ridders,
oorkonden, dat toen Stephanus Godfriedzoon van Brakele,
ridder, aan de edelheer Godefridus, heer van Heinsberg en
Blankenberg, zijn erfgoed bij Brakelen verkocht, waarborgen
voor vrijwaring zijn gegeven door Theodericus van Elmete,
Georgius, diens broer, Gerardus de Nivenheim, Conradus,
diens zoon, Robodo de Odenkirken en Hubo, zoon van Winde,
die zonodig met paard in Heinsberg in leisting zouden komen.

„

Lacomblet III nr. 71

287.

1308
Gerardus de Pomerio, provinciaal van de minderbroeders in
de provincie Keulen, oorkondt, dat vertegenwoordigers van
de orde, te Keulen bijeen, hebben ingestemd met de vestiging van een klooster te Roermond op verzoek van Reinoldus,
graaf van Gelre, die 100 mark Brabants zal verschaffen en gelet op de geschiktheid van de kapel van St.Nicolaas in die
stad en de omgeving om als woonplaats voor de broeders te
dienen. De termini van de omliggende kloosters worden vastgesteld en bepaald wordt, dat het nieuwe klooster zal behoren tot de custodie van Keulen.
Collectanea Franciscana Neerlandica II (1931) biz. 305

287A. 1309 maart 18
Onderzoek naar de goederen en rechten van de proost van St.
Marie te Aken en te Erkelenz en de onrechtmatigheden daarbij
gepleegd door de edelheer Godefridus, heer van Heinsberg,
ridder, en Emundus genaamd de Kudichoven c.s. 1/
Regesten Reichsstadt Aachen II nr. 76
1) Als resultaat werden zij geexcommuniceerd; Regesten a.w.
nr. 84, 86, 92, 94.

288.

1309 .juli 17
"Quinta die post festum Margarete virginis".
Broeder Gu(u)ido, "episcopus Helenensis" oorkondt, dat hij
aan alle in Christus gelovenden, die met de navolgende plechtigheden de kerk van het convent van Roermond van de CisterciSnser orde van het Luiks diocees in oprechte boetedoening
en geloof bezoeken en aalmoezen schenken, honderdveertig dagen van de hun opgelegde boetedoening kwijtscheldt; met alle
plechtigheden van de H. Maria, met de geboorte van de Heer en
de drie daarop volgende dagen, met de besnijdenis, met Driekoningen, met Petrus ad cathedram, Mathias apostel, met Pasen,
Pinksteren en de drie daarop volgende dagen, met Allerheiligen, met geboorte en onthoofding van Johannes de Doper, met
Petrus en Paulus apostelen, met Benedictus en Bernardus, Vincentius, Agnes, Margreta en Remigius, de drie eraan voorafgaande en erop volgende dagen, met de Kruisvinding en verheffing van het H. Kruis, met Maria Magdalena, Laurentius, Agatha,
Elidius, Nycolaus, Ursula en haar gezellinnen, Katherina, Barbara, Cecilia en wanner de beeltenis van de H. Maria rondgedragen wordt en op de dag van Georgius.
Afschrift in Cartularium II fol. 136 vo. Inv. nr. 2. Munsterabdi j 0&"L. HC

289.

1309 oktober 12
"Des sondaes na Sent Denijs mes".
Geraet, heer van Horn en Altena, oorkondt, dat hij aan het
godshuis van "Sente Elsben" in eeuwig bezit het land "de wildert" geschonken heeft, dat ligt vodr het klooster tussen het
land "speckenwart" en "valkenrodewart", welke St. Elisabethsdal beide al in bezit heeft.
Zegelaar is de oorkonder.
Grosse op perkament, inv. nr. 94; het zegel is verloren.
RAL St. Elisabethsdal

290.

1309 november
Gotswinus de Roderburg, Henricus de Crugthen, Tilmannus Vercken, Johannes Conradi, Conradus de Otenrade, Godefridus Thomae
en Mathias, schepenen van Roermond, oorkonden, dat Beatrix, weduwe van Gotswinus Buser, met toestemming van haar zoons Johannes en Gotswinus, schenkt aan haar dochter Heylwigis "moniale"
in Roermond de volgende erfrenten:
7 solidi Brabants denarien ten laste van Wilhelmus Pellifex
4 " en | kapoen ten laste van Wilhelmus Momme
4 " " " " " " " Johannes, diens verwant
2 " " 4 hennen " " " Lisa weduwe Papa
12denariSn" 1 hen " " ! Henricus Line
2 solidi Brabants denarien en 1 hen t.l.v. Henricus Sygerus
Linssen 56

OS I DT

291.

1^10 maart 6
"Datum anno Domini M°CCC nono feria sexta post diem cinerum".
Arnoldus van Bilsen, deken van het koncilie van Cuyk, bisdom
Luik, oorkondt, dat Johannes, prior van "Sint Elyzabeth in
Vretholt" van de orde van Vallis-Caulium, en ridder Johannes
van Quaetbrede, broer van wijlen Wilhelmus genaamd Coleken en
voogd van diens minderjarige zoon Wilhelmus, voor hem zijn
verschenen en aan een slepende onenigheid over het patronaatsrecht van de kerk en "quarta capella" van Quaetbrede (Maasbree)
een eind hebben gemaakt, in dier voege, dat zij zijn overeengekomen bij vakature beurtelings een daartoe geschikt geacht
persoon ter benoeming aan de deken van Cuyk voor te dragen.
Als getuigen zijn aanwezig: Wilhelmus van Hors "investitus"
van Nifterle (Nistelrode) en Benedictus zijn kapelaan, Johannes "investitus" van de kerken van Gestele (St'. Michiels- of
Moergestel) en van Haren (Haaren), meester Johannes van het
H. Kruis en Henricus van Gelder.
Zegelaars zijn de oorkonder, prior Johannes en Johannes van
Quaetbrede.
Grosse op perkament, inv. nr. 210; de zegels zijn verloren.
RAL St. Elisabethsdal

292.

1310 juni 28 aput Heynsberg.
Arnoldus, heer van Randenrath, oorkondt overgegeven te hebben
en in leen terugontvangen van de edelheer Godefridus, heer van
Heinsberg en Blankenberg, de hoge en lage justitie van Prumeren.
OorkondeA kasteel (castrum) van Randenrath staat ten dienste
van de heer van Heinsberg tegen een ieder, uitgezonderd de hertog van Limburg.
Getuigen: Emundus en Gerardus de Brakele, gebroeders, ridders,
Willelmus, investitus van Randenrath, Johannes de Lunenbroch,
Theodoricus de Audenhoven en Gerlacus genaamd Wie.
Lacomblet III nr. 87

293.

1310 S e p t e m b e r 22
Wilhelmus de Milne, ridder, heer van Grebbe en van Wickrath,
en zijn zoon Wilhelmus, beloven met hun deel van het kaBteel
(castrum) Wickrath hulp te bieden aan Gerardus, graaf van Gulik, tegen eenieder, uitgezonderd tegen de graaf van Gelre,
van wie hij het kasteel in leen houdt.
Lacomblet III nr. 95

293A. 1310 november 30 (Weuss).
Hendrik II, aartsbisschop van Keulen, Gerard graaf van Gulik,
Everhard graaf van Katzenelnbogen en Johan graaf van Sponheim, oorkonden, dat Reinald graaf van Gelre oorkondt in een
oorkonde van 1282 december 12 (regest 229), dat de bede van
Thorn, die de heer van Horn van hem in leen hield, door Horn
is verkocht aan de abdis van Thorn.
Regesten Erzbischofe Koln IV nr. 580

294.

1310 december 26

(=dus 1309 ?)

"In Sint Stevensdaghe".
Gerard, heer van Horn en Altena, verkoopt voor 107 pond
zwarte Tournooise een jaarrente van 14 malder rogge uit
de tiend te Roggel aan de proost van Keizersbosch.
Cartularium Keizersbosch biz. 5
295.

1310
Jan II, hertog van Brabant, verpandt Wassenberg aan Godfried van Heinsberg voor I0.000£zwarte Tournoois.
Sivr6 41

296.

1511 januari 13
Jan (II), hertog van Brabant, verpandt aan Gerard, graaf
van Gulik, zijn kasteel en land van Wassenberg voor 6000
pond Tournoois en belooft daarenboven voor de bewaring
van het kasteel ('s jaars) zoveel te betalen als Otto van
Kuik en Rogier van Levedaele zullen bepalen.
Nijhoff I nr. 120

297.

1311 april 23
Wilhelmus de Milne, ridder, heer van Wickrath, Katharina,
zijn vrouw, Wilhelmus, eerstgeboren zoon, Jutta, diens
vrouw, Elizabeth en Aleidis, verkopen aan abt en convent
van Camp hun goederen in Milne (Millen) met het patronaats
recht van de kerk van Lore (Loer), de kerken of kapellen
in Haren en Nederassel, die hij van de edelheer van Heinsberg in leen houdt na dode van Theodericus genaamd de Salden en Johannes de Milne, gebroeders, op oorkonder vererfd
Getuigen en borgen: Henricus de Alpem, Gerardus de Reyde,
Arnoldus de Xanctis, Bernardus vom dem Heyvelt, Henricus
de Sprinkelhoven en Henricus de Reys.
Lacomblet III nr. 102

298.

1311 Julij 21
"Datum
in
Ruremunde
Augusti".

anno

Domini

M^CCC^XI

duodecimo

Hendrik van Munfurth, proost van Emmerix, en Godeschalk,
deken van het concilie van Susteren, deelen aan alle plebanen, pastoors, kapelanen en overige rectoren van kerken
eene bul mede van paus Benedictus XI dd. 17 Februarij 1303
regelende het regt der Minderbroeders om in de parochife'n
te mogen prediken, biecht hooren en begraven.
Orig. lat. perk.; zegels verloren, vermeld bij Habets, "
Geschiedenis van het bisdom Roermond I biz. 403

o&z m

kal.

299.

1311 november 1
Johan van Mervik (Meerwijk) draagt zijn huis te Meerwijk
(Meyerij van 's Hertogenbosch) met de voorburcht en de
buitenste gracht met een roede land daaromheen en een weg
tussen burcht en voorburcht, hetgeen zijn allodium was,
in leen op aan Reinald I, graaf van Gelre.
Camps I nr. 857

300.

1311 december 21
"Die beati Thomae apostoli".
Theodoricus Ude, schout van Berghe, Jacobus de Montfort,
Johannes de Pasghe, Hello zijn schoonzoon, Theodoricus de
Fine, Gerardus de Triest, Theodoricus genaamd Elft en Henricus Morslo, schepenen, verklaren, dat Theodoricus de Herthen, kanunnik der kerk van Odilienberg, zijn huis of mansio bij Bergh gelegen, heeft gegeven aan Theodoricus genaamd Coine, kapelaan van het altaar van Maria Magdalena
in die kerk tegen een jaarcijns van 15 schellingen Brabants, waarvoor die kapelaan zal betalen aan de kanunniken
van die kerk:
3 schellingen op Maria Boodschap, 3 sch. op Maria Hemelvaart, 3 sch. aan de kapelaan van dat altaar, 3 sch. aan
de kapelaan van het altaar van de H. Barbara in de kerk van
St. Catharina in het begijnhof buiten de stad Roermond.
Als zekerheid stelt de verkrijger met toestemming van zijn
broers Henricus en Gerardus een bunder weiland genaamd Voslar en het genoemd huis. Bij gebreke van zegels van de oorkonders zegelen verkrijger en vervreemder en het kapittel
van de kerk van Odilienberg.
Sivr£ 5 sub 2 naar het origineel in het archief van notaris
Guillon te Roermond.
Publ.
1886
biz. 183/4

301.

1312 S e p t e m b e r 27
Jan II, hertog van Brabant, verleent zijn ingezetenen waarborgen en rechten (Charter van Kortenberg);
60 Medezegelaars o.a. Gerard, graaf van Gulik (1), Gerard,
heer van Horn (6), Willem, heer van Cranendonc, Robbrecht
van Ghore, ridder, Gerlach van den Bosch, ridder.
Camps I nr. 883

302.

1312 november 5
"In die Malachie episcopi".
Broeder Danyel, "episcopus Archanenesis", als vervanger in
deze bisschoppelijke aangelegenheden van het kapittel van
Luik, oorkondt, dat hij aan alle in Christus gelovenden, die

met de navolgende plechtigheden de kerk van het convent
van Roermond van de Cistercienser orde in oprechte boetedoening en geloof bezoeken en aalmoezen schenken, honderveertig dagen van de hun opgelegde boetedoening kwijtscheldt; met alle plechtigheden van de H. Maria, met de
geboorte van Onze Heer Jezus Christus en de drie daarop
volgende dagen, met de besnijdenis van de Heer, met Driekoningen, met Pasen en de drie daarop volgende dagen, met
Hemelsvaart, met Pinksteren en de drie daarop volgende
dagen, met de geboorte en onthoofding van Johannes de Doper, met de dag van Petrus en Paulus apostelen en alle
apostelen en evangelisten,. met de dag van de H. Benedictus en diens translatio ', op de dag van de H. Laurentius,
met de viering van de doornenkroon, met het feest van de
H. Egidius, de H. Michael, de H. Remigius, met de dag der
wijding en de drie eraan voorafgaande en erop volgende dagen, op de dag der elfduizend maagden, met Allerheiligen,
op de dag van Martinus, op de dag van de H. Katherina, op
de dag van Nycolaus, de H. Margareta en de drie daaraan
voorafgaande en opvolgende dagen, met de dag van de H. Cecilia, met de dag van Clemens, Barbara, Agata en wanneer
de beeltenis van Maria rondgedragen wordt.
Afschrift in Cartularium II fol. 136 vo. Inv. nr. 2,
Munsterabdi j , Q QI -rj v '
t) Plechtige overbrenging van de reliquiefe'n.
303. 1312 december 4
"In die beatae Barbarae virginis".
Reynaldus, graaf van Gelre, oorkondt, dat Henricus Roomskoning de vrijheden van Montfort, door de voorgangers van
de oorkonders verleend, heeft herroepen, doch hem bevoegdheid heeft gegeven opnieuw rechten te verlenen aan dat oppidum en de daarin verblijvende mensen binnen de grachten,
zoals hij nu geeft alle vrijheid, die de burgers van Roermond (insula Dei super Mosam) van hem hebben alsmede een
weekmarkt. Bij onduidelijkheid van schepenen van Montfort
gaan zij ten hoofde bij de schepenen van Roermond (maioris
civitatis nostrae in Insula Dei).
Sivr£ 7 sub 4; Nijhoff 1-139
303A. 1312-1350
Opgave van beleningen en verheffingen van Brabantse leengoederen; o.a.
- Arnoldus genaamd Parvus, burger van Aken; een woning bij
Linnich aan de Roer, genaamd Breitenbend
- Gerardus, graaf van Guliks Briiggen en Dtilken en de voogdij van Aken
Regesten Reichsstadt Aachen II nr. 117

304.

1315 april 12
"Feria quinta in cena Domini".
Zuster Geertrudis, abdis, en het gehele convent van het
klooster in Roermond van de Cistercienser orde verklaren,
dat zij ingevolge hun collatierecht heer Heynricus Ludolphi van Roermond, presbiter, die zij van een onberispelijke levenswandel hebben bevonden, aan de aartsdiaken
van Luik voordragen voor de parochiekerk van de H. Christoffel te Roermond, wanneer deze vacant zal worden door
de dood of de vrijwillige afstand van heer Godefridus,
laatste pastoor "investitus" van deze kerk. Zij smeken de
aartsdiaken heer Heynricus toe te laten tot deze kerk en
de daaraan verbonden rechten en hem als "rector" te bevestigen.
Afschrift in Cartularium II fol. 141 vo. Inv. nr. 2; als
geinsereerde oorkonde in de acte dd. 31 maart 1312.
Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
het klooster van Roermond.
Oorkondenboek G & Z 1315.04.12
505.

1515 april 15
"Datum autem sub sigillo curtis nostre anno iam dicto
feria sexta post dictam cenum Domini".
Godefridus van Nassau, aartsdiaken van Luik, richt zich
tot Adam, preBbiter van de kerk van Roermond. Wanneer het
ambt van pastoor "investitus" in de parochiekerk van de
H. Christoffel van Roermond vacant zal zijn door de dood
of door vrijwillige afstand van heer Godefridus, laatste
pastoor van deze kerk, wordt door de abdis en het convent
van Roermond Heynricus Ludolphi, presbiter van Roermond,
voorgedragen. Abdis en convent van Roermond zijn in het
bezit van dit patronaatsrecht en deden deze voordracht in
een gezegeld schrijven dd. 12 april 1515. Godefridus van
Nassau verzoekt Adam deze voordracht driemaal publiekelijk in de kerk af te kondigen en wel op Paasmaandag,
woensdag en vrijdag erop volgend.
Afschrift in Cartularium II fol. 141 vo. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
Godefridus van Nassau's curtiB.
Oorkondenboek G & Z 1515.04.15

506.

1 31 3 april 20
"Datum anno Domini millesimo tricentesimo tercio decimo
feria sexta post diem Pasche".
Adam, voor het leven aangesteld als vicaris in de kerk
van de H. Christoffel in Roermond, richt zich tot G(ode-

fridus), aartsdiaken van Luik, en oorkondt, dat hij aan
de opdracht van Godefridus getrouvelijk voldaan heeft.
Afschrift in Cartularium II fol. 142. Inv. nr. 2.
Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
Adam.
Oorkondenboek G & Z 1313.04.20
307.

1313 april 21
"Datum anno Domini millesimo tricentesimo tertiodecimo
sabbato post Pascha".
Johannes van Scaphusen, kanunnik van de kerk van de H.
Maria te Maastricht en voorgedragen tot pastoor der parochiekerk van Roermond, richt zich tot G(odefridus) van
Nassau, aartsdiaken van Luik, en oorkondt, dat hij in de
zaak, welke hij aanspant of van zins is aan te spannen te
Luik tegen Heynricus Ludolphi van Roermond, presbiter,
als gevolgmachtigden Hyldegerus genaamd Croyenboem van
Keulen en Franco van Maastricht aanstelt.
Afschrift in Cartularium II fol. 142. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
heer Rycalphus van Keulen, scholaster van de kerk van de
H. Maria te Maastricht op verzoek van Johannes van Scaphusen.
Oorkondenboek G & Z 1313.04.21

308.

1314 .januari 10
"Feria quinta post epiphaniam".
Wilhelmus, heer van Cranendonck, draagt aan de graaf van
Gelria zijn allodium, bestaan de uit de hoge jurisdictie
in Swalmen en het brouwambt, dat Sygerus Vosken de Swalmis van oorkonder in leen hield en heeft verkocht aan de
graaf, over.
Sivr6 9 sub 9» Nijhoff I nr. 152
Gedrukt: P.N. van Doorninck: akten betreffende Gelre en
Zutphen 1107-1415. Haarlem,1908 ( biz. 171/2

309.

1314 maart 15

1

^

"Feria sexta hora vesperarum post Dominicam qua cantatur
Oculi".
Neapolio, 44n van de zonen van Orsus "de filiis Orsi"
aartsdiaken van Luik, doet uitspraak in het geschil, dat
Heinricus Ludolfi van Roermond, priester en Johannes van

Schaephuse, kanunnik van de kerk van de H. Maria te Maastricht, aanhangig gemaakt hebben bij Godefridus van Nassouve, aartsdiaken van Luik zaliger gedachtenis, met betrekking tot de pastoorsbenoeming in de kerk van Roermond.
Heinricus was door de abdis en het convent van Roermond
als pastoor voorgedragen en Johannes door Zozo van Beecke,
schildknaap "armiger". Na beide partijen gehoord te hebben
laat Neapolio Heinricus toe tot de kerk van Roermond en
legt hij Johannes stilzwijgen hierover op.
Afschrift in Cartularium II fol. 143. Inv. nr. 2. Munsterabdi j
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van de
curia van Neapolio.
1) In Luik werd toentertijd de Paasstijl gebruikt. Zie onder de opmerking bij de acte van 16 januari 1262. Aan
deze acte en de vorige over ditzelfde onderwerp ziet men,
dat dit ook inderdaad het geval is.
Oorkondenboek G & Z 1314-03.15
310.

1314 juli 11
De officiaal van Luik deelt de deken van Eyck mede, op verzoek van Johannes, de edelheer Gerardus, heer van Horn, en
Godefridus Sclatenbeghe, zijn voogd (advocatum), wegens gepleegd geweld aan goederen van de abdis van Thorn in de ban
gedaan te hebben.
Habets: Thorn I biz. 118/9

311.

1314 juli 12
De landdeken van (Maas-) Eyck gelast zijn onderhorige geestelijkheid te weten de investiti van Gerdingen, Bree, Beycke,
Buchout, Reppel, Mewen, Rode, Elleken, Oeteren en Opoeteren,
Gladbeke, Stokkem, Lanklaar, Haren, Grembach, Mexelen, Rothem,
Heppenarde, Kessenich, Thorn, Neeritter, Baexem, Buggenum,
Grathem en Weert en de vicarii en rectores de ban af te kondigen tegen Gerardus, heer van Horn en Godefridus Sclatenbeghe.
Habets: Thorn I biz. 120/1

312.

1314 .juli 16
De deken van (Maas-) Eyck, tevens pastoor "investitus" van
Gherdingen,bericht de officiaal van Luik, dat bij hem verschenen zijn Johannes, Sybertus en Marsilius, investiti der
kerken van resp. Weert, Wessem, en Haelen en andere priesters in het land van Horn, die verklaren de ban tegen Gerardus, heer van Horn c.s.,niet te durven afkondigen uit vrees
anders te moeten vluchten.
Habets: Thorn I biz. 121

313.

1314 augustus 16

De officiaal van Luik deelt de deken van (Maas-) Eyck
mede, dat Gerard, heer van Horn, en Godfried Slaterbech, opnieuw de kerkelijke ban hebben opgelopen wegens
het wegnemen van de tienden te Beersel en elders.
Habets: Thorn I biz. 121/2
De kwestie sleepte tot 1320 juli 30 (zie regest nr.320).
Horn ging in hoger beroep bij de metropolitaan te Keulen, doch werd niet ontvankelijk verklaard.
313A. 1314 november 16
Frederik, gekozen Rooms-koning, doet Reinald, graaf van
Gelre, o.a. de volgende toezeggingen:
- de graaf zal tot vorst verheven worden
- de graaf mag o.a. de plaats Wanssum aan de Maas tot
stad verheffen
- en vele andere.
Borgen o.a. Godfried de Pomerio genaamd Schellaert.
Regesten Erzbischofe Koln IV nr. 879
313B. 1314 december 16
Hendrik II, aartsbisschop van Keulen, machtigt de proost
van St. Severinus en de officiaal van Keulen tot beslechting van het geschil tussen Gerard, edelheer van Horn, en
diens schout Godfried ter ene en abdis Margaretha van Thorn
ter andere zijde.
Regesten Erzbischofe Koln IV nr. 894
314.

1315

januari

27

"Feria secunda post diem conversionis beati Pauli".
Henekinus van Vlodrop verzoent zich met de stad Aken wegens
een erfenis in die stad.
Getuigen: Johannes genaamd de Asenrode en Gyselbertus de
Bunde, ridders.
Sivr£ 28
315.

1315

mei

11

Reynaldus, graaf van Gelre, sticht met toestemming van paus
Clemens in de stad Gelre een klooster van broeders van de
H. Maagd van de berg Carmel, draagt het patronaatsrecht van
de parochiekerk aldaar over. Hij vestigt ten behoeve van het
klooster 30 mark Brabants 4 denarien Brabants gerekend als
1 groot Tournoois uit de cijnzen van de stad Gelre. De broeders dienen 4 wekelijkse missen te lezen in de slotkapel te
Gelre.
Lacomblet III nr. 146

315A. 1316 .januari 50 (Keulen).
De proost van St. Severinus te Keulen en de officiaal aldaar, scheidsrechters, oorkonden, dat Gerard, heer van Horn,
en Godfried Slaterbech zich niet gehouden hebben aan hun
uitspraak in het geschil met abdis Margaretha van Thorn,
weshalve ze worden geexcommuniceerd. Op 10 maart 1319 verzoeken de scheidsrechters de officiaal van Kamerijk de excommunicatie in dat bisdom af te kondigen.
Regesten Erzbischofe Koln IV nr. 946, 1097
316.

1316 mei 6
"In die beati Johannis apostoli et evangeliste ante Portam Latinam".
Hermannus, "episcopus Heynensis" oorkondt, dat hij aan
alle in Christus gelovenden, die met de plechtigheden ter
ere van de H. Maagd Maria en met de andere feestelijkheden,
genoemd door de prelaten, die reeds vroeger een aflaat verleend hebben, de kerk van het convent van Roermond bezoeken en aalmoezen schenken, honderveertig dagen van de hun
opgelegde boete kwijtscheldt.
Afschrift in Cartularium II fol. 137- Inv. nr. 2. Munsterabdi j * C&Z IST

317.

1317 november 17
Lutghardis, weduwe van Johannes de Kerke (Karken), knape,
en hun dochter Cecilia, verkopen aan Godefridus, heer van
Heinsberg etc. al hun goederen en rechten in Karken, gegrfd
van Johannes voornoemd. De verkoop zal ook na meerderjarigheid van de andere dochter Lutgardus en Johanna gestand worden gedaan.
Borgen: Johannes de Scoynhoven genaamd Bouf, Renerus en Thomas de Berghe, gebroeders, Renerus en Franco de Obbendorp,
gebroeders, Johannes de Waylse, Lambertus en Wilhelmus genaamd Stap de Obbendorp, gebroeders.
Zegelaars: Otto de Verkene en Willelmus genaamd Rost, ridders .
Lacomblet III nr. 165

318.

1317 november 27
Godefridus, heer van Heinsberg enz., oorkondt, dat de hertog van Brabant, stad, slot en land van Wassenberg mag inlossen met 22.000fckleine Tournooise, 1 oude Tournooise groot
van Frankrijk gerekend voor 16 kleine Tournooise; evenwel
na de dood van de oorkonder, zoals de hertog heeft beloofd.
Lacomblet III nr. 166

319.

1318 .juli 18
Adolphus, bisschop van Luik, geeft
Drukin, stedeling van Tongeren, in
op de markt tegenover St. Nicolaas
erfcijns, in leen te verheffen met
rechtigheid.

aan Arnoldus genaamd
erfcijns o.a. de hal
te Luik voor 6 mark
2 solidi met de ge-

Bormans; Cartulaire St. Lambert nr. 1018
320.

1320 .juli 30 apud Elen in cimeterio.

.

Gerardus, heer van Horn, Altena, Perweys en Herlaar, en
Margaretha van Pietersheim, abdis van Thorn, oorkonden
over door eerstgenoemde gepleegde roof en manslag tot
een verzoening te zijn gekomen, die arbiters zullen bepalen.
Getuigen: Goswinus de Mirle, kanunnik van St. Lambertus,
meester Johannes de Corwaremme, kanunnik van St. Pieter
te Luik, Godefridus, pastoor van St. Mathias van Maastricht, Wilhelmus de Elen, pastoor, broeder Gerardus de
Lineke, minderbroeder, Walterus Feismeker, priester, Johannes Brabentere, leek, en anderen.
Schrijver: Otto de Lewis, notaris van het bisschoppelijk
hof van Luik.
Habets; Thorn 148-150
321.

1320 juli 30
Gerardus, heer van Horn enz., en Margaretha van Pietersheim, abdis van Thorn, stellen in hun geschil scheidslieden. Namens Horn: Henricus de Mirle en Gobelius van
Kessell, knapen. Namens Thorn: Wilhelmus de Oes, kanunnik van St. Marie en St. Servaas te Maastricht, en Theodoricus de Oes, knape, zijn broer. Horn verbindt al zijn
goederen en een boete van 1000£Tournoois.
Borgen voor Horn: Wilhelmus van Ghore, Wilhelmus van Swalmis, Gerardus van Cranendonck, ridders, Theodoricus van
Malberch, Gerardus genaamd Haeck van Thorn, Rutgherus genaamd Knoup, Lambertus de Luneburch, Lambertus Ottozoon
van Roermond, Johannes de Amer en Gerardus Outhorne.
Borgen namens Thorn: Johannes van Petershem, ridder, broer
van de abdis, Rolandus en Johannes, gebroeders, van Frepont, Christianus van Baestwilre, Johannes van Ubach,
villicus (meier) van Oeteren, Walterus van Gersene, Reynerus van den Berge en Ghiselbertus genaamd Bee.
Getuigen als 1320 juli 30 (regest 320).
Habets; Thorn I 150-153

322.

1321 mei 1 (Dordrecht).
Willem III, graaf van Holland, geeft namens zijn onderdanen aan die van Roermond tot 10 augustus een vrede van
alle twisten, die zij onderling gehad hebben. Hij stemt

toe in een bijeenkomst ter verzoening, te houden te
Utrecht op 1 augustus.
Niermeyer; Bronnen voor de economische geschiedenis
van het beneden-Maasgebied.
RGP 127 biz. 109
323.

1521 october 27
"In vigilia Simonis et lude apostolorum".
Geraerdus, genaamd Ude, richter van Echt, Arnoldus,
zoon van Susanna, Theodericus van de Gracht "de Fossa",
Godefridus, zoon van Wautger, genaamd Pelle, Arnoldus
van Bracht en andere schepenen oorkonden, dat vo<5r hen
zijn verschenen abdis en convent van de H. Maria van
Roermond van de Cistercienser orde, die klaagden over
Otto, genaamd Hoemoet, en Eva, zijn wettige echtgenote,
vertellend dat Otto en Eva eertijds van hen een bunder land, gelegen op de plek die den Brule genoemd wordt
dichtbij land van voornoemde Otto en Eva, in pacht gekregen hadden, welk gepacht land Otto en Eva vervreemd
hadden, ja zelfs tot stichting van een nieuw altaar ter
ere van de H. Johannes, evangelist, de H. Lambertus, martelaar, en de elfduizend H. Maagden geschonken hadden.
Richter en schepenen herstellen abdis en convent in het
bezit van deze bunder land.
Afschrift in Cartularium II fol. 98 vo. Inv. nr. 2.
Munsterabdi j v CX3>"L "OX.
1) Zie de acte dd. 5 februari 1308
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
richter en schepenen.

324.

1322 maart 7
"Des sundages dat men singit reminiscere".
Johan van Asenrode, ridder, verkoopt na overleg met vrienden en familie en met zijn zoon Johan zijn wildban, gelegen tussen de Maas, de Swalm en de Nette, aan Gerard,
graaf van Gulik, zoals hij dat goed van die graaf in leen
hield.
Lacomblet: Urkundenbuch III nr. 190

325.

1322 april 7
"Feria tercia post ramos palmarum".
Lambertus Otte, richter, Conradus de Otenrade en Johannes
Sprengintguet, schepenen in Ruremunde, oorkonden, dat de
echtelieden Jhentes en Margareta gegeven en verkocht hebben aan heer Theodoricus de Middelhoven, vice-proost van
Odilienberg (montis Odilie) ten behoeve van het kapittel

' 5

«£5"

en de kanunniken, 16 penningen erfrente, gaande uit
hun kamer tegenover het huis van de Beggaarden (Bacghardorum) voor een jaargetijde van wijlen deken Henricus de Gravia.
H.A.L. Charters kapittel H. Geest Roermond
Handschrift Linssen 49- 0&2. T[T
326.

1322 juli 22

"Die beate Marie Magdalene".
Engelbertus genaamd Francoys, kanunnik van Luik, gelast de pastoor van Roermond de begijnen te Roermond
te beschermen.
Cartularium H. Geest ,
327.

O& C I

1322 october 21
Arnoud, zoon van wijlen Arnoud van Thorn, geheten van
den Berghe, verkoopt met toestemming van zijn moeder
en van zijn zuster Irmgarde aan Margaretha van Pytersheym, abdis van Thorn, een jaarrente van 6 malder rogge
Wessemse maat, gaande uit 3^ bunder akker en beemd genaamd Nunheymer baend, om door het kapittel aangewend
te worden voor het maand- en jaargetijde van wijlen Sander van Brunshorne, kanunnik van St. Lambertus te Luik.
Aangezien het onderpand van de abdis in leen gehouden
wordt door jonkvrouw Lauretta van Lorreyne genaamd van
Marken, wordt die jonkvrouw ook met de verplichting beleend.
Getuigen: Johan, pastoor van Baexem, Gerard van Kessel
en Marsilis van den Kerkhove te Thorn, die ook zegelen.
Habets; Thorn 1 biz. 155

328.

132 3 februari 12
"Sabbato post Agathe Virginia".
Stephanus de Elmpt, richter, Conradus de Otenrade en Henricus, zoon van Drude, schepenen in Ruremunde, oorkonden,
dat Wilhelmus Lupus en diens vrouw Aleydis gegeven en verkocht hebben aan Johannes, zoon van Drude, en zijn vrouw
Aleydis een erfrente van 1 mark en 4 kapoenen, gaande uit
hun huis, dat vroeger was van Gerardus de Coquina.
R.A.L. Charters kapittel van de H. Geest
Handschrift Linssen 49'
HTVolgens dorsale aantekening lag het huis op de Swalmerstraat.

329.

1524 februari 1
Adolphus, bisschop van Luik, vaardigt voorschriften uit
inzake de verkoop van laken na meesters, gezworen raad,

meesters der ambachten en de gehele gemeente van Luik gehoord te hebben. Hierbij is o.a. sprake van twee hallen,
waarin per stuk laken 1 oude groot Tournoois accijns geheven wordt bij verkoop.
BormansJ Cartulaire St.Lambert nr. 1079
330. 1324 april 9
Reinald, zoon van de graaf van Gelre, belooft de stad Arnhem schadeloos te zullen houden wegens haar borgstelling met die van Nijmegen, Roermond en Venlo - voor 813 mark te
zijnen behoeve bij twee burgers van Keulen.
Regest Sivrd 2 sub
13
Origineel G.A.
Arnhem
331• 1324 S e p t e m b e r 30
"In crastino beati Mychaelis".
Gerardus, heer van Horn, Perweis en Herlair, verklaart tegen
100 kleine Tournooisen 's jaars van Godefridus, heer van
Heynsbergh en Blankenberg in leen te houden: de curtes in
Bugghenheym en in Bremhout, zijn molen te Nunhem en zijn tiend
te Roggel en te Bremhout, zoals vroeger Rutgerus van Wyckerode die bezat.
-

Sivr6 10 sub 13
Lacomblet III nr. 203
Linssen 86 biz. 42

332. 1325 maart 24

1

^

"Dominica qua cantatur Judica".
Wilhelmus van Zwalmen, ridder, oorkondt, dat hij in opdracht
van Reynaldus, graaf van Gelre, bemiddeld heeft in een geschil
tussen het convent van het klooster van de H. Maria van Roermond enerzijds en Karolus van Hoenslaer anderzijds met betrekking tot enige goederen of landerijen, Dekindehus genaamd, die
eens van Alexander, zoon van Thoma van Horst, waren. En wel in
dier voege, dat Karolus, zijn vrouw Agnes en hun erfgenamen
tegenover rechter en schepenen in Wetten verklaren geen aanspraak meer te zullen maken op die goederen en deze af te staan
aan het convent.
Afschrift in Cartularium II fol. 76 vo. Inv. nr. 2. Munsterabdi j '^2 2T
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van rechter
en schepenen in Wetten en met het zegel van Reynaldus, zoon van
de graaf van Gelre.

1 Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 9 maart 1326 zijn

333.

1325 december 21
"Die beati Thome apostoli".
Elisabeth de Svalmen, abdis, en het convent van O.L. Vrouw
te Roermond, verkopen aan Gerardus, graaf van Gulik, al hun
goederen in Gherade.
Medezegelaar: Hermanus, abt van Camp.
Miinchen: Codes Monacenois Germ. 2213/7 fol. 98 vo.
Linssen nr. 45
334.

1326 april 30
Godefridus, heer van Heinsberg enz., draagt aan zijn dochter Margarethe met toestemming van zijn oudste zoon Theodericus, ridder, en de andere zoons Johannes en Godefridus,
over de hof genaamd Creystrode met 3 mansii en £ mansus akkerland, 60 morgen per mansus gerekend, de grote en kleine
tiend te Gangelt, bedragende ca. 200 malder rogge en 200
malder haver, de tiend te Hoengen, bedragende 50 malder rogge en 50 malder haver. Indien de dochter huwt, mag oorkonder of diens erfgenamen de goederen terugkopen voor 3.000£.
Getuigen: Gerard, graaf van Gulik, Willem, diens zoon, Lodewijk, graaf van Loon, Wilhelmus, diens broer, Johan van
Valkenburg, Arnold, heer van Steyn, Arnold, heer van Randenrath.
Lacomblet III nr. 211

335.

1326 juli 20
Arnolt Hermanszoon van Bagheym, ridder, verklaart het "burghuys" te Bagheym een leen en open huis van Gerard, graaf
van Gulik. Bij verzuim zal Koenraad, heer van Schleiden,
20 malder rogge en 20 malder haver uitkeren aan de graaf,
gaande uit goederen van de oorkonder, die hij van de heer
van Schleiden in leen houdt.
Getuigen: Koenraad, heer van Schleiden, Johan Schavart, Rabod van Roede, Godart de kamere van Bagheym, Gerard van Gudilsdorp, Herman en Arnold van Bagheym, ooms van de oorkonder, ridders, Arnold, pastoor van Gymnich.
Lacomblet III nr. 216

335A. 1326 augustus 25
Reinald, oudste zoon van Reinald, graaf van Gelre, verkoopt
aan Arnoldus genaamd Parvus, meier en (onder-)voogd van Aken,
het dorp Teveren en het Huis Schinnen, zoals verkoper had
samen met Floris van Berthout, heer van Mechelen, voor 2600
pond kleine Tournooisen (15 Tournooise groten=1 pond).
Getuigen: Wilhelmus van Swalmen en Johannes van Kessel, ridders .
Regesten Reichsstadt Aachen II nr. 390
Nijhoff I nr. 205

335B.

1326 S e p t e m b e r 28
Opgave van de goederen van proost, deken en kapittel van
St. Marie te Aken onder Erkelenz, waaronder het
markthuis,
gewandhuis genaamd (domus fori dicti gewandhuys).
Regesten Reichsstadt Aachen II nr. 391
336.

1326
Reinald, graaf van Gelre, verpandt de tol te Kessel aan
Willem van Kessel en Diederich Averecht, ieder voor de helft.
Sluyskens biz. 95
Linssen: Handschriftenverzameling nr 56

337.

1326.
Gelderse lenen in of nabij Roermond:
1. 20 geld te Roermond: Dideric van Aldenhove
2. 4 mark geld te " en 6 bunder, te weten 2 binnen "den
grave" en 4 in de Weerd bij Roermond: Jan Servaessoon van
Swalmen
3. 6 bunder land in de Weerd: Jan Hendrickssoon van Cruchten
4. 10 mark geld te Roermond: Jan van Kessel
5. 1 huis binnen Roermond: Johan Veren Drudensoon
6. de gruit te Roermond, 18 schellingen payements: Robijn de
Gruter (18£ ? payements)
7. het goed te Molrade en de hof te Lerop: Didric Wamboys van
Elmpt
Leenregister Overkvartier

338.

1327 maart 26
"Des neesten donrestaichs na half vasten".
Reynoult, graaf van Gelre, oorkondt aan Gerard, graaf van Gulik, schuldig te zijn 12.000 pond zvarte Tournooise, 1 oude
groot Tournoois gerekend voor 16 penningen, die oorkonder van
hem geleend heeft, waarvoor hij in pand heeft gegeven de burcht
en het land van Montfort, met mannen, dienstmannen, burgmannen
en heerlijkheden, uit velker inkomsten 250 zwarte Tournooisen
dienen voor het onderhoud van de burcht, 3000 voor de graaf
van Gulik en de graaf van Gelre mag daarna met 9000£ het pand
lossen.
Getuigen en medezegelaars: Sophia van Mechelen, gravin van Gelre en de leenmannen Wilhelm van Millen, Jacop van Mirlair den
alden, Arnold van Wachtendonc en Wouter van Vosheym, ridders.
Sivr£ 7 sub 4
Nijhoff I - 208

339.

1327 maart 26
"Des neesten donrestaichs na half vasten".
Gerart, graaf van Gulik, geeft insertie van de acte van Reynoult, graaf van Gelre van 1327 maart 26 (regest nr. 338) en

belooft, met zijn zoons Willem en Godevart, zich daaraan
te zullen houden.
Sivr£ 7 sub 4
Nijhoff I - 209
339A. 1$27 a u g u B t u s 4
De Abdij Camp verkoopt haar hof Loe nabij Uerdingen aan
Gerhard Bake.
Regesten Erzbischofe Koln IV nr. 1681
340. 1328 maart 16
"Feria quarta proxima ante diem dominicum quo cantatur
judica me".
Otto, heer van Kuyck,draagt wegens een leenrente van 300 £
zwarte Tournooisi zijn allodia, lenen en manschappen op
aan Wilhelmus, graaf van Gulik, en houdt ze vervolgens van
hem in leen, te weten het allodiaal huis te Merheim en
daarbuiten te Roer en (Maas)niel, de tiend van Hoburdt van
16 malder, de tiend van Merheim van 70 malder, de tiend
van Herten van 40 malder, half rogge, half haver, 110 bunder akkerland te Merheim leverende 220 malder, 30 bunder
nabij Roer leverende 50 malder, half rogge, half haver;
een hoeve te Merheim levert 's jaars 20 malder, half rogge,
half haver; 18 bunder weiland leverende 60 Tournoois
' B jaars; de visserij in de Maas en Roer, 's jaars leverende 10 Tournoois; de cijns van Hoiburdt en Merheim ' s jaars
6£ zwarte; kapoenen en hoenders ten getale van 70, vaarde
4£ zwart; de kleine tiend van Hoiburdt, Merheim en Herten
levert 's jaars 20 lammeren en 20 hoenders, waard 4£ zwart,
de cijns te (Maas)niel 20£ zwarte Tournoois ' s jaars:
124 kapoenen aldaar voor 6£ zwarten; de kleine tiend aldaar
voor 5£ zwarte; de "pensionem" 1£ 1 s jaars.
Sivr6 9 sub 2
Lacomblet III - 230
341 . 1328 augustus 15 (?)
"T'onser Vrouwenmesse in den ousche"
Beatris van Bisel, Fredesvint, haar zuster en Arnoyt, haar
man, oorkonden hun goed te Kadenkirken, dat mangoed is van
Henrich Persoens (?) van Sprenkelhoven, verkocht te hebben
aan Didderich Bake en Fredesvinde, echtelieden, te weten
3 mark geld en 10 schelling, 10 levende keurmeden, 20 hoenders, 1 malder rogge, 2 sester rogge, £ malder haver, 5^£
gehekeld vlas en 20 vischen. Als onderpand stelt Beatris
8 blinder land en haar deel in de tiend van Besel, dat meer
zal bedragen dan 8 malder koren, in leen van Jan van Kessel,
die daartoe toestemming verleent en zegelt.
R.A.L. Familie Archief Bake
Linssen: Handschriftenverzameling nr 56

342.

1329 april 27
"Feria quinta infra octavas Pasche"
Gerardus, heer van Horn, Perweis en Herlais, verklaart het
allodium, stad (oppidum) Wessem, en wat daar afhangt, te
weten de versterkte verhoging (promontarius seu munitio) in
Buggenum (Bugkinghen), de dorpen Kelpen en Oirle, de hof van
Exhaten, van Kaethert, van Boschmeulen en andere allodia in
molens, cijnzen, visserijen, laten, rechten, inkomsten en
verval, die hij eens van de abt van St. Panthaleon te Keulen
in leen had, in leen te houden van Wilhelmus, graaf van Gulik.
Sivrd 10 sub 12
Lacomblet III nr. 243
Linssen 95 biz. 11
343. 1330 juni 10
"Dominica proxima post festum beati Bonefacii".
Johannes, abt van Averbode der Praemonstratenzerorde in het
bisdom Leodium, oorkondt ter beslechting van alle geschil
over het patronaatsrecht der kerk van Rosusteren (Roosteren)
tussen hem en Reynaldus, graaf van Gelria, dat dat recht en
het recht om de rector voor te dragen twee maal aan de graaf
en een maal aan de oorkonder behoort. De graaf heeft Godefridus, clericus, zoon van Theodoricus, gezegd Wambays van
Elmp(t), er mee beschonken, waarmee oorkonder instemt.
Gedrukt: P.N. van Doorninck "Acten betreffende Gelre en Zutphen" 1107 - 1415. Haarlem 1908 biz. 317
344.

1330 juli 6
Godart Slaterbec en Margrete, dochter van Johan van Kessel,
ridder, echtelieden, verkopen aan dekenes en kapittel van
Thorn een jaarrente van 8 malder rogge en aan het altaar van
St. Jan aldaar een jaarrente van 4 malder rogge, Wessemse
maat, gaande uit hun molen te Grathem, die zij van de abdis
in leen houden. De renten zijn binnen 4 jaar losbaar met 36
mark, gerekend 3 leeuwtjes Engels voor 4 penningen, 12 penningen in een schelling en 12 schelling in een mark.
Medezegelaars: des oorkonders vader Johan van Kessel, ridder,
hun zwager en 00m Willem van Swalmen, ridder.
Habets; Thorn I biz. I67/8

345.

1 330 augustus 1 9
Henricus, heer van Lewenberg, zegt zijn bloedverwant Godefridus, heer van Heinsberg en Blankenberg, steun toe bij de
verdediging van diens landen.
Getuigen: Heinricus de Dollendorp, ridder, Johannes de Merheym, Theodericus de Echerscheyt, broeders en vrienden.
Lacomblet III nr. 249

346.

1330 december 26 (zie Nijmegen).
"Op Sente Stephaensdach des irsten martelar".
Frederick van Rijfferschet, heer zo Milendonck, draagt zijn
burcht van Milendonck met alle voorburchten en het kerspel
en land van Karsenich op aan Reynaude, graaf van Gelre en
Zutphen, die het op zijn beurt teruggeeft om het als manleen van hem te bezitten onder voorbehoud der oudere brieven, die terzake van de burcht en de voorburcht van kracht
blijven.
Getuigen en medezegelaars: Lirck, heer van Moersse, ridder,
Jacob van Mirlair den aide, ridder, Jacob zijn zoon, ridder
Woulter van Vossem, ridder.
Gedrukt: P.N. van Doorninck. Acten betreffende Gelre en Zut
phen 1107 - 1415. Haarlem 1908 biz. 234/5
Nijhoff I nr. 244
346A. 1331 februari 2
Seger (Sijger) van Svalmen betrokken in de strijd tussen
Reinald, graaf van Gelre, de burgers van de stad Keulen en
Hyldeghen van der Sthessen, ridder.
Urkundenbuch der Stadt DUren I nr. 72
347- 1331 februari 18
Irmgard, weduwe van Gherard van Horn, en hun oudste zoon
Diderich, komen overeen met haar broer, resp. zijn 00m, de
graaf van Kleef (Dirk VIIl), dat de heerlijkheid Heusden
tussen partijen ongedeeld, ieder voor de helft, bezeten
wordt.
Getuigen: Jan, domdeken van Keulen, heer van Lynne, broer
van Irmgard, die zegelt met Irmgard en Dirk VIII.
Lacomblet III nr. 254
347A. 1331 maart 3
Luf van Berenbroek, knape, en diens vrouw Agnes en erfgenamen verkopen aan Reinald, graaf van Gelre, voor 300 mark
Brabants de heerlijkheid Berenbroek met hoog en laag gerecht in kapellen en het patronaat in Kapellen en Meensel
(Menzelen).
Medezegelaars o.a.: Luf van Hoenseler en Johan van Budberg.
Regesten Erzbischofe Koln IV nr. 1943
Nijhoff I nr. 245
348. 1331 mei 3
"Ipsa die inventionis Sancte Crusis".
Lambertus Otte, richter, Mathias de Arwinkel en Johannes
Bodenner, schepenen te Svartbruck (Zwartbroek) en Conradus
de Otenrade en Mathias de Arwinkel, schepenen te Ruremunde
(Roermond), verklaren, dat Winandus en Godefridus Hulckens
2 bunder land, gelegen buiten Zwartbroek, in pacht hebben
ontvangen van Arnold, de zoon van Helwig, tegen een jaar-

rente van 3 mark en 6 schelling. Winandus heeft zijn
"camera" naast het huis van Wilhelmus Vos in onderpand
gegeven en Godefridus het huis van hun moeder.
Grosse op perkament (inv. nr. 105); zegels van Lambertus
Otte, Mathias de Arwinkel, Conradus de Otenrade en Johannes, voogd en schepen te Zwartbroek, verloren.
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii" (inv. nr. 1);
fol. 87
Kruisheren Roermond.
349.

1331 october 16
Reinald, graaf van Gelre, belooft Dirk VIII, graaf van
Kleef, betaling van 5-000 mark oude Brabantse penningen,
4 denarien voor 1 oude koningsgroot Tournoois van Frankrijk gerekend, binnen zekere termijnen.
Veertig borgen w.o.: Otto, heer van Kuik, Jacob van Mirlar de Jonge, Arnt van Wachtendonc, Wouter van Voshem,
Heynric van Ghyr.
Lacomblet III nr. 257

350.

1333 juni 24
"Op Sente Johansdach Baptisten".
Rabode van Breempt en diens vrouw verkopen voor 25 mark
goed geld aan Reynalt, graaf van Gelre en Zutphen, zijn
leenmannen, te weten Tielman van Breempt van zijn hof te
Overcruchten, Henric Sanctus van zijn hof te Overcruchten,
Henneken Wotersson te Overcruchten van een huis, 6 morgen
land en een boomgaard; Jacop van Gutgenraide van zijn hof;
Rutgher van Genenbircde van zijn hof; Sanders van Nedercruchten van zijn hof; Sanders Schonne van zijn hof te
Nedercruchten; Arnt van Blondenrick van penninggeld; Jacob zijn broer, van de hof te Blondenryc; Disdars van de
hof van Halle; Johan van Bongart van zijn hof; idem alle
mannen en "voytluden", waar ook gelegen.
Medezegelaars: Dirck van Breempt en Dirck Wambas van Elmpt.
P.N. van Doorninck. Acten betreffende Gelre en Zutphen
1107 - 1415. Haarlem 1908 biz. 427/8
Nijhoff I nr. 273

351.

1334 februari 23 (Aken).
Reinaldus, graaf van Gelre en Zutphen, verheft de lenen,
die zijn voorouders Otto en Gerard van de kerk van Luik
in leen hielden voor Adolf, bisschop van Luik.
BormansJ Cartularium St.Lambert 11 67

351A. 1334 october 18
Walram, aartsbisschop van Keulen, oorkondt met Jan III,
hertog van Brabant en Limburg een geschil gehad te hebben

over burcht en stad Wassenberg, die vroeger door aartsbisschop Siegfried aan de overleden graaf Reinald I van
Gelre verpand varen voor 8.000 mark Keuls, eisende teruggave van het pand en schade-restitutie door belegering en
inname van Wassenberg door de vader (Jan II van Brabant)
van de hertog.Philips VI, koning van Frankrijk, heeft als
scheidsrechter beslist, dat de hertog aan de aartsbisschop
25.000 goudguldens moet betalen. De aartsbisschop moet
alle oorkonden betreffende de verpanding uitleveren aan
de hertog. Keulen doet afstand van alle aanspraken op Wassenberg.
Regesten Erzbischofe Koln V nr. 259
352.

1335 april 20
Oyst, heer van Elsloo, en Katherine, echtelieden, ruilen
met graaf Willem van Gulik de burcht en land van Wildenberg, Hillizheim en Ambele en het goed Oessenning met het
mogelijk versterf van Irmgard, de vrouwe van Blankenheim,
en Johanna van Wildenberg, moeder van Katherine voornoemd,
tegen het goed van Kessenich en Bycht, dat de graaf van
Gulik verworven heeft van Heinrick van Reifferscheid, heer
van Bedbur, en diens vrouw.
Lacomblet III 292

352A. 1 335 .iuni 15
Walram, aartsbisschop van Keulen, beveelt zijn tolheffer
in Rheinberg de van het kapittel van Xanten te Alpen gepachte tienden in te zamelen, ook indien de voogd van Keulen of Johannes van Broekhuizen (Bruchusen), ridder, die
geheel of gedeeltelijk geusurpeerd hebben.
Regesten Erzbischofe Koln V nr. 331
352B. 1335 September 3
Willem van Gennep (later aartsbisschop van Keulen) doet
afstand van de pastoorsplaats te Niedercriichten. Hendrik
Creyt wordt opvolger.
Regesten Erzbischofe Koln V nr. 354
353.

1336 april 12 (Munchen).
Ludovicus, keizer, beleent Theodoricus van Heinsberg met
het graafschap Loon.
Bormans; Cartulaire St. Lambert 1204
N.B.: De paus erkende deze belening niet en stelde het
graafschap voorlopig in handen van de kerk van Luik (Bormans 1213 dd. 13-8-1337)i totdat in rechte over het bezit
zou zijn beslist. Dirk van Heinsberg en zijn zoon Godefridus boden verzet en werden in de kerkelijke ban gedaan
(Bormans 1226 dd. 26-5-1338), evenals hun helpers Wilhelmus van Cranendonc en Gerardus ol£ Barbe, ridders.

354.

1 336 augustus 16
"Des vrijdaghe na Onser Vrouwendach te half oichste".
Reynoud, graaf van Gelre, en de steden Zutphen, Nijmegen,
Harderwijk, Arnhem, Tiel, Bommel en Venlo beloven de uitspraak van de heren van Beaumont en Voorne uit te voeren
inzake het geschil tussen die van Roermond en die van het
graafschap Holland.
Sivr£ 10 sub 1

355.

1336 december 3
"In vigilia beati Barbarae virginis martiris".
Theodoricus Bake oorkondt met toestemming van Johannes
en Wilhelmus, zoons van zijn broer, aan het klooster
Werden het goed, dat hij van dat klooster in leen (jure
homagii) hield, te weten 5 malder rogge uit de hof te
Rumel, 10 solidi van Halle uit de kapel in der Ulven uit
de hof te Berchem en Osterhein, 3 mark en 2 solidi uit
kleine tiend,heeft overgedragen.
Medezegelaars: Boov van Vrijmersheim, Wilhelmus dictus
pastor van Vrijmersheim en zijn broer Sweder van Vrijmersheim.
Hauptstaatsarchiv Diisseldorf Kloster Werden Urk. 1 69
56
Linssen *

356.

1338 januari 4
Dekanes en kapittel van Thorn geven Marcelis van Ittervoort in erfpacht de molen te Ittervoort voor 18 malder
rogge 's jaars. Het onderhoud is voor de erfpachter, uitgenomen de molenas. Zolang de molen een oliemolen is, zal
de erfpachter jaarlijks een pond olie nog geven.
Habets; Thorn I biz. 183/4

357.

13 38 februari 23
Theodericus "investitus" van Nuijnhem (Nunhem) en de gehele gemeenschap van het dorp oorkonden, dat ze na rijp
beraad de prior van St. Elisabethsdal een cijns van 4
schelling, verschuldigd aan de kerk,kwijtschelden, welke
gesteld was op de goederen van het klooster aan de overzijde van de rivier. In ruil hiervoor doet St.Elisabethsdal afstand van een cijns van 1 malder rogge, Roermondse
maat, waarmee de goederen van wijlen Havesesse, die thans
Johannes genaamd Conijn en zijn echtgenote Bela houden,
belast zijn.
Zegelaars zijn Theodericus £n de proost en het konvent
van Keizerbosch.
Grosse op perkament, inv. nr. 95> de zegels zijn verloren.
RAL St.Elisabethsdal

358. 1338 augustus 10
"Op Sunte Laurenciusdach".
Mathijs van Kessell, ridder, oorkondt, dat Reynalt, graaf
van Gelre en Zutphen, hem tot "oeversten borchman" op de
burcht en huis te Kessell heeft geplaatst en hem daarmee
beleent. Oorkonder zal de burcht en huis met voorburcht
en vesten voor de graaf als open huis houden. De burchtlieden behouden hun oude rechten. De graaf heeft hem tevens gegeven als burchtleen het land, dat van Johan van
Kriekenbeeck Sybrechtsoen was te Helden en 's jaars 13 mud
rogge en 8 schellingen Brabants opbrengt. Tevens heeft de
graaf hem de 30 malder evene, die oorkonder uit de weerd
te Kessell betaalde, kwijtgescholden, waartegen oorkonder
afstand doet van 30 schellingen *s jaars, die hij als
burchtleen bezat.
Burcht, huis en rente van 13 mud rogge en 8 schellingen,
zal oorkonder van de graaf in leen houden en op eigen
kosten onderhouden.
P.N. van Doorninck. Acten betreffende Gelre en Zutphen
1107 - 1415. Haarlem ( 1908,biz. 306/7
359• 1338 September 21
"Ipso die beati Mathei apostoli en ewangeliste".
Johannes genaamd Kelendonck, richter, Genekinus ter Hove,
Genekinus Boeckvonderen genaamd en andere schepenen in
Wetten oorkonden, dat Tilmannus genaamd Bollick, Katherina, zijn wettige echtgenote en hun erfgenamen, verklaard
hebben, dat zij uit eigen vrije wil aan het klooster van
Roermond van de CisterciSnser orde alle rechten, welke zij
hebben in Wetten nl. op de goederen van ene Rusup, op het
huis "mansio" genaamd "op den Hovel", op de goederen van
Gerardus Beyers genaamd en op nog een stuk land nabij het
land van Beyers, verkocht hebben.
Borgen waren: Karolus van Hoenslaer en Genekinus Bokevonderen genaamd.
Afschrift in Cartularium II fol. 72 v. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van de
schepenen.
360. 1338 S e p t e m b e r 25
"Des vrijdaechs na Sinte Matheusdage apostele ende evangelist" .

>.

Reinald, graaf van Gelre en zijn vrouw Eleonora van Engeland, belenen Willem van Broekhuizen, gehuwd met Alfrade,
dochter van Gerard van Eyndelsdorp, ridder, met de burcht
Wickrath en land Wickrath met hoge en lage heerlijkheid,
de burcht te houden als open huis voor de graaf.
Aanwezig de leenmannen o.a. Jacob van Mirlaer en Wouter
van Vossem, ridders.
Authentiek afschrift uit 1598; Nijhoff I nr. 333

(1338 na october 27)
Reinald, graaf van Gelre, oorkondt op 27 october 1338
zijn neef, de graaf van Gtilik voor getuigen (o.a. Jacob
360A.
van Mierlaer en Willem van Broekhuizen) te hebben toegezegd het behoud van het tot nu toe bezeten rijksgoed,
indien hij (Reinald) zou worden gekozen tot rooms koning.
Regesten Reichsstadt Aachen II nr. 625
Nijhoff I nr. 338
360B. 1339 maart 19
Lodewijk, rooms koning, oorkondt met toestemming van 6
keurvorsten,Reinald, graaf van Gelre, te verheffen tot
rijksvorst en zijn graafschap tot hertogdom.
Bij kroningen te Aken, Milaan of Rome, mag de hertog de
kroon dragen; hij staat hem 4 hofambten toe, te weten
voorsnijder (Jacob van Mierlaer), maarschalk (Everhardus
van Ulfft), kamerheer (Willem van Broekhuizen) en schenker (Dirk van Lienden). Hij staat hem muntslag in goud en
zilver toe en geeft het Reichswald in leen.
Regesten Reichsstadt Aachen II nr. 635
360C. 1 339 .juni 24
Jacob, heer van Mierlaer (Mirlare), draagt aan Walram,
aartsbisschop van Keulen, voor 150 mark Brabant, de penning
gerekend voor 3 heller, zijn molen te Tienray (Teydenrode)
als manleen op.
Getuigen: Johan van Broekhuizen (Bruechusen), ridder, en
Walter van Vossum (Vosheym).
Regesten Erzbischofe Koln V nr. 663
361.

1339 juli 2
"In die beatorum processi et martiniani martirum".
Godfridus de Vlodorp, ridder, oorkondt van Theodoricus,
graaf van Loon (Los) en Chiny, heer van Heinsberg en Blankenberg, ontvangen te hebben 50 mark voor een leenrente van
5 mark 's jaars, gaande uit 4 bunder weiland in den Ghewytte behorende bij de hof van Asselt, allodium van oorkonder.
Getuige: Johannes genaamd Slabbart de Vlodrop.
Staatsarchiv DtLsseldorf - Heinsberg Urk. 112
Handschrift Linssen 46 en 86 biz. 21

362.

1339 juli 21
"In crastino beati margarete virginis".
Reinald, hertog van Gelre, geeft lijfrentebrieven ten behoeve van Goswijn en Egidius de Halle, Jacob de Wilde e.a.
burgers van Brussel, Leuven en Antwerpen, die medebezegeld
worden door de steden Gelre, Zutphen, Roermond, Nijmegen,
Arnhem, Harderwijk, Emmerik, Zaltbommel, Goch en Venlo.

Regest Sivr£ 2 sub 13
Vermeld: Nijhoff I - 404
Origineel O.A. Arnhem
Op 1339 augustus 20 oorkondt hertog Reinald de steden
deswegen schadeloos te houden.
1339 juli 25
Reinald, hertog van Gelre, draagt aan Dirk, graaf van
Loon, heer van Heinsberg enz., over dorp en heerlijkheid Teveren (nabij Geilenkirchen), afkomstig van de
heer van Mechelen, tegen de rechten overheerheid van de
graaf van Loon op het goed van Willem van Millen te Venlo, de overheerheid van de voogdij van Stralen en de
heerlijkheid Geinpe (Gennep ?).
Lacomblet III nr. 346
Linssen 105 biz. 16
1340 maart 31
Willem, heer van Hurne (Horn) en Altena, oorkondt, dat
hij met Jan, zoon van wijlen Jan van Leyverlo, is overeengekomen, dat laatstgenoemde het visrecht op het riviertje dat langs zijn hof te Leyverloe (Leveroij)
stroomt, samen met andere goederen van hem in leen zal
houden.
Zegelaar is de oorkonder.
Grosse
op
schadigd.

perkament,

inv.

nr.

77,

het

zegel

R.A.L. St.Elisabethsdal
1340 mei 1
"Des erssten daghes in den Meye".
Goyssuyn, heer van Dijteren, verklaart, dat hij zijn
molen te Dyteren (Dieteren), die vroeger behoorde bij
de hoeve van der Beeck, verkocht heeft aan Jonkvrouw
Nesen van Scoesberch onder voorwaarde, dat de molen zijn
leen blijft en dat bij overlijden van de leenman hem 1
pond zwarte Tournois gegeven wordt. Als getuigen treden
op Rutger van den Eyghen, Dederijc van Baijchoven, Arnoijt van den Kerkhove, Goijskim van de Hove en Henkijn,
de zoon van Johan en Vrouwe Gertrude van Dijteren, evenals een gedeelte van de laten.
Grosse op perkament (inv. nr. 48); zegels van Goyssyun
van Dijteren, Rutgeir van den Eyghen en Dederijc van
Baijchoven zijn verloren.
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii" (inv. nr. 1);
fol. 505
Kruisheren Roermond

is

licht

be-

1341 november 14
"Datum et actum feria quarta post festum beati Martini
episcopi hyemalis".
Zuster Geerd.rud.is, abdis, en het gehele convent van het
klooster van de H. Maria te Roermond, verklaren, dat
Georgius, conversbroeder van hun klooster, uit vreemde
hand de helft van een hof "curia", de helft van een
huis en twee morgen akkerland, gelegen bij hun hof in
Wetten voor twaalf Brabantse marken gekocht heeft en
op deze wijze, dat hij altijd drie malder tarwe zal krijgen uit hun hof van Wetten. Na overlijden van Georgius
zal twee malder besteed worden voor het houden van een
jaargetijde voor hem en £6n malder aan de sacristie komen.
Afschrift in Cartularium II fol. 7 5 vo. Inv. nr. 2.
Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
abdis en convent van Roermond.
1341 november 14
"Actum et datum feria quarta post festum Martini episcopi hyemalis".
Geertrudis, abdis, en het gehele convent van het klooster van de H. Maria in Roermond, verklaren, dat Predeswindis van Zwalmen, zuster van hun klooster, uit vreemde
hand de helft van een hof "curia", de helft van een huis
en twee morgen akkerland, gelegen bij hun hof in Wetten,
voor twaalf Brabantse marken gekocht heeft en wel op deze
wijze, dat zij altijd drie malder tarwe zal krijgen uit
hun hof van Wetten. Na overlijden van haar zal twee malder besteed worden aan het houden van een jaargetijde voor
haar en 66n malder aan de sacristie komen.
Afschrift in Cartularium II fol. 7 5 vo. Inv. nr. 2. Munsterabdi j
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
abdis en convent.
1342 februari 13
Didderic, graaf van Loon, heer van Heinsberg enz., verzocht Reynoud, hertog van Gelre, de lijftocht vast te
stellen voor diens dochter Meghtelde, vrouw van zijn zoon
Godert volgens het opgestelde huwelijkscontract. Oorkonder stelt tot haar lijftocht vast Waldfeucht c.a.
Getuigen:
Jan
van
Valkenburg,
heer
van
Born
en
Lodewijk,
heer
van
Randenrath,
Jacob,
heer
van
Zegher van Swalmen.
Medezegelaars: Gerart vamme Steyne en Lambrecht van Heynsberg, ridders, leenmannen.
Lacomblet

III

nr.

Sittard,
Myerlar,

372

1342 april 50
368A.

Reinald II, hertog van Gelre, zendt heer Seger van
Swalmen met een geloofsbrief naar Walram, aartsbisschop van Keulen.
Idem op 2-9-1343 vanuit Montfort.
Regesten Erzbischofe Koln V nr. 855> 1048

369.

1342 .juni 11
"Des dinxdages nae Sunte Bonifaciusdach".
Werner van Swalmen, ridder, oorkondt van de hertog
van Gelre en graaf van Zutphen 200 kleine guldens van
Florence opgenomen te hebben en daarvoor 10 bunder land,
gelegen "onder Art achter opper borcht ende an die Nuberge" voor Didric, Meyl, Goedert Smit en Symon Boesken,
schepenen der hertog te Swalmen en de richter aldaar
aan de hertog te hebben opgedragen en als leen terugontvangen te hebben. Schepenen oorkonden, dat het goed onbelast is en meer waarde heeft dan 200 kleine guldens
van Florence.
P.N. van Doorninck. Acten betreffende Gelre en Zutphen,
1107 - 1415. Haarlem 1908 biz. 300

370.

1342 .juli 7
"Dominica post octava beatorum Petri et Pauli apostolorum".
Fredeswindis van Zwalmen, abdis van het klooster van de
H. Maria in Roermond en broeder Georgius, convers aldaar,
hebben van Kathryna van Wijden zeven bunder akkerland, gelegen bij het goed van Johannes van Petersheym, gekocht
tegen een bepaalde som gelds, gebruikelijk in het gebied
van Echt. En deze zeven bunder land is hun overgedragen
met wit ivoren messenheft en groene halm. Indien broeder
Georgius eerder overlijdt dan vrouwe Fredeswyndis komt het
land geheel aan haar en wanneer beiden overleden zijn kom
het aan het convent en wel in de vorm van iets extra's voor
een ieder bij de maaltijd "in refectorio pro pitantia generali".

371.

Afschrift in Cartularium II fol. 101 vo. Inv. nr. 2.
Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
abdis en convent.
1 342 .juli 14
"Des anderen dags na Sente Margrietendach".
Dirck Wamboys van Elmpt, ridder, drossaard in het ambt van
Mondfoirt, Rutgher van Amer, Geraerd Breydelkyn, Henrich
van Gangelt, Johan van den Broeken, Goiswyn van den Grient,
Dirck Goiden en Geraert opten Oert, schepenen in Rurmunde,
oorkonden, dat vo'cfr hen zijn gekomen de schepenen en welgeboren lieden en de gemene naburen van Udelenberch, uitge-

nomen Wernekyn van Meelyc, die verklaarden geen recht te
hebben of gehad te hebben in het bos genaamd tot Rynclair,
gelegen tussen Mondfort en Udelenberge.
P.N. van Doorninck, Acten betreffende Gelre en Zutphen,
1107-1415 Haarlem 1908 biz. 403/4
371A. 1342 november 25
Reynald, hertog van Gelre, verklaart Arnold genaamd Parvus
van Aken, heer van Breidenbend, een bedrag van 10. 467 pond,
10 solidi, 9 denarien kleine Tournooise schuldig te zijn
en verpandt hem daarvoor de opbrengst uit de gehele tol te
Lobith en 10% rente.
Borgen o.a.: graaf Dirk van Meurs, Willem, heer van Horn,
Frederik, heer van Milendonk, Arnold van Wachtendonk, Johannes en Willem van Broekhuizen, Wolter van Voysheym,
Alexander diens zoon, Adam van beke, Godfried van Vlodrop,
Seger van Swalmen, Sybert van Kessel, Dirk genaamd Wambus
van Elmpt, ridders, en de steden Roermond, Nieuwstad, Venlo en de dorpen Echt en Erkelenz. Bij nalatigheid 2 ridders in leisting te Aken.
Regesten Reichsstadt Aachen II nr. 690
372.

1342 december 1
"Des anderen daechs nae Sint Andries dach".
Marsilius, prior, en het konvent van "Sint Elsben" oorkonden, dat de wettige erfgenamen van wijlen molenaar Heijn,
namelijk zijn zoon Johan en zijn dochterB Mechtelt en Geertruyt met hun echtgenoten,de molen in zijn hand hebben opgedragen en ene Vastraet op verzoek van de erven in het bezit van de molen en toebehoren hebben gesteld tegen een
erfpacht van 20 malder rogge, telkens 5 te leveren op de
vier hoogtijdagen.
Vijftiende-eeuws afschrift op papier, inv. nr. 258
R.A.L. St.Elisabethsdal

373.

1343 .januari 11 (Montford).
"Des saterdachs nae dertienden daghe".
Reynoud, hertog van Gelre, beleent Gerard Bake Didderic
Baetszoene met de hof te Rikel met 18 bunder land, na afstand door Mathias Mathijszoene van Aerewinkel, als recht
manleen, behoudens vruchtgebruik door Didderic Bake, vader
van de beleende.
Aanwezig de leenmannen: Diddric van der Straten, heer Diddric Wamboys van Elmpt, Gude her Henryc die Coc, ridders.
R.A.L. Klooster Mariaweide
Linssen nr. 56

374.

1343 februari 23
"Dominica post beati Petri ad cathedram".
Dirk Ursgelken verkoopt 8 schellingen jaarcijns uit zijn
huis in de Steeg (in Stega) aan Jacobus Licop, schepen
van Roermond.
Oorkonders: Gerardus Breydelken, richter, Johannes de
Amer en Hendrik Tinctor, schepenen van Roermond.
Cartularium H. Geest I biz. 59 e.v.

375.

_

1343 april 20
Dirk, graaf van Kleef, en Jan van Kleef, domdeken van
Keulen, gebroeders, oorkonden, dat in Bedbur in aanwezigheid van Irmgarde van Kleef, weduve van Gerard, heer
van Horn, zuster van de oorkonders, haar zoons Dirk van
Horn, heer van Cranenburg, Jan, Willem, Otto en Everard,
gebroeders, een scheiding en deling gemaakt hebben van
de goederen van Gerard, heer van Horn, en van de goederen, die Irmgarde na dode zal nalaten.
Dirk erft alle goederen en zal zijn broers de volgende
jaarrenten uitkeren:
Jan: 50 kleine penningen te Zeeflicke, te ... en in
Wylreberg en in de zoem Merlingherbroek bij Cranenburg;
50£ na dode Irmgard;
Willem: 40£ in de tijnsen van de lange hoeven in de Hollanderbroek; 40£ na dode Irmgard;
Otto: 35£ in de tijnsen in de Hoenrevenne; 35£ na dode
Irmgard;
Everard: 35£ in de tijnsen in de Hoenrevenne; 35£ na
dode Irmgard;
de afwezige Godert ontvangt bij terugkomst 40£ uit de
tijnsen in Zeeflickerbos en 40£ na dode Irmgard.
Medezegelaars o.a.: Willem, heer van Horn, Gherit, diens
zoon, resp. oom en neef van de delers, Willem van den
Bossche, heer van Erp, Daniel van Ghoer, verwanten der
delers.
Lacomblet III nr. 387

376.

1343 mei 17
Jan III, hertog van Brabant, beleent Dirk van Heinsberg,
graaf van Loon en Chiny, als voogd over de kinderen van
Jan van Heinsberg, heer van Dalenbroek, zijn broer, met
het dorp Herkenbosch en de lage en hoge heerlijkheid.
Sivr£ 41

376A. 1343 augustus 25
Clemens VI, paus, draagt de aartsbisschop van Keulen op,
de edelheer Willem van Horn en Elsa van Kleef, die zonder
te weten, dat zij in de 4e graad verwant zijn, gehuwd zijn
en kinderen hebben, te dispenseren van dit beletsel en hun
nakomelingen te legitimeren.
Regesten Erzbischofe Koln V nr. 1043

1

343 october 17

376B.

Walram, aartsbisschop van Keulen, verzekert de burgers
van Nijmegen en de kooplieden van alle andere steden van
Gelre vrijgeleide in zijn landen voor persoon en goed,
tolvrij.
Regesten Erzbischofe Koln V nr. 1073

377.

1343 october 31
Gerardus Breydelken, richter, en Hendrik Symonis
en Johannes Advocatus, schepenen van Zwartbroek, oorkonden, dat Frederik Holtsnider verkocht heeft aan Hendrik
van Brede een erfrente van 4 kapoenen gaande uit zijn
huis te Zwartbroek.
Afschrift Cartularium H. Geest 1e dl. biz. 37 vo.
SivrS III biz. 370
Handschriftenverzameling Linssen nr 81

378.

1344 maart 10
Adolf van der Marck, bisschop van Luik, verklaart, dat
de rectoren der parochiekerken van Odilienberg, binnen
de grenzen waarvan de stad Montfort en Linne zijn gelegen, en waaronder het slot Montfort met zijne onderhoorigheden behoort tot de stichting eener nieuwe parochiekerk hunne toestemming gegeven hebben; dit is geschied
onder voorwaarde, dat de rector dezer nieuwe parochiekerk uit de vruchten en inkomsten hem en die kerk toekomende of in latere tijden te verkrijgen jaarlijks zal uitkeeren aan den pastoor van Odilienberg zeven malder rogge;
aan de kanoniken aldaar een malder rogge; aan den koster
drie malder rogge en drie malder haver; aan de provisoren
vijf gulden en aan de kerk van Linne acht malder rogge en
zulks ter vergoeding der regten en voordeelen, die genoemde pastoor, kanoniken enz. vroeger in de stad Montfort, het slot en onderhoorigheden genoten hebben; hij
verklaart voorts, dat de stad Montfort, het slot enz.
voortaan van de vermelde parochien zullen gescheiden zijn.
Afschrift Cartularium kapittel H. Geest 1e ged. biz. 64vo.
Sivr6 9 sub 10
Publ. 1886 biz. 185 vo.
Linssen 103 biz. 28/9

379.

1344 mei 15
"Quinquadecima die mensis May". ,
Adulphus van Gerderade, leenheer van het hieronder genoemde land, Mathias, genaamd van den Ende, Tilmannus en Siber
tus, zonen van genoemde Mathias, Johannes ter Maer en Heyn
ricus, koopman "institor", laten van voornoemde leenheer,
oorkonden, dat Goyswinus, genaamd ter Stroupen en Gertrudis, zijn wettige echtgenote, voor hen zijn gekomen en ver

klaard hebben, dat zij en hun erfgenamen aan vrouwe
Frezewindis van Swalmis, abdis van het klooster van
de H. Maria in Roermond van de Cistercienser orde verkocht hebben een jaarlijkse erfrente van twee malder,
rustend op zeven morgen bouwland dichtbij Matssenrade
(Matzenrade onder Erkelenz) gelegen. Na overlijden van
Frezewindis zullen de twee marken aan het gemeen convent
komen en wel in de vorm van iets extra's voor een ieder
bij de maaltijden.
Origineel. Perkament. Het stuk is gezegeld met een zwaar
beschadigd zegel, dat volgens de tekst van de oorkonde
aan Adulphus van Gerderade moet behoren. Inv. nr. 47«
Munsterabdij
379A. 1344 juni 15
Ordonnantie voor de broederschap van de gewandsnijders
te Keulen, opgesteld door de broeders, waarin bepalingen
over de lengte van doeken (tussen 44 en 54 el).
Regesten Reichsstadt Aachen II nr. 753
380.

1 344 .juni 8
"Feria tertia proxima post festum Sacramenti".
Sybertus, zoon van Mathias van Matzenrode en Katherina,
diens wettige echtgenote, oorkondt, dat hij aan Alveradis
en Berta, dochters van Phylypus van Molenarken, kloosterzusters "claustrales" van het convent van de H. Maria te
Roermond een jaarlijkse opbrengst van twee marken van zes
morgen "iurnalia" bouwland, waarvan drie gelegen zijn bij
de weg naar Erklent (Erkelenz) en drie bij de weg naar
Oderode (Oerath), iets ten noorden van Erkelenz.
Getuigen waren: Mathias van Matzenrode, Wayzelyck genaamd
Tilmannus, diens zoon, en Henricus, zoon van wijlen Johan
nes de Lange "Longus" van Matzenrode, laten van Adolphus
van Gerderode, leenheer van het betreffende land
Origineel. Perkament. Het stuk zou gezegeld zijn
zegel van Adolphus van Gerderode, maar het zegel
loren. Inv. nr. 27. Munsterabdij

381.

met het
is ver-

1345 november 9
"Des godensdaghes nae andages Arlehelyghen daghe".
Reynalt, hertog van Gelre, verzoekt burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Venlo, de lombaardenbrieven van
Venlo en Roermond, die hij, ridders en knechten bezegeld
hebben, mede te zegelen.
Stadsarchief Venlo; grosse
Linssen nr. 69

1346 .januari 13
382.

Vestkinus, zoon van Christianus Multor, neemt in erfpacht van Margareta van Heinsberg, abdis, Susanna van
Crumpach, dekanesse en het kapittel van Thorn hun molen
te Neer tegen 10 malder rogge Roermondse maat 's jaars
en tegen 1 Keulse penning 's jaars een open plaats naast
de molen, waarop hij een huis ter waarde van 10 Brabantse
marken bouwen zal. Onderhoud is voor de erfpachter, uitgezonderd het grondhout. Het kapittel zal zijn laten in
Neer in de molenban houden.
Oorkonders: gezworen schepenen van Neer met (verdwenenj
schepenzegel.
Habets; Thorn I biz. 203/4

382A. 1346 juni 16
Blijft o.a. borg voor de aartsbisschop en het domkapittel van Keulen wegens 3.000 mark Keuls Reinard van Goor
(Goir), kanunnik van het domkapittel van Keulen.

383.

Regesten Erzbischofe Koln V nr. 1328
1346 augustus 1
"Ipsa die beati Petri ad vincula".
Walterus van Wesheym, richter, Theodericus Averegtch en
Winricus Tinctor, schepenen in Roermond, oorkonden, dat
Margareta, dochter van wijlen Petrus, Meyse genaamd, vo<5r
hen is gekomen en alle cijnsen van geld, kapoenen en hoenen, die aan haar toebehoorden, sedert de dood van haar
tante, de vroegere priorin in het klooster te Roermond,
Helewigis, verkocht heeft aan vrouwe Fredeswindis van
Swalmen, abdis van het klooster van de H. Maagd Maria
in Roermond. Margareta heeft deze cijnsen in handen van
richter Wolterus gesteld ten behoeve van Fredeswindis.
Deze overdracht moet in de kerk enkele
malen afgekondigd worden ingevolge de gewoonte van de
stad Roermond. Bij overlijden van genoemde Fredeswindis
komen de cijnsen aan het gemeen convent te Roermond; de
cijnsen in geld komen de maaltijden ten goede; die in kapoenen en hoenen worden voor de zieken bestemd.

Origineel. Perkament. Het stuk is gezegeld met het zegel
van Wolterus van Wesheym en met de zegels van de schepenen,
maar daarvan is
zegel verloren. Inv. nr. 48. Munsterabdi j
1347 maart 7•
383 A. De officiaal van Keulen beveelt de deken der kerken van
Stichteln (Sugtelen) en Straelen (Stralen) alsook de priesters van de kerken van Viersen (Vyrsen), SUchteln, Wankum
(Wancheym), Hinsbeck (Henzbeck), Grefrath (Greueroyde),
Geisseren (Geseren), Geldern (Gelren), Diilken (Dulkin) en
Kempen, de amffcman van de hertog Reinald III van Geldern
Arnt Spede en diens vertegenwoordiger Johann Honseler en
ridder Heinrich den Langen van Krickenbeck, ambtman van

Viersen (Arnoldus dictus Speyde se gerens pro officiato domicelli Reynaldi ducis Gelrie ipsiusque Arnoldi vices gerentes in dicto officio et complices ac fautores,
vid. Johannes dictus Hanserlair ac Henrocus dictus der
Lange de Krekenbeyk miles, nunc officiatus in Virsen)
te eicommuniceren en op iedere plaats, waar zij verblijven, het interdict bekend te maken. De 3 boosdoeners hadden een uitnodiging voor het gerecht van de officiaal te
verschijnen niet opgevolgd. Het Keulse Gereonstift had dit
gedaan, omdat zij schout en schepenen van het Hof van het
stift in Viersen tegen de wil van de kanunniken opgezet en
gedvongen hadden, recht niet, zoals tot nu toe gebruikelijk in Junkersdorf (Juntersdorp) door schout en gezworenen van het Hof van dit stift te verkrijgen, maar door
schout en schepenen van de stad Roermond (Ruyrmunde).
Datum 1347 feria quarta (post dominicam qua cantatur Oculi).
St. Gereon; Qorkondenboek 173• Aan de acte hangen 5 transfixed waarop de uitvoering van het mandaat genoemd wordt;
de vervaardigers zijn de plebanen van Geisseren (Geysseren)
(1347 mei 10), von Anrath (Anroyde)(1347 mei 11), von Neuss
(1347 mei 13), von Huis (Hulze)(l347 mei 13) en von Kempen
(1347 mei 13).
Gedrukt bij Fahne, Sorkondenboek Spede nr. 19
Reg.: Joerres, Sorkondenboek St.Gereon nr. 373

384.

Regesten Erzbischofe Koln V nr. 1392
1347 maart 12
"Die beati Gregorii papae".
Wolterus de Wesheym, richter, Winricus Tinctor en Godefrdus Haen, schepenen te Roermond, verklaren, dat Henricus
Scotte en diens zuster Bela 1 bunder land, gelegen buiten
de Swalmerpoort te Roermond, verkocht hebben aan Cristianus, voider in de Steegstraat, voor een jaarrente van 3
mark en 18 penning.
Grosse op perkament (inv. nr. 11 5); zegel van Wolterus
de Wesheym, zegels van Winricus Tinctor en Godefridus Haen
zijn verloren.
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii" (inv. nr. 1);
fol. 97N.B. In duplo aanwezig met dien verstande, dat in het
tweede exemplaar Henricus Hiisken als koper genoemd wordt.
Kruisheren Roermond.

385.

1347.
Otto, heer van Kuyck, verleent zijn nicht Catherynen van
Verneborg, vrouwe van Born en Sittard, na zijn leven zijn
goed te Meerheym, Nyele en Rore, losbaar met 3.50O£, 1
goud schild gerekend voor 16 groot; 1 reaal gerekend voor
15 groot, wegens verschuldigde morgengave aan haar moeder
(zuster van Otto).
Kremer; Akademische Beitrage 17 69 biz. 27 noot p.

386.

1349 februari.j 9
"MensiB Februarij die nona".
Johannes de Fernulla, officiaal, Michael de Wanilhies,
Johannes en Franco de Gemblaco, advokaten te Luik,
geven in een geschil tusschen het kapittel van OdiliSnberg en den rector der parochiekerk of quarta capella
van Vlodrop als hunne meening te kennen dat de bezitters
der tienden aldaar ook pondspondsgewijze tot het onderhouden, herstellen en uitbreiden der kerk van Vlodrop
gehouden zijn.
Afschrift, lat. in het Cartularium van het kapittel van
den H. Geest, 2e gedeelte biz. 17

387.

1349 junij 1
"Primo die mensis Junij".
Hendrik van Grusten verkoopt ten overstaan van schepenen
van Roermond aan Jacob, zoon van Andreas van Venlo genaamd
Weeldich, eenen jaarlijkschen erfcijns van drie schellingen,
gevestigd op een huis in de beggardenstraat.
Oorkonders: Johannes Averecht, richter, Winricus Tinctor
en Gosvinus de Griende, schepenen. Bij transfix van het
jaar 1426 wordt deze erfcijns bij ruiling verkregen door
Johan van Kessel, priester en rentmeester van het kapittel van den H. Geest, ten behoeve van dat kapittel.
Oorkonders: Johan van Wylre, richter, Johan van Baexen en
Hendrik Thys, schepenen van Roermond.
Twee afschriften, het eerste latijn, in het Cartularium
van het kapittel van den H. Geest, 1e gedeelte biz. 59vo.

388.

1 349 .iuni 30
"Des diensdagh nae Sente Johansdach Babtisten up middenzomer".
Reynout, hertog van Gelre, verkoopt aan Goedert van Vlodrop, ridder, en Agnes van Appeltern, echtelieden, 150
malder rogge, 35 malder gerst en 70 malder haver uit de
voogdij van Roermond; verkoper behoudt recht van lossing
tegen 620 gouden Roermondse schilden.
De stad Roermond zegelt mede.
Cartularium erfvoogdij fol. ^8 - 29
van Bree 6075/6

388A. vodr 1349 augustus 5
Walram, aartsbisschop van Keulen, neemt leenhulde aan van
Arnold, heer van Wachtendonk, en zal hem 300 goudroyalen
betalen. Als zekerheid geeft de aartsbisschop de rechten
van de kerk van Keulen in Geisseren (Wachtendonk) in pand.
Regesten ErzbischSfe Koln V nr. 1570

388B. votSr 1349 augustus 5
Walram, aartsbisschop van Keulen, schenkt Johannes van
Broekhuizen, ridder, een leenrente van 20 florijnen
1
s jaars uit de tol te Rheinberg.
Regesten Erzbischofe Koln V nr. 1585
389.

1349 december 12
"Duodecima die mensis Decembris".
Gerardus Raet van Kessel, richter, Ziegso Scholle van
Liederop, Reynerus van Over de Brug "ultra Pontem" en
Michgael van Hoembergh, oorkonden, dat Godefridus van
Hoembergh en Gebele, zijn zuster, vo<5r hen gekomen zijn
en met instemming van Margareta, de echtgenote van Godefridus, aan broeder Georgius, meester "magister" van het
klooster en convent van de H. Maagd in Roermond van de
Cistercienser orde een erfrente van twee marken uit hun
hof in Hoemberch (Hoembergen aan de westzijde der stad
Roermond) en uit al hun goederen, waar ook gelegen, gegeven en verkocht hebben ten behoeve van de juffrouwen Sophia
van Nusia, priorin, en Eetsce van Amer, monialen van voornoemd klooster en convent Godefridus en Gebela hebben
deze cijns in handen van de richter gesteld ten behoeve
van voornoemde juffers en voornoemd klooster. De richter
Gerardus draagt genoemde cijns over aan broeder Georgius
ten behoeve van deze juffers en convent. Deze overdracht
moet in de kerk enkele malen afgekondigd worden ingevolge
het recht van Moffort (Montfort). Na de dood van de priorin komt 66n mark cijns aan het gemeen convent en de andere mark na de dood van Eetsche aan de eetzaal en wel in de
vorm van iets extra's voor een ieder bij de maaltijden.
Origineel. Perkament. Het stuk is gezegeld met het zegel
van Gerardus, richter, en met de zegels van Winricus Tinctot en Goyswinus van Grinde, schepenen in Roermond. Het is
gezegeld met de zegels van de schepenen van Roermond, daar
de schepenen van Hoembergen geen eigen zegel hadden. Alle
drie zegels zijn verloren. Inv. nr. 28. Munsterabdij
Opmerking: J. Linssen behandelt o.a. in P.S.H.A.L. 105/6,
1
969/70 in het artikel "Een vergeten schepenbank" deze acte.

390.

1349
De officiaal van Luik bepaalt, dat de parochianen van Vlodrop geen aanspraak mogen maken op de grote tiend, die het
kapittel van Odilienberg aldaar bezit ten behoeve van de
herbouw van de kerk van Vlodrop, doch, dat alle tiendheffers daarvoor aangesproken dienen te worden.
Publ. 1886 biz. 187-189

1350 april 10
391.

Johannes Averecht, richter, Goyswinus de Grindeen Gerardus de Porta, schepenen in Roermond, oorkonden, dat Heinricus Lupus, zoon van wijlen Wilhelmus Lupus, met toestemming van zijn moeder Aleydis en zijn vrouw Iecke en van
Johannes de Montefeya, gezegd de Rodinghen, lombard en
koopman in Ruremunde, verkoopt aan Luskinus, zoon van Wolframus de Middelhoven en Hille, dochter van Johannes de
Herckenbosgh, echtelieden, een erfrente van 4 marken penningen, gaande uit zijn huis, gelegen tussen de huizen
van Wolfinus de Middelhoven voornoemd en wijlen Anthonius
de Otenrade.
Grosse (fotocopie in handschr. Linssen) nr. 69

391A. 1351 mei 13
Landvredebond tussen de aartsbisschop van Keulen, hertog
Jan III van Brabant, diens zoon Godfried en de steden
Keulen en Aken voor het gebied van Andernach-Nette-Laacher
. See-Niirnburg-Miinstereifel-Btittgenbach-Montfort-CheratteMaas-Maaseik-Vlodrop-Oedt-Andernach.
Regesten Erzbischo'fe Koln VI nr. 166
392. 1351 augustus 31
"Op andach Zente Bartholomeus".
Johan Averecht, schepen van Roermond, verkoopt voor schepenen aldaar eenen erfcijns van zes schillingen penningen
gevestigd op Johans hues van der Bouerien, zoo als dat met
zijne toebehooren Op der Ruren gelegen is ten behoeve van
Arnold genaamd Paucsine en zijne huisvrouw Baetsen Sackers.
Bij transfix dd. 22 Julij 1388 wordt deze cijns overgedragen aan Gerard van Muggenbroek, priester en kanonik van het
kapittel van den H. Geest te Roermond.
Twee originele perkamenten zegels- verloren.
Zie ook regest 403
393. 1251
Werner van Swalmen, ridder, en Godefridus van Vlodorp,
voogd van Roermond, verklaren, dat Godfried van Heinsberg,
heer van Dalenbroek, en diens broer Hendrik met 500 oude
gouden schilden kunnen inlossen "deenen pacht van Swalmen
den sy ons versat en verkocht hebben".
Hauptstaatsarchiv Diisseldorf Jill. Berg 550
Linssen nr. 45
394.

1352 januari 9
Johan, heer te Rheydt, en Nesa, echtelieden, verkopen aan
Willem markgraaf van Gulik deel van het dorp Dalen (vm.
Rheindalen) voor 1.700 gulden, uitgezonderd penning geld,

- WSS&-3

hoenders en korenrenten en beloven het huis te Rheydt
als een open huis van de markgraaf te houden.
Lacomblet III nr. 505
395.

1552 maart 12
"Des twelfden daechs in den meert".
Bele van Malborch, abdis, en het gemeen convent van Onze
Vrouwe te Roermond oorkonden, dat zij om der vriendschap
wille de broederschap genaamd Ezelsbroederschap vergund
hebben het altaar, dat deze broederschap gesticht heeft
in Onze Vrouwe Munster en dat gewijd is aan Onze Heer God
en Zijn Koninklijke Moeder Maria, aan de heilige apostelen, St. Paulus en St. Thomas en de H. Drie Koningen, te
vergeven, telkens wanneer het openvalt.
Origineel. Perkament. Het stuk is gezegeld met het zegel
van abdis en convent en met het zegel van de stad Roermond,
welke zegels alle drie verloren zijn. Inv. nr. 9«
Munsterabdij

396.

1352 juli 13
"Des dertijenden daechs in den heumaende".
Johan Averecht, richter, Goyswijn van den Grinde en Gerart
van der Porten, schepenen te Roermond, verklaren, dat Harmann, genaamd Bof der Roder, van Lucen weduwe van Lambrecht
Petersen en haar dochter een hoeve te Hamme met bijenhof en
een weg van de hoeve naar de hof gepacht heeft voor een jaarrente van 26 schelling.
Grosse op perkament (inv. nr. 108); zegels van Johan
Averecht,
Goyswijn van den Grinde en Gerart van der Porten.
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii" (inv. nr. 1);
fol. 105
Kruisheren Roermond

396A. 1352 november 25
Johannes Bake en Hedwig, diens vrouw, verkopen aan het klooster Kamp him hof Loe bij Uerdingen.
Regesten Erzbischofe Koln VI nr. 319
396B. 1354 februari 3
Willem, aartsbisschop van Keulen, beleent de hof zum Vorst
in het land van Kempen aan Gobelin vanme Hirtze, ridder, na
afstand door Arnold, heer van Wachtendonk.
Regesten Erzbischofe Koln VI 492

1354

397.

maart 6

Vice-deken en kapittel van Luik geven in blijvende erfpacht aan Conrardus Martinus, schepen in Neeritter, hun
deel in de molen te Neeritter tegen 18 kleine guldens van
Florence, waarvoor Conrardus in onderpand geeft 2 bunders
tegenover die molen, die van Johannes genaamd van IJltrarivum (buitenoever) waren, gelegen tussen land van het
gasthuis (hospitalis) van Neeritter.
BormansJ Cartulaire IV nr. 1424
398.

1354 maart 10
"Decima die mensis Mareij".
Henricus genaamd Kecht en zijne Echtgenoote Emmel verkopen ten overstaan van schepenen van Roermond aan Johannes
de Craka en zijne echtgenoote Elisabeth de Brede zes schel
lingen penningen gevestigd op een huis in de steeg (in Ste
ga), dat na het overlijden van Meyelmans, grootvader van
voornoemde Emmel aan haar vervallen is.
Hierin komen voor: Johannes Averecht, richter, Winricus
Verwer (Tinctor) en Goswinus de griende, schepenen.
Origineel lat. perk. Zegels verloren.

398A. 1354 april 19
Arnold, heer van Wachtendonk, oorkondt, dat hij voor 300
goudroyalen leenman was geworden van de aartsbisschop van
Keulen voor het Keuls bezit in het kerspel Geisseren 1).
De aartsbisschop heeft het pand gelost; Arnold draagt nu
zijn hof Walbeck in leen aan de bisschop op en doet afstand van het Keuls bezit in Geisseren.
Getuigen: Johan, heer van Broekhuizen, ridder, en Sander
van Vossum.
Regesten Erzbischofe Koln VI nr. 523
1) Geisseren=Wachtendonk in dekenaat Siichtelen
399.

1354 april 28
"Des neesten manendaechs nae Sente Georgius daghe des merteleers".
Richter en schepenen van Wetten oorkonden, dat voor hen
zijn gekomen Elbrecht van Honslar en Nesa, zijn wettige
echtgenote, die verklaarden, dat zij aan Otte van Buren,
ridder, heer te Aersen (Arcen) en zijn erfgenamen, hun hof
die ter Sceepdonck genoemd wordt en gelegen is binnen dit
ressort, verkocht hebben.
Borgen waren: Loeff van Honslaer, heer Dederick van Pellant, ridders, Goetswijn van Henslare, Peter zijn zoon,
IJwaen van Engelschem en Johan van Raede, knapen, die de
verplichting hadden om in geval van niet nakoming in een
eerzame herberg te Venlo te verblijven als gasten op kosten van Elbrecht en Nesa totdat voldaan is.
En elk moet een paard met zich voeren 1).

Afschrift in Cartularium II fol. 70. Inv. nr. 2. Munsterabdi j
Opmerking: Deze acte is als gevidimeerde oorkonde opgenomen in een vidimus dd. 30 januari 1395» zie regest nr.159
Het stuk zou gezegeld zijn met het gemene schependomszegel,
met het zegel van Elbrecht, als voornaamste persoon in deze zaak en met de zegels van de borgen.
1) Hecht van leisting
400.

1354 mei 8
"Donredachs nae Inventio crucis".
Heer Otto van Bueren, heer van Aerssen (Arcen) oorkondt,
dat hij Elbrecht 1 s hof van Hoenslaer (de hof van Albrecht
van Honslar), gelegen in het kerspel van Wetten ontvangen
heeft ten behoeve van zijn zuster Belen van Malborch, abdis, en van het convent van Onze Vrouwe van Roermond. Hij
belooft deze hof met alle aanhorigheden over te dragen aan
abdis en convent; alles behoorlijk volgens het landrecht en
wel in de tijd tussen dit schrijven en a.s. St. Jan.
Afschrift in Cartularium II fol. 69 vo. Inv. nr. 2. Munsterabdi j
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van heer
Otto van Bueren.

400A. 1354 juni 27 (Liedber#).
Wilhelm van Sevenheym, Johan Slabbart van Asselt en Willem
Gerardszoon vein den Bergen, oorkonden " ledige ind unversachte" mannen van de aartsbisschop van Keulen als heer van
Gennep geworden te zijn, aangezien de bisschop een misdaad,
begaan door Johan Cloter, broer van Wilhelm van Sevenheym,
heeft vergeven.
Getuigen: o.a. Johan van Eyle
Zegelaars o.a.: Jacob, heer te Mirlar en Milendonk.
Regesten Erzbischo& Koln VI nr. 557
401.

1355 februari 10
"Des neesten dynsdaechs nae Sente Agaten dach der heylighen
jouffrouwen"
Richter en schepenen van Wetten oorkonden, dat v<5<5r hen
zijn verschenen heer Otte van Buren, heer van Aersen (Arcen), ridder, en vrouwe Marina, zijn wettige echtgenote,
die verklaarden, dat zij louter en alleen om Gods wil en
als aalmoes met het oog op hun zieleheil aan het godshuis
en nonnenklooster te Roermond de hof te Sceepdonck met alle
aanhorigheden gegeven hebben.
Afschrift in Cartularium II fol. 71. Inv. nr. 2. Munsterabdi j .
Opmerking: Deze acte is als gevidimeerde oorkonde opgenomen in een vidimus dd. 30 januari 1395» -

Het stuk zou gezegeld zijn met de zegels van Otte van
Buren, heer van Aersen, ridder, en met dat van de schepenen.
1) Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 9 februari
1356 zijn.
402.

1355 mei 24
"Gegheven in ' t jair onss Heren dusentdryhondertvijffendevijftich op den heylighen Pinxterdaghe".
Gadaert van Heynsberch, heer van Dalenbrueck, oorkondt,
dat hij het klooster en convent van Roermond van de Cistercife'nser orde toestaat, een molen te vervaardigen en te
gebruiken binnen zijn zijn heerlijkheid van Nyell (Maasniel), op een stuk land, gelegen bij de hof van dit klooster te Asenrade (Asenray), welk stuk land eertijds Willem
van der Slusen toebehoorde. Het klooster moet voor het genot van deze windmolen jaarlijks op Sint Steffensdag hem
en zijn nakomelingen twaalf kapoenen geven. Als de molen
teloor gaat door brand of ander onheil, mogen zij een
nieuwe vervaardigen.
Afschrift in Cartularium II fol. 45. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
Gadaert van Heynsberch.
Sivr£ 41

403.

1355 augustus 31
"Op andach Sente Bartholomeus".
Johan Averecht, schepen van Roermond, verkoopt ten overstaan der schepenbank aldaar eenen jaarlijkschen erfcijns
van zes schellingen penningen gevestigd op zijn huis van
der Bouerien gelegen op der Ruren aan Arnold Pontsmey en
zijne huisvrouw Baersen Stackes . Bij transfix van het
jaar 1388 wordt deze erfcijns verkocht aan Gerard van
Muggenbroek, priester en kononik in den H. Geest.
Hierin komen voor, in 1355s Johan van Meersen, richter,
Goswijn van den Griende en Jacob Licop, schepenen.
In 1388: Johan van Wessem, richter, Dederik van den Griende en Johan van Haversla, schepenen.
Twee afschriften in het Cartularium van het kapittel van
den H. Geest, 1e gedeelte, biz. 57/8.
Vergelijk regest nr. 392

404.

1355 november 22
"Op Sent Ceciliendach der heylgen jouffrouwen".
Thomas van Remersbeeck verkoopt aan het kapittel van
Odilienberg de Undart- en Kukartsbeemden.
Publ.1886 biz. 189-190

1356 februari 28
405.

1

^

"Ipsa Dominica qua cantatur Exurge quare".
Yvanus, genaamd Man, richter of ambtenaar "officiatus",
en de schepenen van Wetten oorkonden, dat vo<5r hen zijn
gekomen Tilmannus, genaamd Bollick, van Wetten en Stina,
zijn vettige echtgenote, die verklaard hebben, dat zij
aan de religieuzen, aan de vrouwe abdis en het convent
van het klooster van de H. Maria in Roermond van de Cistercienser orde zeker land, gelegen bij de hof "curtis"
van Sceepdonck en in de volksmond "bij de twee droogovens" "aen den tweeen daren" genaamd, verkocht hebben.
Zij hebben dit land onbelast verkocht, uitgezonderd de
verplichting jaarlijks met het feest van de H. Martinus
aan de kerk in Wetten twee pond was te leveren.
Afschrift in Cartularium II fol. 73. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
de rechter en de schepenen.
1) Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 12 februari 1357 zijn.

406.
.

•

1356 maart 2
"Acta fuerunt hec in loco capitulari ecclesie nostre".
Johannes dictus de Endhoven, Bartoldus dictus de Traiecto, Rutgerus dictus de Wert, Johannes dictus de Heynsbergh, Gerardus dictus de Venle, Henricus dictus de Arewinckel en Stephanus dictus de Wassenberch. kanoniken
van de kerk van Odilienberg (montis Odilie) stellen de
statuten en ordonnantien vast, waarnaar het kapittel zich
voortaan zal te gedragen hebben.
Getuigen waren: Arnoldus, plebanus parochialis ecclesie
montis Odilie, Udo, capellanus altaris beate Marie Magdalene, presbyteri, Gerardus de Wessem ac Rutgherus de Wert,
Clerici, nec non Godefridus dictus tycubes (?) de Hoerne,
tabellio publicus.
Door transfix dd. 21 maart 1356 hecht het kapittel van de
kerk van Luik zijne goedkeuring aan deze statuten.
Bij een tweede transfix dd. 8 Julij van hetzelfde jaar
schenkt Nicholaus de Dordraco, proost der kerk van Odilife'nberg, insgelijks daaraan zijne goedkeuring.
Drie orig. perk. lat. met een zegel in groen was.
Publ. 1886 biz. 190-198

407.

1356 maart 25

1}

"Gegheven in 't jair onss Heren duysentdryhondertsessendevyftich op onser Vrouwendaghe Annunciatio".
Edwaert van Gelre oorkondt, dat hij toestaat aan de abdis
en de juffrouwen van het godshuis te Roermond een windmolen te plaatsen en te bouwen te Roermond in de stad, op hun

eigen erf en daarmee te malen.
Getuigen
waren: 2 )
de
heren
van
Weerdenborch,
HeynricuB
van
Krekenbeck,
in
het
bezit
van
een
zegel
"sigilliferos", heer Otto van Buren.
Afschrift in Cartularium II fol. 124 vo. Inv. nr. 2.
Munsterabdij
1) Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 1357 zijn.
2) Letterlijk staat er slechts "per".
1356 mei
Verdeling van de tienden te Vlodrop tussen de kerk van
Vlodrop en de kerk van St.Petrus van Odilienberg (volgt
opsomming van percelen en namen) te weten 101 bunder en
1 morgen grasland, 59 bunder 3/4 morgen akkerland tiendbaar voor de kerk van Odilienberg.
Publ. 1886 biz. 199-203
1356 juli 31
Maes
van
Remersbeeck
geeft
kwitantie
aan
de
kanunniken
en
de
kerk
van
Odilienberg
vanwege
de
beemden,
gelegen
aan
het
munster
van
St.
Petrus
te
OdiliSnberg,
genaamd
de Undart en Kukartsbeemd, die hij hun verkocht heeft.
Cartularium H. Geest Kapittel.
Publ. 1886 biz. 203/4
1356 S e p t e m b e r 3
Walraven van Valkenburg, heer van Born en Sittard, oorkondt huis en burcht van Born in leen ontvangen te hebben
van Diederik, graaf van Loon, zoals zijn voorouders die
van genoemde graaf in leen hielden behoudens de rechten
van de graaf volgens de brieven.
Bormansj Cartulaire IV 1471
1336 S e p t e m b e r 26
"Des Manendaechs na Sente Mathys daghe apostoli".
De schepenen van Wetten oorkonden, dat vodr hen is gekomen Dederick Bollick, die beloofd heeft gedurende een
jaaijten een dag aan abdis en convent van Roermond het goed
dat hij hen verkocht heeft te waarborgen. Hij heeft Johan
Bollick, priester, en Herman, zijn broer, tot borgen aangesteld, met de verplichting om in geval van niet nakoming
in een herberg te verblijven op kosten van Dederick totdat voldaan is.
Afschrift in Cartularium II fol. 73 vo. Inv. nr. 2.
Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
de schepenen van Wetten.

1)
1357 .januari 12
"Datum anno Domini millesimo tricentesimo quinquagesimo septimo feria quinta post Epiphaniam Domini".
Yvanus, genaamd Man, richter, Nycolaus ten Dyck, Hermannus van Kelendonck en de overige schepenen in Wetten oorkonden, dat Johannes van Tillickhorst en Ermengardis van
Korffvyck, zijn wettige echtgenote, hebben verklaard, al
hun goederen, zowel roerende als onroerende, welke ze nu
hebben, aan het convent van de H. Maria in Roermond van
de Cistercienser orde te schenken. Hiertoe hebben zij
deze goederen in handen van voornoemde richter gesteld
en de richter heeft deze goederen in handen van vrouwe
Bela van Malburch, abdis van het convent, gesteld ten
behoeve van het convent.
Afschrift in Cartularium II fol. 74. Inv. nr. 2. Munsterabdi j
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
de richter en de schepenen van Wetten.
1) Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 11 januari 1358 zijn.
1557 januari 14

1

^

"Des saterdaeghs na andaghe derteendachs"
Ywaen, 's Manssoen, richter, Herman van der Keyldonck,
Claes van den Dyck en andere schepenen van Wetten oorkonden, dat vo<5r hen zijn gekomen Elbrecht van Hoenslaer
en Nese, zijn wettige echtgenote, die verklaarden, dat
het land, dat gelegen is te Wetten vodr de twee droogovens "daren" en dat tijnsrecht was van Ymbrecht des
Smeets te Wetten en gelegen tussen bezit van Dederix
Bollicks en de pastoriehof van Wetten, van oudsher behoord
heeft en nog behoort aan de hof te Sceepdonck. En zij verklaarden bovengenoemd land derhalve tesamen met de hof
te Sceepdonck verkocht te hebben aan het convent van
Roermond.
Afschrift in Cartularium II fol. 7*1 vo. Inv. nr. 2.
Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
de richter en de schepenen van Wetten en van Elbrecht
van Hoenslaer.
1) Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 20 januari 1358 zijn.
1357 februari 7
Huwelijkscontract tussen Goedart van Heinsberg, heer van
Dalenbroek, broer vanjDirk, graaf van Loon, heer van Heinsberg enz., en Philippe, dochter van Willem, hertog van
Gulik, zuster van Gerard, oudste zoon van Gulik, graaf van

Berg en Ravensberg, waartoe de hertog 16.000 goudguldens, in de vorm van een lijfrente van 1.600 goudguldens aan de bruidegom uitkeert; de bruidegom zal voor
de bruid 2.400 gulden jaarrenten funderen en als weduwegoed de burcht van Dalenbroek verbinden, enz.
Getuigen en borgen namens de hertog o.a.: Bernard en
Rabod van Kyntzwylre;
Getuigen en borgen namens de graaf van Loon o.a.: Willem, heer van Horn en Altena, Lodewijk, heer van Randenrath en Erperode, Johan van Merheim, Dederich van Spralant, Stephan van Oersbec.
Lacomblet III nr. 567
415.

1557 februari 22
Richter en schepenen van OdiliSnberg oorkonden, dat
jonkvrouw Katherine van Nijthuzen, dochter van Otto van
Nijthuzen, en haar kinderen van wijlen Reynout van Utewijk, genaamd Godaerde, Aeltrude, Katherine en Geertrude,
doen afstand van alle los- of beschudrecht op de Onderten Kukaertsbeempt in het kerspel van (OdiliSnberg), die
Otto van Nijthuzen als huwelijksgoed gegeven had aan
Arnold van den Putte en de zuster van Otto.
Zegelaars: de richter Statze van Arwinkel, jonkvrouw
Katherine en Godaerde van Utewijk.
Cartularium H. Geestkapittel
Publ. 1886 biz. 205/6

416.

1557 april 4
"Des vierden daechs in den Aprille".
Conrard van Bylyen, zoen der boddenneersen, en zijne huisvrouw Aleidis, verkoopen ten overstaan van schepenen van
Roermond een stuk land, gelegen achter Didderix Halfs schuren aan Conrard van Muggenbroek.
Hierin komen voor: Johan Averecht, schout, Gerard van Tegelen en Tilman van Gangelt, schepenen.
Orig. perk, met 2 beschadigde zegels in groen was.

417.

1357 mei 17
Willem Bake oorkondt van de stad Lier ontvangen te hebben
20 oude schilden en 20 Vlaams, die de hertog en hertogin
van Brabant hem toegezegd hadden wegens dienst in de oorlog van Vlaanderen.
A.R.A. Brussel Charters hertogen van Brabant 1204
Linssen 56

418.

1357 juli 25
Mertyn Johan Vaegts en Katherine nemen in erfpacht van
Didderyc den Zedelmeker en Trude, echtelieden, een bunder
land in Nyelrebosghe tegen 7 sommer rogge 's jaars.
Oorkonders: Richter en schepenen in Nyel
R.A.L. Arch. Karthuis im d'Hoop 18488 nr. 1 - 18499 fol.14

1357 augustus 1
"Op andach Sente Jacobs apostolen".
Johan Averecht, richter, Johan Springintguet, Johan van
der Craken, Johan Heye en Tylman van Gangelt, schepenen
te Roermond, en de broeders van de broederschap van de
"gueden Sente Jacops" te Roermond oorkonden, dat Lambrecht van der Craken en Emont van Effelt, meesters en
namens de broederschap, schuldig zijn aan heer Coenraerde Baecke, priester, kapellaan van de H. Geest van Roermond, zolang hij leeft en leest, een jaarrente van 8 malder rogge Roermondse maat en 2 penningen. Bij verzuim
mag Coenraerde de leden van de broederschap daarvoor aanspreken.
Kapittel H. Geest Roermond, cartularium fol. 72
Linssen nr. 56
Cartularium H. Geest, 1e gedeelte biz. 65
1357 augustus 15
Muntverdrag tussen de aartsbisschop van Keulen, de hertog
van Gulik en de steden Keulen en Aken inzake te Ryle en
Aken te vervaardigen munten. Muntloon voor aartsbisschop
en hertog is 1 penning van 12 penningen payements per geslagen mark (gewicht) zilver.
Men zal slaan uit 100 (gewichtsmark) zilver: 50 mark munten van 2 schelling, 40 mark munten van 1 schelling, 5 mark
munten van 6 denarien, 3 mark munten van 3 denarien en 2
mark munten van 1 denarius.
1 gewichtsmark zilver= 11 mark payement=792 stukken van 1
denarius of 264 van 3 denarien of 132 van 6 denarien of
66 solidi of 33 dubbele solidi.
De koersen van het goudgeld worden vastgesteld op:
1 pauweloyn=30 schellingen=360 denarien
1 schild=28 schellingen=336 denarien
1 reaal=25 schellingen 4 denarien=304 denariSn
1 kleine Florencegulden=220 schellingen=1 64 denarien
1 goudgulden=21 schellingen=152 denarien
Lacomblet III nr. 574
1357 S e p t e m b e r 8
Eduard van Gelre verpandt aan Johan van Meurs na afbetaling van de drost van stad en land van Geldern, Arnt heer
van Wachtendonk, huis en burcht te Geldern en stelt hem
aan als drost, ambtman en richter in stad en ambt Geldern
op een bezoldiging van 1.000 oude gouden schilden, 100
malder rogge en 200 malder haver en hooi voor 12 paarden
wegens een schuld van19.000 oude gouden schilden aan diens
overleden broer Frederik, graaf van Meurs.
Getuigen: Otto van Buren, heer te Arcen, Henric van Kriekenbeek, Johan van Mierlaer, Johan van der Straten, ridders.

Nijhoff II - 82
Urkundenbuch Krefeld-Mors I 509-511
N.B.: Het pandbezit duurt tenminste tot 9-6-1363 als
Eduard bij de afrekening nog 9475 oude schilden schuldig blijft.
Ibidem nr. 576

422.

1357 September 30
"Op Sente Geronimus daghe".
Richter en schepenen van Wetten oorkonden, dat vo<5r hen
zijn gekomen Lyse, de vrouw van Dederick Jorissoens, met
heer Herman van Hoenslaer, haar wettige voogd, die verklaard heeft geen enkel recht of aanspraak te hebben op
het tegenwoordig en toekomstig goed van Ermgarde van Korfwyck en Henken, haar wettige man.
Afschrift in Cartularium II fol. 74. Inv. nr. 2. Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
richter en schepenen van Wetten en van heer Harmannus van
Honslaer, ridder, en Peter, zijn broer.

423.

1358 januari 28
Johan Kaeuwen, priester, rentmeester van Eduard van Gelre
in het land Montfort, en richter en schepenen van OdiliSnberg, oorkonden, dat ' de kanunniken van (Odilien-)berg
en 2; Johan Scoeman en Willem Lunink, kerkmeester van Berg,
met toestemming van de welgeborenen Willem van Daswylre,
Heynrick van Montfoert en Tielman van Laer en van het gemeen kerspel, geruild hebben twee stukken land van gelijke
grootte, zijnde beemden.
Zegelaars: Johan Kaeuwen en de richter Geraet Raet.
Cartularium H. Geestkapittel fol. 54 vo.
Publ. 1886 biz. 207/8

424.

1358 april 11
Heinric van Montfort transfigeert de akte van 1358 januari
28 (regest 423) en keurt de transaktie goed.
Publ. 1886 biz. 208

424A. 1358 mei 13
De aartsbisschop van Keulen, Eduard van Gelre en Johan van
Saffenberg, brengen een vergelijk tot stand in de strijd
tussen ' Hendrik van Krickenbeek, ridder, Willem van Baarlo, ridder, en Arnold van Krickenbeek, ridder, en hertog
Wenzel van Luxemburg en de stad Aken wegens door partij 1/
gevangen lieden van partij 2;.
Regesten ErzbischSfe KSln VI 1088
N.B.: Zie ook t.a.p. nr. 1089 en 1098

1558 augustus 15
425.

"Op onser Vrouwendach Assumtio".
Johan Puttener van Swalmen, richter, Gelys op 't Over
en Roef Johans Heyen neve, laten "op 't Graet des vaeghts
van Ruremunde", oorkonden, dat Jacob Licop, burger van Ruremunde, met toestemming van zijn zoon Jacob, verkocht
heeft een erfrente van 10 oude gouden schilden 's jaars,
gaande uit zijn goed en erf gelegen op Graet, dat hij
houdt van de voogd van Ruremunde, aan de jonkvrouwen Sophie en Siese, gezusters, in het Onder Vrouwen klooster
te Ruremunde, dochters van Johan Munckens, burger te Ceullen, te betalen op Allerheiligen. De rente is losbaar met
100 gelijke munt. Op verzoek van de oorkonders zegelt Godaert van Vlodrop, ridder.
Eenv. gelijkt. afschr. op papier; inv. nr. 1. Aanvulling
archief Munsterabdij

425A. 1558 augustus 17
Johan heer te Broekhuizen, ridder, en Godfried van Vlodrop, ridder, oorkonden, dat voor hen, als Keulse vazallen, en verder voor Gerhart Raet van Kessel, richter, en
Gubbel van den Scheide, Johan van der Hage en Heyne Reynerszoon, schepenen te Beesel, ridder Johan van Mirlaer,
een jaarrente van 20 gouden schilden, gaande uit zijn hof
te Kampe in het kerspel Beesel, en de hof zelve als manleen heeft opgedragen aan de aartsbisschop van Keulen, na
van deze 200 gouden schilden ontvangen te hebben.
Zegelaars: de drie ridders.
Regesten Erzbischofe Koln VI - 1116
426.

1358 augustus 51
"Daechs nae Zentte Bartholomeusdage apostelen".
Didderijc van den Griende, richter, Heinric Symonszoon en
Pauwels van Nyele, schepenen te Nyele (Maasniel), verklaren,
dat Ide, weduwe van Geraet van Asenrade, een jaarrente van
1 malder rogge, rustende op haar hoeve "Op Ghein Ende" te
Asenray, heeft geschonken aan het Gasthuis te Roermond, voor
wie Heynric Sprengintguet de schenking aanneemt.
Grosse op perkament (inv. nr. 34); zegel van Didderijc van
den Griende verloren.
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii" (inv. nr. 1) fol.
515
Kruisheren Roermond.

426A. 1558
De broederschap van St. Jacob (de Meerdere) te Roermond verwerft een rente van 2 mark 's jaars uit een huis bij het
huis van Bernart Nierkens.

Aantekening uit c. 1665, inv. nr. 7. Broederschappen
in H. Geestkerk.
1) Mogelijk is dit identiek met de rente van 2 mark
(uit het huis) van Mettel Terenten, waarvan elders in
de tekst wordt gesproken.
427. 1559 .januari 25

heer van
Broekhuizen
Landvredebond van 25-1-1359
tussen Gelre en Kleef stelt
de legersterkte vast op:
Overkwartier 308, kwartier
ijmegen 304» Veluwe en kwarN
van Kleef 318, totaal 1.245.
tier Zutphen samen 315»
ers uit het Overkwartier
land
parUit de lichting van 308
ruit
Frederik van Berg )
^
ticiperen:
Bars van Baersdonc )
de heer te Gennep
12
Johan van Wachtendonc) 5
heer van Wickraeth
10
Neef Vronenbroek )
heer van Mierlaer
12
Schenk van Nydeggen
4
heer van Wachtendonk
12
Willem van Baerle
2
Otto van Buren van Arcen 6

Sybert van Blitterswijk
2
Seger van Broekhuizen
2
Stad, ambt+ambtman van
Erkelenz
20
Ambtman+ambt Kessel
20
" " Kriekenbeek+
Venlo
36
" " Straelen
10
Amptman+ambt van

Montfort

36

Drost van Gelre, ambt+
stad Gelre
36
Ambtman+ambt+stad
Goch20
Stad Roermond
50

Nijhoff II nr. 89

427A. 1359 januari 25
Gezworen raadslieden van de landvredebond tussen Gelre en
Kleef zijn:
Arnd van Erkel, Frederik van der Ese, Jacob Ridder en Wouter van Dolren namens Reinald III, hertog van Gelre; Willem van Bronkhorst, Johan van Mirlaer, Sander van Vossem,
Dirk van Meurs, Sander Lauwart, Gerard Bake, Goswijn van
den Gruythuis en Andries Kreyinc namens Eduard van Gelre;
en Wouter Stecke, Dirk van Hessen, Steven van Ossenbroek
en Bernt van Sevenaar namens Johan, graaf van Kleef.
Nijhoff II - 89
427B. 1359 januari 25
De grenzen van de landvredebond tussen Gelre en Kleef verlopen wat het Overkwartier en Kleef betreft:
van Wickrath c.a. tot Erkelenz c.a., vandaar tot Nieuwstad, vandaar tot Roosteren, dan langs de Maas (de gehele
rivier meegerekend) tot Hoenssem, Eyke ^' en Musschenbergh,
achter Helden in de Peel (Pedel), de Peel door tot op de
landweer van Hontheer, vandaar tussen Geisteren "van der
hamey "tot Wanssum, in de Maas tot Donkersloet . . . . de
landweer bij Neuss boven Herderbossche, "alle die lantwe-

6

ringhe langhs", dan op Unterbruch (Onderbroek)
tot Viersen en dan tot Wickrath.

vandaar

2) ten

westen van Neuss
1) Kesseleik

427C.

1559

Nijhoff II - 89
januari 25

Oorkonders in de landvrede tussen Gelre en Kleef uit
het Overkwartier zijn:
Dirk van Horn, heer van Perweys, edelheer, en de ridders:
Jacob, heer van Mirlaer, Willem van Broekhuizen, heer
van Wickrath, Jan, heer van Broekhuizen, Johan van Mirlaer, Arnd, heer van Wachtendonk, Mathijs van Kessel,
Henric van Kriekenbeek, Sander van Vossem, Willem van
Baerle, Johan en Henric van der Straten, Otto van Buren
de Oude, en de knapen Dirk van Eyl, Henric van Vrimerssem alsmede de steden Roermond, Geldern, Nieuwstad, Erkelenz, Goch en Venlo.
Nijhoff II - 89
428.

1359 februari 7
Reynolt, hertog van Gelre, en Edwart van Gelre, gebroeders, verpanden op zekere voorwaarden hun tol en tolhuis
te Tyele en Herwerden aan Dyderic, graaf van Murse, die
daarop 17.323 gouden schilden heeft geschoten, waarvan
2.400 tot lossing van een tevoren gevestigde schuld.
Oorspr. met zegels der hertog, zijn broer, Willem, heer
van Bronchorst, Johan van Murse, Dyderic, heer van Lyenden, heer Arnolt van Erckel, heer Wilhem van Bruichusen,
heer van Wickrode, heer Johan van Mirlair, ridders, en
de steden Nijmegen, Roermond, Zutphen, Arnhem, Tiel en
Zaltbommel.
Gelderse Rekenkamer Arnhem nr. 498

429.

1359 mei 5
"Des vijfden daechs in den Meye".
De schepenbank van Roermond verklaart, dat Godard van
Vlodrop, ridder, het huis van wijlen Tilman Verken bekommerde (in beslag legde), het met drie jaargedingen opontbood en regtens in den eigendom daarvan gesteld werd;
dat vervolgens genoemde Godard van Vlodrop met toestemming van Godard Scaffaerts, als naasten erfgenaam van dat
huis, een gedeelte van den tuin aan Gerard Baken verkocht
heeft.
Hierin komen voor: Johan Averecht, richter, Johan Heye en
Goswijn van den Grijnde, schepenen.
Origineel op perkament met drie zegels in groen was.

429A. 1 359 october 3*1
Het Duitse Hofgericht velt eenstemmig vonnis en plaatst
Arnold van Wachtendonk in de rijksban wegens zijn geschil
met de aartsbisschop van Keulen. De goederen vervallen
aan Keulen. Regesten Erzbischofe Koln VI nr 1259-1260.

1360 maart 8
430.

"Des sondaeghs als men singht Oculi".
Diederick, heer van Horne en Alternae, verklaart beloofd
te hebben aan zijn goede lieden van de dorpen van Weerdt
van den oversten eynder (Weert) ende van den nedersten
eynde (Nederweert), dat hij hen recht zal laten geschieden
door de schepenen van Weert. Hij zal de eerstkomende drie
jaren geen bede heffen, omdat zijn goede lieden beloofd
hebben om aan zijn 00m, de heer van Parwijs, 1.500 oude
schilden te geven ten behoeve van de jonkvrouw van Diest,
zuster van de oorkonder.
Medebezegelaar: de heer van Parwijs
Achttiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 589
N.B. Een regesVvan deze akte bevindt zich in: J.Th.H. de
Win, inventaris van het oud archief der gemeente Weert,
1962 biz. 278. De akte is voorts afgedrukt in Publications de la socidtd historique et arch^ologique dans le
duchd de Limbourg, 29 (1892) biz. 214/5
R.A.L. Familie archief van den Bergh
430A. 1360 april 11
Stephan van Orsbeck, ridder, verklaart leenman van de
aartsbisschop van Keulen te zijn wegens een leenrente
van 30 mark Keuls. Hij draagt deswegen zijn hof te Gladebech in leen op.
Medezegelaar: Lambrecht van Heinsberg, ridder.
Regesten Erzbischofe Koln VI nr. 1301
431• 1360 mei 25
Johan Averecht, richter, Didderijc Gade en Goyswijn van
den Grinde, schepenen tot Ruremunde, oorkonden, dat hun
medeschepen Geraert Bake en Incke, echtelieden, schenken
aan hun neef, heer Coenraerde Bake, priester van het H.
Geestaltaar en diens opvolger, een jaarrente van 15 schellingen en 9 penningen, gaande uit het huis van Johan van
Rure, dat vroeger van Costins van Zente, ten behoeve van
een jaargetijde voor de schenkers, hun ouder Didderic Bake en Fredeswinde, zijn broer Johan Bake.
Kapittel H. Geest Roermond nr. 7
Linssen Handschriftenverzameling nr 56
432. 1360 juni 30
Diederik van Loon, heer te Heinsberg, is krachtens scheidsrechterlijke uitspraak de gezusters Jutte en Nese van Schaefsberg en Katharine van Boeslair een jaarrente van 30 gouden
schilden of 300 gelijke munt ineens schuldig, welke som door
Johan van Lieck, ridder, voogd te Heinsberg is betaald met
een jaarrente van 40 malder, half rogge, half haver, uit de
tiend te Hoenigen, losbaar met 300 gouden schilden.
Medezegelaar: Goedart heer van Dalenbroich, neef van Diederik.
Uebersicht kleinere Archive Rheinprovinz 2 biz. 183/4

1360 december ?1
432A.

N.N. vestigt een jaarrente van 4 mark en 2 schellingen
op twee raamplaatsen, gelegen "achter de muer" te Roermond tegenover het huis van Mechelmans.
Aantekening uit c. 1665, inv. nr. 7. Broederschappen
H. Geestkerk.

432B. circa 1360

2)
Johannes Averecht , richter, Goswin van Grinde en Joannes Sprengenguet, schepenen van Ruramunde, oorkonden,
dat Wolterus Karvey met toestemming van zijn vrouw en
van heer Johannes, priester, zijn zoon . . .
Eenv. afschr. c. 1790; fragment; inv. nr. 16; latijn;
beschadigd door brand; transfix met de akte van 1404
november 25, regest nr. 7. Broederschappen in de H.
Geestkerk.
1) Johan Averecht was richter tot c. 1360.
2) Het afschrift geeft "Ruerrecht".
433.

1361 januari 9
Didderic van Meerhem, heer van Boxtel, ridder en Marie,
vrouwe van Boxtel, verkopen aan Maria van Brabant, hertogin van Gelre en gravin van Zutphen, de heerlijkheid
Oyen c.a. 0ur. ^ Vyxc^Ov,k
Sivrd 3 sub 2
Nijhoff Gedenkw. II - 102

434.

1361 januari 13
"Andach den heilgen derteendach".
Lambrecht Gade, richter, Johan Heye en Didderic Gade,
schepenen te Roermond, verklaren, dat Geerken van Erclent een jaarrente van 26 schelling heeft verkocht aan
Peter Ruytsen.
Grosse op perkament, inv. nr. 108; zegels van Lambrecht
Gade, Johan Heye en Didderic Gade verloren.
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii", inv. nr. 1;
fol. 106.
Kruisheren Roermond.

435•

vodr 1361 maart 5
De kanunniken van Odilienberg verzoeken de bisschop van
Luik, hun college te mogen overbrengen naar de kapel van
de H. Geest binnen Roermond wegens:
I. de collegiale kerk ligt in leeg en bosachtig landschap,
onveilig, bedreigd door rovers en brandstichters.
2. het college telt 7 prebendarissen, van wie 2 of 3 niet
durven resideren wegens de onveiligheid; de proost resideert niet, aangezien die annex is aan een grote

j

I
Giselbertus en Theodoricus Robini, gebroeders van Roermond, clerici, bevestigen.
Publ. 1886 biz. 209-215.
436.

1361 maart 5
Engelbertus (van der Marck), bisschop van Luik, gelast
de deken van Susteren en de investitus of rector van de
kerk der begijnen te Roermond, een onderzoek in te stellen naar aanleiding van het verzoek van de kanunniken van
Odilienberg om de zetel te verplaatsen naar de kapel van
de H. Geest binnen Roermond en daarbij het oordeel te vernemen van de proost, de kanunniken, de hertog van Gelre,
van beide plaatsen en van de inwoners van Roermond.
Archief kapittel H. Geest
Publ. 1886 biz. 215-218

437.

1561 maart 17
Reynaldus, hertog van Gelre, geeft, gelet op de voorgevallen feiten en onveiligheid, verlof tot verplaatsing
van het kapittel van Odilienberg naar de kapel van de
H. Geest binnen Roermond.
Archief kapittel van de H. Geest
Publ. 1886 biz. 219-220

438.

1361 april 3 Edewardus van Gelre geeft als heer van Montfort toestemming tot verplaatsing van het kapittel van Odilienberg
naar de kapel van de H. Geest te Roermond.
Archief kapittel H. Geest
Publ. 1886 biz. 221-222

439.

1361 april 5

Engelbert, bisschop van Luik, overwegende, dat Dirk van
Heinsberg, graaf van Loon, die dat graafschap van hem en
de kerk van Luik in leen hield, en zonder wettig oir na
te laten overleden is, verenigt het graafschap Loon met
het bisdom Luik.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1554
440.

1361 april 8
Schout, schepenen, burgemeesteren en raden en de gemeente
der stad Roermond schenken aan de kanunniken van Odilienberg de kapel van de H. Geest en verlenen de kanunniken
de vrijheden, die men clerici en kanunniken rechtens verschuldigd en gewoon is onder de rechten van de hertog van
Gelre en die van de stad.
Publ. 1886 biz. 222-224

prebende van de kerk van Utrecht.
3. de kerk ligt op een berg in een dorp, waardoor de
kanunniken tussen boeren verblijven en in huizen,
door boeren gebouwd; er is geen claustraal huis;
de kanunniken Rutgherus de Weert en Gerardus de
Venlo zijn door hun vijanden regelmatig bedreigd en
gewapend overvallen.
4. van een van hen is het huis 's nachts overvallen en
in brand gestoken.
5. in het afgelopen jaar zijn er drie rovers geweest
om de huizen te breken; 66n is door de dorpelingen
gevat.
6. in het dorp is vrijwel steeds onenigheid en geweld,
zodat de kanunniken in de kerk moeten vluchten en
daar slapen.
7. het huis van de kanunnik Johannes de Endenhoven is
's nachts door kwaadwilligen aangestoken.
8. gewapende troepen komen er dikwijls en roven goederen en verschrikken de kanunniken.
9. op afgelopen Lichtmis zijn de kerkramen vernield en
is ingebroken in de kast van Rutgherus de Weert en
is alles gestolen; diens huis wordt ' s nachts belaagd.
10. dieven
hebben
regelmatig
in
de
kerk
ingebroken
en
de
privilegebrieven,
fundatiebrieven,
een
kelk
en
ornamenten ontvreemd of stuk gemaakt.
11. '8 nachts is ingebroken bij kanunnik Johannes de Heynsberch en zijn twee "cedas", brande genaamd, waarin
nieuwe kruisen waren, gestolen. Rutgherus en Gerardus
zijn vervolgens naar Roermond gevlucht en durven niet
meer terug te keren.
-

-

in de kerk is het hoofdaltaar toegewijd aan St. Petrus.
er is een altaar van Maria Magdalena, met 30 gulden
's jaars.
een altaar is er van Wiro, Plechelmus en Otgerus, dat
het parochiealtaar is.
op het kerkhof is een kapel gebouwd ter ere van de Maagd
Maria, die nu parochiekerk genoemd wordt.
in deze kapel is ook een altaar van H. Katherina, met
een rector.
de bevolking bedraagt ca. 200 parochianen.
de officians van de parochiekerk van Odilife'nberg bevestigt het voorgaande.
Godefridus van Overen, ridder, idem.
Gerardus, genaamd Kouflen, matricularius van de parochiekerk van Odilife'nberg, bevestigt vooral art. 10.
Petrus Bonde, idem, vooral art. 3.
Johannes
de
Zeelsteden,
rector
van
het
altaar
van
Maria
Magdalena,
bevestigt
het
art.
11
uitdrukkelijk,
behalve
7 en 10.
Rutgherus, investitus van Herten, bevestigt.
Johannes, matricularius van Melick, bevestigt, vooral
art. 10.
Johannes Lauwart van St. Judocus, bevestigt
Christianus Breydel, richter of schout van het dorp Odilienberg, bevestigt.

441.

1361 april 20

Johannes, bisschop van Utrecht, en Hugo Vustinc, kanunnik van Utrecht en proost van Odilienberg in het bisdom
Luik, verplaatsen met toestemming van het kapittel der
kerk van Utrecht de collegiale kerk van Odilienberg in
het bisdom Luik naar de stad Roermond in de kapel van de
H. Geest.
Cartularium kapittel H. Geest
Publ. 1886 biz. 224-225
442.

1361 mei 1
Rutgherus, landdeken van Susteren, en Robinus, rector van
de kapel van de begijnen van de stad Roermond, brengen
(aan de bisschop van Luik op diens verzoek) verslag uit
over het verzoek van de kanunniken van Odilienberg om
hun residentie en kerk te verplaatsen naar Roermond.
Het mandaat van de bisschop zal maandag na op zondag vocem jocunditatis (= 3 mei) op de deuren der kerken van
Odilienberg en Roermond worden bevestigd.
Archief kapittel van de H. Geest
Publ. 1886 biz. 218-219
1561 mei 3

443.

Willem van Elmpt, ridder, Emont van Wilderoide, knape,
en Johan van Kessel, ridder, bekennen 42 goede zware guldens schuldig te zijn aan Guert Keeken, burger van Roermond.
Sivr£ inv. Ill biz. 238
4-t

444.

r ii-
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L.
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1361 mei 12
Engelbertus (van der Marck), bisschop van Luik, brengt
met toestemming van het kathedraal kapittel het kapittel
van OdiliSnberg over naar Roermond en vermeldt de toestemming daartoe van de bisschop van Utrecht, de proost, Reynald hertog van Gelre, Eduard diens broer, Godefridus van
Elmpt, investitus der parochiekerk van Roermond, patronatus van de kapel van de H. Geest, Rainaldus de Ursinis,
aartsdiaken van Kempenland, en geeft nadere regels.
Cartularium kapittel H. Geest fol. I^verso
Publ. 1886 biz. 226-232

444A. 1361 S e p t e m b e r 1
Willem, hertog van Gulik, staat de lombaarden Bernardus
Rotarius, Raphael Leonardus de Rotariis, Bartholomeus Rotarius, diens zoon Thinetus en Johannes oudste van Montefia en diens zoon Jofredus de Montefia, voor 20 jaar verblijf en handel in zijn land, toe in de steden Aken,
Diiren,
Aldenhoven en Jtilich, maakt terzake bepalingen en stelt
hun licentie op 300 gouden Florijnse guldens *s jaars vast.
Medezegelaars o.a.: Wilhelmus de Bruichusen, Bernardus de

Kinswilre, ridders.
Urkundenbuch der Stadt Diiren nr. 134
445.

1 362 .januari 25
Godart, graaf van Loon en Chiny, heer van Heinsberg en
Leeuwenberg, gehoord het advies van zijn leenmannen,
verkoopt zijn graafschappen voor 80.000 moutons aan zijn
neef Arnold, heer van Rummen en Quadbeke.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1566

446.

vdtSr 1362 augustus 23
Bertoldus Pont, Rutgerus de Weyrt, Gerardus de Venloe,
Heynricus de Arwinckel, Stephanus de Wassenberch, Johannes genaamd Kauwe en Thomas de Ufeyeo, kanunniken van de
kerk van de H. Geest te Roermond, eertijds van OdiliSnberg, attesteren over de rechten van het kapittel
tijdens
het verblijf te Odilienberg bezeten:
1. de proost behoeft vanouds niet de wijdingen te hebben.
2. de proost is steeds door de bisschop van Utrecht
benoemd,
behoudens bevestiging door de H. Stoel, uit een van de
kanunniken van de kerk van Utrecht.
3. de proost behoeft niet te resideren.
4. de doopvont in Berg is gewijd.
5. het kerkhof is bestemd voor het begraven van de overledenen binnen de parochie Odilienberg door de priester
of pastoor.
6. sacramenten worden toegediend door de pastoor, die wordt
aangesteld door de aartsdiaken van Kempenland in de
quarta capella.
7. de voordracht van de pastoor geschiedt door de proost,
evenals bij de kanunniken en beneficianten.
8. visitatierecht en correctiebevoegdheid heeft de bisschop
van Luik.
9. de proost mag geen kanunnik of beneficiant
excommuniceren.
10. de administratie van de sacramenten geschiedt door de
pastoor.
Geinsereerd in de akte van 13&2 augustus 23. (regest nr.
447)
Publ. 1886 biz. 232-238

447« 1 362 augustus 2 5
Aan notaris Bruscinus de Andel, clericus van Keulen, keizerlijk notaris, overhandigen Bertoldus Pont, Rutgerus de
Weyrt,
Gerardus de Venloe, Heynricus de Aerwinckel, Stephanus de
Wassenberch, Johannes dictus Kauwe en Thomas de Ufeyo,
kanunniken van het eertijds in Odilienberg, nu. in Roermond in de

H. Geestkerk residerend kapittel, een op papier gestelde
verklaring, waarvan de notaris transsumpt geeft (zie: vddr 1362
augustus 23, regest nr. 446) en die door de kanunniken wordt

bezworen en vervolgens door het kapittel wordt bezegeld
met het zegel, dat in Odilienberg in gebruik was.
Getuigen: Conradus genaamd Bake, Harmannus genaamd Beer,
Harmannus genaamd Hartwyst, Gerardus genaamd Muggenbruech,
priesters van het bisdom Luik.
Cartularium H. Geestkapittel fol. 11
Publ. 1886 biz. 232-238
448.

1362 december 22
Godart, graaf van Loon, heer van Heinsberg enz., deelt
Karel, keizer, mede, de graafschappen Loon en Chiny verkocht te hebben aan zijn neef Arnold heer van Rummen en
zendt Mathijs van Kessel, ridder, en Reynard van der Hallen, ridder, om Godart van die graafschappen te ontheffen
en Arnold daarmee te belenen.
Bormans; Cartulaire IV 1581

449.

1362 december 23 (Aken).
Karel (IV), keizer, daagt Engelbert, bisschop van Luik,
en het kapittel aldaar zich te verantwoorden wegens het
geweld, dat zij(wegenshet graafschap Loon gebruiken tegen
Arnold van Rummen, die voor de keizer daarover geklaagd
heeft en wel binnen 6 weken en 3 dagen.
Bormans; Cartulaire IV 1582

450.

1362 december 23
Karel (IV), keizer, beleent op verzoek van Arnold van Rummen Willem van Rummen met leengoederen en leenmannen, behorende tot het graafschap Loon, te weten de heren van
Horn, Born, Diest, Stein, Elsloo, Boxtel, (Neer-)haren,
Petershem en alle andere vazallen in het Maasland, dorp
en jurisdictie van Vliermaal en de hoofdschepenbank aldaar, de schepenbank in Grathem nabij Loon, de schepenbank in Vert in de buurtschap Montenaken, de schepenbank
van Quercu nabij Bocholt-Bilsen, de schepenbank van Vaboren ^' bij Rothem in het Maasland; de openbare en koninklijke weg, beginnende op de brug van de abdij Hocht
tegen Maastricht, waar het kruis pleegt te staan, tot aan
de Mussenberg, en op die oever van de rivier de Maas, genaamd het "Hontpat", tegen het gedeelte van het graafschap
Loon; het woud genaamd Lede beginnende te Krusebruck via
het dorp Dorn (nabij Opoeteren), langs de rivier de Itter
tot in de Maas, van de plaats Waschestat rondom het woud
van Lowen, het dorp Glabeck tot aan de Itter en vervolgens
tot de Maas met alle daarbij behorende gerechten, die leen
zijn van het rijk.
Bormans; Cartulaire IV 1583
1)= Vonderen

451•

circa 1362 en later
Staat der inkomsten van de 7 oude prebenden verplaatst
van Odilienberg naar de H. Geestkerk te Roermond:
- de tienden in Karken van graan en vlas zonder tot
enig
onderhoud van de kerk verplicht te zijn;
- de tienden in Vlodrop van akker- en weidegrond met
plicht
tot onderhoud van het schip der kerk en een ornament;
- een tiend te Posterholt zonder plichten;
- een tiend in Odilienberg zonder plichten;
- de tiend te Linne met onderhoudsplicht van schip en toren;
- de akker van St. Petrus van 3 bunder tussen Herten en Ool;
- weiland de Ondert en Kuyckaertzbeemd te Odilienberg,
waarvan 1/3 aan de scholaster behoort;
- een oud schild 's jaars uit het weiland van Reynerus
Offerman in Odilienberg genaamd Vosloc;
- 4^ lichte guldens te Posterholt, waarvan het kapittel uit
de inkomsten van de proosdij ontvangt 14 malder haver,
kleine maat;
- 7 va "t haver en 1 kapoen te Linne;
- 4 vat rogge te St. Joost;
- 4 vat rogge van de Munsterabdij;
- 3 malder gerst en 3 malder haver uit de hof te
Honthuysen
te Linne.
Publ. 1886 biz. 238-240

452.

circa 1362 en later
Staat der verplichtingen van de proosdij van Odilienberg
jegens het kapittel van de H. Geest te Roermond:
- 10 sester koren; half rogge, half haver;
- 11 solidi en 2 hoenders en 1 lam op Pasen;
- 14 malder haver in Posterholt;
- op Lichtmis een kaars van 1 pond was;
- de verlichting in de kerk: bij festis duplicibus 8 kaarsen op het koor; dagelijks 4 kaarsen en 1 lamp dag en
nacht op het koor.
Cartularium H.
Geestkapittel
Publ. 1886 biz. 241/2

453.

1365 februari 19
Hendrik, heer van Kuik, en Mathias van Kessel, ridder, door
keizer Karel IV belast met het betekenen van het bevelschrift
van 1 362 december 23 (regest 449) oorkonden met Reinerus van
Berghen, kastelein van Stokkem, Werner Vosken, Willem van
Broekhuizen, heer van Wicrade, ridders, Lambert van Goor en
andere gewapenden en magister Dionysius Minninc, kanunnik
van St. Petrus te Luik, licentiaat in de rechten, advocaat
in het hof van Luik, en Walterus van Alphen, plaatsvervanger
van Reynaldus de Ursi, aartsdiaken van Kempenland, om vrij-

geleide verzocht te hebben teneinde zich van hun opdracht
te kwijten, hetgeen na 2 dagen overleg geweigerd werd. Daarna

hebben Johan genaamd de Nussya en Egidius van Houthalen
het bevelschrift met een geschrift van oorkonders op het
altaar in de kathedraal van Luik gelegd in aanwezigheid
van vele met namen genoemde getuigen, welke stukken op
zondag Invocavit zijn voorgelezen.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1584
1363 mei 8
Seger van Swalmen, knape, oorkondt het goed Dilborne ontvangen te hebben van Edwaerde, hertog van Gelre en graaf
van Zutphen, en het in leen van hem te houden.
Als oorkonder op het goed zal bouwen en vesten, zal dat
als leen een open huis van de hertog zijn.
P.N. van Doorninck. Acten betreffende Gelre en Zutphen
1107-1415. Haarlem >1908,biz. 72
Nijhoff II nr. 125

1363 augustus 13
Mathijs van Kessel en Reynier van der Hallen, ridders,
delen keizer Karel IV, de edelheer Borckart en Jan, diens
neef, burggraaf te Meedburgen en graaf te Harddeecke, hofrechters, keurvorsten, vorsten, baronnen, ridders en knapen
onderzaten van het H. Rijk, mede volgens opdracht Arnold
van Rummen in het leenbezit van het graafschap Loon bevestigd te hebben. Bovendien hebben zij volgens opdracht beslag gelegd op goederen en renten van de bisschop en het
kapittel te Luik te Nieuwerkerken, Sint Truiden, Aiken en
andere plaatsen wegens 10.000 marken goud gewicht volgens
brief van de keizer.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1589
1363 augustus 25 (Vonderen).
Nadat keizer Karel IV burgemeesteren, raden en schepenen
van Aken had gelast, de indaging van schout en schepenen
der dorpen van Vliermaal en Vonderen ten uitvoer te leggen
wegens verzet tegen een keizerlijk bevel en andere wederspannigheden, welke indaging de stad Aken had gezonden aan
Arnold, heer van Rummen, verklaren Mathias van Hoesden,
Willem van Diest en Arnold genaamd Bex van Rummines, knapen
de indaging betekend te hebben aan meier en schepenen van
Vonderen, waarvan zij een akte opmaken.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1591
1363 augustus 28
Engelbertus, bisschop van Luik, en het kapittel aldaar, stel
len Georgius de Cathena, kanunnik der kerk van Posses, tot
gevolmachtigde in het geschil, hangende voor de keizer en zi
gerecht met Arnold van Rummen, ridder, over het graafschap
Loon.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1592

458.

1 3 6? S e p te m b e r 7 ( G e na p p e ) .

Johanna, hertogin van Brabant enz., oorkondt, dat Engelbert, bisschop van Luik, als graaf van Loon, verheven
heeft de lenen van Brabant, die de graven van Loon daarvan houden.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1593

459.

1 3 63 S e p t e m b e r 22

"Des vridaechs nae Zente Lambrechts dach martiris".
Aleidis genaamd van den Schore schenkt voor schepenen van
Roermond haar huis gelegen Op den driesge, dat vroeger aan
Willem van Gersenich behoord had, aan het kapittel van den
H. Geest te Roermond.
Hierin komen voor: Johan van Oderade, richter, Jacob Licop
en Lambrecht van der Craken, schepenen te Roermond.
Orig. perk, met nog een zegel in groen was.

460.

1363 october 11
Karel IV, keizer, draagt de (aarts-)bisschoppen van Mainz,
Keulen, Trier, Kamerijk, Munster en Utrecht, de rijksvorsten van Luxemburg en Brabant, Holland en Henegouwen, Gelre en Gulik en Vlaanderen, de graven van Namen, Kleef, Mark
en Berg, de edelheren van Born, Horn, Agimont, Kuik, Distel, Bergen, Leek en Vorsselaer, de 12 naties van de Haspengouw en de steden Aken, Luik, Maastricht en St. Truiden,
op, Arnold van Rummen, door het rijksgerecht in het bezit
gesteld van het graafschap Loon, te helpen dat graafschap
daadwerkelijk in bezit te nemen.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1594

461.

1363 october 11
Karel IV, keizer, bevestigt de uitspraak van (het rijksgerecht) in het geschil tussen Mathijs van Kessel en Reinerus
van Hallen, ridder, executeurs van het keizerlijk mandaat
ten gunste van Arnold van Rummen inzake het graafschap Loon,
waarvoor optrad Willem van Hamel, momboir, tegen Engelbert,
bisschop van Luik, die gedaagd zijnde niet was verschenen
binnen de termijn van 9 weken en 3 dagen, wiens gemachtigde
Georgius de Cathena, kanunnik te Fosses, evenmin binnen de
termijn in rechte geantwoord had, waarna (het rijksgerecht)
(bisschop en) kapittel ieder recht op het graafschap Loon
had ontzegd.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1595

462.

1363 december 16
Karel (IV), keizer, schorst het vonnis van 1363 october 11
(regest nr 461 ), aangezien in dit proces over een rijksvorst (nl. de bisschop van Luik) geoordeeld is door 3
(rijks)
vorsten, te weten de hertog van Saksen, de bisschop van

Augsburg en de burggraaf te Maagdenburg, terwijl er voor
zo'n vonnis zeven rechters nodig zijn.
Partijen krijgen een nieuwe termijn om te procederen, zodra oorkonder weer in de Duitse landen zal zijn gekomen.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1599
1563 december 18
Karel (IV), keizer, draagt de bisschoppen, rijksvorsten,
graven, edelen en steden, genoemd in het mandaat van 1363
october 11 (regest 461), op Arnold van Rummen, hangende
een definitieve uitspraak, in bezit te stellen van het
graafschap Loon.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1600
1 364 februari 1 3
Deken en kapittel van Luik geven volmacht aan Willem Boileau van Mons, doctor in de rechten, om voor de keizer en
het vorstengerecht te trachten, herroeping te verkrijgen
van het vonnis, waarbij het graafschap Loon wordt toegewezen aan Arnold van Rummen.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1602

1364 juni 1
"Des yrsten daechs in den bramaent".
Dederic van den Griende en Arnolt van Osen, richters namens
de heer van Heinsberg en zijn broer, jonker Reynolt van Valkenburg, Godaert van Rure en Heinrick Koyman, schepenen te
Herten, oorkonden, dat Johan Sprengintguet en Heynrick Peert
ken, meesters van de broederschap van St. Jacob te Roermond
namens die broederschap, stellen de inkomsten van de broeder
schap te Herten mede als onderpand voor de jaarrente aan
heer Coenraerde Baecke, te weten 4 bunder akkerland, die
vroeger waren van "Zente Nycolaze" en die Coenraerde geschon
ken heeft aan het altaar van St. Jacob in de H. Geest te
Roermond. De akte wordt getransfigeerd met die van 1357 an ~
dach St. Jacob (regest nr. 419).
Linssen . • 56
Cartularium kapittel H. Geest fol. 72-72 vo.

1364 j un i 1
"Des yrsten daechs in den bramaent".
Dederick van den Griende en Arnolt van Osen, richters van
de heer van Heinsberg en zijn broer Reynolt van Valkenburg,
Godaert van Rure en Heynrick Koyman, schepenen te Herten,
oorkonden, dat Coenraert Bake, priester van Roermond, geschonken heeft 4 bunder land in Hertener Oe, genaamd op de
Lake, dat vroeger van St. Nicolaas was, aan de broederschap

van St. Jacob te Roermond ten behoeve van het altaar van
St. Jacob in de H. Geest te Roermond. Namens de broederschap aanvaarden Johan Sprengintguet en Heynrick Peertken,
meesters, de gift.
Cartularium H. Geest fol. 72vo.-73
Linssen . 56

1364 .juni.j 29
"Des saterdaigs nae Zente Johannes dach Baptistae decollationis".
Hertog Eduard confirmeert de privilegien van het overkwartier van Gelderland.
Afschrift in het orig. legerboek biz. 34
1564 augustus 29 op onse borch Gelre.
"Op St. Johansdach Baptist decollationis".
Edewardt, hertog van Gelre, verpandt voor 30.000 oude gouden
schilden en 600 schilden • s jaars uit de tol te Lobith aan
Johan van Meurs diverse domeinen (Meurse Pandschap) o.a. de
inkomsten uit het ambt Kriekenbeek, Kessel en Roermond, die
omschreven worden.
Sivrd 1 F sub 20
Linssen nr. 77
Tekst: Habets; Thorn I biz. 255-261
Zie voor de nadere specificatie betreffende ambt Kriekenbeek
Norrenberg; Geschichte der Herrlichkeit Grefrath, 1875

(1364 augustus) extract
Onder de Meurse pandschap zijn de volgende goederen te Roermond begrepen:
geleidegeld en van den haeffstede, teust en jaartol: 30 Brug
se schilden;
gruit: 1 mark 8 schellingen;
Nieuwen slaege ende van den Swartenbroeck van Crusensoenen:
18 schellingen;
hout te Swartenbroeck: 20 schellingen;
van de molens: 45 malder rogge + 2 vat;
" " " : 26 " gerst + 3 kop.

1564 october 15
Matthias van Kessel en zijn zoon Johan verklaren wegens de
grote en smalle tienden van Kessel en twee aldaar gelegen
hoven Viehof en Ganderingen, die ze van de hertog van Gelre
als pand bezitten, aan Johan van Meurs, ridder, 80 oude gouden schilden schuldig te zijn, waarvoor ze een jaarrente van
14 groten zullen betalen.
Borgen:
Matthias
van
Kessel
Sibrechtszoon,
Matthias
van
sel
Godertszoon,
Floirke
van
Kessel
genaamd
Roeffert
en
dert van den Oever.
u

rkundenbuch Krefeld-Mors I nr. 595

KesGoe-

1364 december 6
471.

Johan van Meurs, ridder, belooft, indien hertog Eduard
van Gelre hem 35.364 gouden schilden zal betalen, de tol
en het tolhuis op gen Tragelen (=Lobith), Millen en de
steden Gangelt en (Wald)vucht te sullen teruggeven.
Lacomblet III nr. 658

472.

1 565 .januari 9
Willem van Elmpt, richter, drost in het land van Montfort,
oorkondt, dat te Linne hebben getuigd: Johannes der Offerman, Claes de molenaar en andere gemene schepenen te Linne,
dat zij weten, dat de kanunniken van Odilienberg 6 malder
koren: half gerst, half haver, heffen uit de hof te Honthuysen in het kerspel. Geraert Roet van Kessell, eertijds
ambtman en schout te Linne, verklaart idem.
Cartularium H. Geestkapittel fol. 57 vo.
Publ. 1886 biz. 2 4 2 - 2 4 3

473.

1365 januari 15 (Praag).
Karel (IV), keizer, verbiedt Arnold van Rummen iets te ondernemen tegen de bisschop en het kapittel van Luik totdat
in rechte over het geschil inzake het bezit van het graafschap Loon beslist zal zijn.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1608

474.

1365 april 1
"Des yersten daghes in den prille".
Bele van Malbergh, abdis, en het convent van het klooster
van Onze Vrouwe van Roermond oorkonden, dat zij hun convers
broeders Reyner den Alden en Heynrick Nabben vergunnen de
rente uit de door hen gekochte of nog te kopen hof van Raede (Venray) aan zichzelf te besteden met het recht van versterf, met dien verstande, dat, wanneer beiden overleden
zijn, de rente weer aan het convent komt, te besteden als
kleedgeld.
Afschrift in Cartularium II fol. 67. Inv. nr. 2. Munsterabdi j
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van abdis en convent.
1) Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 1366 zijn.

475.

1565 juni 24
"St. Jan Baptist".
Godart van Loon, heer van Heinsberg, en zijn vrouw Philippine van Gulik en Regnier van Valkenburg, verpanden aan
Roger van Haren de goederen van Herten, Merem, Roer en Maas
niel, die ze in leen houden van de heren van Kuik.
Regest Sivr£ 9 sub 2 en nr. 41

Publications I biz. 137
Kremer: Akademische BeitrSge biz. 27 noot 9
476.

1365 .juli 22
"Op St. Mariendach Magdalenen".
Mette van Utewijke genaamd vrouwe van Beecke oorkondt,
dat alleen de voogden van Roermond recht hebben op de
weilanden in de Roermondse Weerd; zij heeft wel vroeger
er 10 of 12~schapen op willen laten weiden, maar dat is
haar steeds door de voogd geweigerd.
Aangezien ze geen zegel heeft, zegelt Bele van Malberg,
abdis (van O.L. Vrouwe Munster).
Sivr£ 28
Linssen 22
~=boekschapen

477.

1365 augustus 3
Jan, bisschop van Luik, machtigt zijn ontvanger in zijn
graafschap Loon, Fastradus van Romershoven, om uit de ontvangsten 2.000 gouden moetons Brabants aan te wenden voor
de verdediging van het graafschap Loon: te besteden voor
graan, wijn, victualien en andere benodigdheden voor het
leger, zoals oorkonden, kapittel en het gehele land besloten hebben tegen Arnold, heer van Rummen, ridder, en diens
helpers over het bezit van het graafschap,
Bormans; Cartulaire IV nr. 1617

478.

1365 O c t o b e r 21
Jan, bisschop van Luik, verklaart, dat de privilegien van
de geestelijkheid niet bedoeld werden verkort te worden,
toen oorkonder de mannen, staande onder geestelijke jurisdictie, had opgedragen zich te begeven naar het beleg van
Rummen.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1618

479.

1 366 februari 4 "* ^
"Op Sente Agaten avent der heyligher jouffrouwen".
De schepenen van Wetten oorkonden, dat voor hen en vo<5r
££n rechter in een gespannen bank gekomen zijn heer Dederick van Pellant, ridder, en vrouwe Nese, zijn wettige
echtgenote, die verklaard hebben hun goed te Bukenvonderen met alle aanhorigheden gelegen in het ressort Wetten
aan het godshuis van Roermond en de juffrouwen aldaar verkocht te hebben.
Afschrift in Cartularium II fol. 74 74 vo. Inv. nr. 2.
Munsterabdij
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het schependomszegel en met het zegel van Dederick van Pellant, ridder.
1) In deze acte kan geen Paasstijl gebezigd zijn; zie de
acte dd. 24 juli 1366.

483.

480.

1 366 februari 4 ^
"Op Sinte Agathen avonde der joncfrouwen".
Diderick van Pellant, ridder, en vrouwe Nese, zijn wettige echtgenote, oorkonden, dat zij aan het godshuis van
Roermond en de jonkvrouwen aldaar beloofd hebben het goed
te Bukenvonderen gedurende een jaar en een dag te vrijwaren.
Borgen waren: Peter ? van Hoenselar en Johan van Raide met
recht van leisting 'in het dorp Wetten.
Afschrift in Cartularium II fol. 80. Inv. nr. 2. Munsterabdi j
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
de borgen en met het zegel van Derick van Pellant, ridder,
die ook voor Nesen, zijn wettige echtgenote, en Sweder, zijn
zoon, gezegeld heeft, daar zij geen eigen zegel hebben.
1) In deze acte kan geen Paasstijl gebezigd zijn; zie de
acte dd. 24 juli 1366.
2) Z i e d e acten d d . 28 a p r i l 1354 e n 26 S e p t e m b e r 1356.

481.

1366 april 25
Abdis en kapittel van Thorn geven hun overste molen te
Thorn, behorende tot de pitancie der abdij, in erfpacht
aan Rutger Resche, wapenture, voor 9 malder rogge Eycker
maat 's jaars. De erfpachter draagt het onderhoud, uitgezonderd het timmerhout.
De molen is reeds belast met jaarlijks:
St. Johansaltaar: 1 malder weit Thorner maat;
St. Catharina " in de krocht: 1 malder gerst Thorner maat;
H. Kruis
" : 1 malder rogge Thorner maat;
St. Anna
" : 1 " malt
Habets; Thorn I biz. 264

482.

1366 juli 24
"Op Sent Jacobs avent apostoli".
Zuster Bele van Malberch, abdis, en het convent van het
klooster van Onze Vrouwe te Roermond oorkonden, dat de
goede eerzame juffrouwen Emgaert en Kathryne van Helden,
gezusters van Dederick van Pellant, ridder, de helft van
het land en goed, Boeckvonderen genaamd, gekocht hebben.
Ook abdis en convent stemmen er mee in, dat de gezusters
dit land en goed gebruiken, zolang zij leven met recht
van versterf. Als zij beiden gestorven zijn, vervalt dit
goed aan het klooster, hetwelk het geld daaruit zal besteden als kleedgeld.
Afschrift in Cartularium II fol. 75. Inv. nr. 2. Munsterabdi j
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van
abdis en convent.
1366 S e p t e m b e r 21
Arnold, heer van Rummen, en Willem van Hamal, zijn neef,
doen ten behoeve van de kerk van Luik afstand van al him

rechten op het graafschap Loon.
Aanwezig: bisschop, kapittel, de steden Luik en Loon,
prelaten en leenmannen.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1628
484.

(1366 September

21 ?)

Johan, bisschop van Luik, oorkondt, dat vrede is gesloten
in de oorlog tussen oorkonder en het gehele land van Luik
en Loon en Arnold, heer van Rummen en Quakebeke, Johan,
heer van Hamal, en diens zoon Willem van Halmal, ridders,
en hun helpers inzake het bezit van het graafschap Loon,
waarbij laatstgenoemde partij van alle rechten afstand
heeft gedaan. De eigen goederen van Arnold van Rummen c.s.
worden teruggegeven, uitgezonderd dat het kasteel van
Rummen niet herbouwd mag worden. De heer van Rummen krijgt
een levenslange rente van 1.000 kleine guldens, zolang
Arnold, later Willem zal leven. Bij akte van 8 october
1366 bevestigen Arnold en Willem de overeenkomst.
Bormans; Cartulaire IV nr. 1629
485.

1367 februari 14 (tot Rurmunde).
"Op Sunte Valentijnsdach die coempt in sprockell all vroech".
Godevaert van Loen, heer te Heynsberch, oorkondt van Eduwaert, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, in leen ontvangen te hebben de burcht van Heynsberch met de stad, veste, land en lieden van Heynsberch, met de hoge en lage gerechten en alles, wat daartoe behoort. Tevens ontvangt hij
in leen de burcht te Geylenkerken, huis, dorpe, vesten,
lant, lude, gerichten, hoog en laag en al wat daarbij behoort, zoals de hertog die zijn toegevallen van Goidaert
van der Heiden, die daarop nu zijn lijftocht heeft. De hertog mag Geylenkerken verkopen; het zal dan geen open huis
voor hem meer zijn. Oorkonder verklaart, dat de borch en
vesten van Dalenbroich een open huis der hertogen van Gelre
zijn.
Medezegelaars: Philippe van Guylche, vrouwe van Heynsberg,
echtgenote der oorkonder en de stad Heynsberg ter nakoming
van het gestelde, Arnd heer van Randerade, neef der oorkonder, en Reynoud van Valkenborch, broer der oorkonder.
P.N. van Doorninck. Acten Betreffende Gelre en Zutphen
1107-1415. Haarlem 1908 biz. 346-349
Sivr£ 40

486.

1368 februarij 9
"Op andach onser Vrouwen Purificatio".
Jacob van Merheym en Ylette van Halen zijne echtgenoote,
Johan Roders en Jutte, zijne echtgenoote, verklaren ten
overstaan van schepenen van Roermond in erfpacht genomen
te hebben van Johan van Wessem en Catharina, zijne echtgenoote, een huis, gelegen tegenover den H. Geest, dat

483.

487.

vroeger aan Johan Quinkarts toebehoorde voor eenen jaarlijkschen erfcijns van drie zware guldens.
Hierin komen voor: Lambert Gade, richter, Dederik van den
Grijnde en Gerard van Tegelen, schepenen.
Orig. perk, zegels verloren.
1j68 mei 3
"Heylgen Cruytsdach inventio".
Arnolt van Osen, richter, Didderic Wijnants son en Conraert Proyem, schepenen te Nyel (Maasniel) verklaren, dat
Gryet Pertkens van Ruremunde 10 morgen land, gelegen achter
Maasniel, geschonken heeft aan haar neef Peter Pertkens.
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii" , inv. nr. 1;
fol. 293
Kruisheren Roermond.

1162
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489.
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1370 februari 1
"Des eersten daeghs in den Spurkel".
Winand Van Diteren verklaart, dat Goswijn van Diteren een
jaarrente van 8 malder rogge moet betalen aan Jacob van
Lent en dat Goswijn van Diteren als onderpand voor deze
betaling heeft gegeven 2-§- bunder, vrecht en 12 roeden
land te Dieteren, waarvan Winand van Diteren leenheer is.
Getuigen zijn hierbij de leenmannen Arnolt Sleper en Emont
Cleper.
Grosse op perkament (inv. nr. 48); zegels van Winant van
Diteren, Johannes Vos van Houtheym en Heinrich Craegh van
den Pas, alle fragmentarisch.
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii" (inv. nr. l);
fol. 506. Kruisheren Roermond

490.

1370 december 6
Johanna, hertogin van Brabant enz., doet uitspraak in het
geschil tussen Dirk van Horn, heer van Perweys, Duffel en
Ghele, en Adolf van der Mark, graaf van Kleef, dat Adolf
zal betalen 37.000 oude schilden in termijnen voor de over
levering van burcht, stad en land van Kranenburg en legt
vrede op.
Lacomblet III nr. 706

491. 1370
Florencius, bisschop van Mtinster, geeft op verzoek van
Werner van Swalmen een aflaatbrief aan alien, die de kapel
van O.L. Vrouw Betlehem bezoeken. De bisschop memoreert de
stichting door Werner van de kapel met 4 altaren en een
gasthuis voor armen en zieken met 1 altaar en de begiftiging van e.e.a. met inkomsten. Het 1e altaar was toegewijd
aan O.L. Vrouw; het 2e ter ere van St. Achaeij en gezellen
het 3e ter ere van St. Georgius, martelaar; het 4e ter ere

van St. Stephanus, protomartiris; het 5e in het gasthuis
ter ere van St. Jan Baptist.
R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18493 fol. 1
492.

1571 mei 24
"Op den heilgen Pinxdach".
Maas van Erclents der pelser verkoopt ten overstaan van
de schepenbank van Roermond eenen jaarlijkschen erfcijns
van twe guede gulden dobbel Brabans mottune, gevestigd
op zijn huis gelegen bij het kerkhof van den H. Geest
aan Herman Muelts. Door transfix van het jaar 1381 verkoopt Hendrik, zoon van Herman Muelts, bovengemelden erfcijns aan Gerard van Muggenbroek, priester en kanonik in
den H. Geest.
Hierin komen voor, in 1371: Lambrecht Gade, richter, Gerard van Tiegelen en Johan van Oederade, schepenen;
in 1381: Dederik Gade, richter, Johan Averecht en Dederik
van den Griende, schepenen.
. Twee afschriften in het Cartularium van het kapittel van
den H. Geest, 1e gedeelte, biz. 36 vo., 37.

493.

1371 juli 11
Wenceslas, hertog, en Johanna, hertogin van Brabant, zullen binnen 4 jaar aan Jan van Mirlaer, ridder, 4.000 moutons Brabants betalen, waarvoor zij hem het land van Wassenberg in pand geven.
Chartes et cartulaires de Brabant etc. IV nr. 2856

494.

1371 juli 11
Jan van Mirlaer, ridder, videmeert de akte van 1371 juli
11 en zal zich daaraan houden.
Medezegelaars: Jacob, heer van Mirlaer, en Millendonk,
zijn broer, Arnold, heer van Wachtendonk, Werner van Swalmen, Willem van Elmpt, Jan van Kessel, Renier Hoen van
Baeckhusen, Gilbert van Kriekenbeek, ridders, en Jacob
van Mirlaer, knape.
Chartes et cartulaires de Brabant etc. IV nr. 2857

495. 1371 juli 16
"Des godensdaghe nae Sente Margrietendache".
Edewaert, hertog van Gelre, verleent Godert van Vlodrop,
voogd te Roermond, het recht ten behoeve van diens herberg
in Roermond zoveel brandhout als nodig is te halen in 's
hertogen woud genaamd Elmpter woudt. Eveneens verleent hij
Godert het recht, zijn varkens, runderen of schapen in dat
woud te drijven.
Cartularium erfvoogdij fol. 2 9 - 2 9 vo.

496.

1371 September 28
Reinald, hertog van Gelre, geeft aan Johan van Meurs,
ridder, in plaats van het "holtgeleyder" bij Roermond,
dat zijn overleden broer Eduard eertijds meeverpand
had, zekere goederen in der Niepen.
Linssen 77
Urkundenbuch Krefeld-Mo'rs nr. 674

497.

1372 maart 8
Gertruyt, vrouwe van Limborch, Arnolt, heer van Steyne,
en Lisbeth van Dieppenbeke, vrouwe van Steyne, verkopen
aan Willem, hertog van Gulik, en Maria van Gelre, hertogin van Gulik, hun hof zo Amber (Amern) in der moelen
(in de Molengouw) met laag en hoog gerecht, land, bos,
veld, beemden, broeken, wierin, visserij, nat en droog,
met mannen, schepenen, laten, leluden, molen, cijnsen,
pachten, penninggeld, keurmeden, tinsen, korengeld, hoenders en kapoenen voor 3.000 zware guldens, die gekort worden op de som, die Arnolt aan de hertog moet betalen wegens zijn gevangenschap behoudens recht van inlossing
binnen 3 jaar.
Getuigen: Oyst, heer van Elsloo, Dirk van Petersheim,
heer van Nederharen, Arnold van Chivet en Dirk van Berge,
ridders.
Lacomblet III nr. 718

498.

1372 april 11
"Des dinsdages na misericordia domini".
van
Willem, hertog van Gulik, momber Willem van Gulik, hertog
van Gelre, en Maria van Gelre, hertogin van Gulik en Gelre,
verklaren ter verhoging van de pandsom van Neese van Apelteren, weduwe van Godaert van Vlodrop, vanwege de voogdij
te Roermond, 200 gouden Vlaamse guldens ontvangen te hebben
en zullen het pand niet inlossen tijdens de minderjarigheid
van Willem van Gulik, hertog van Gelre.
Cartularium erfvoogdij fol. 29vo.-30

499.

1372 mei 13
"Op Sente Seruatiusdach episcopi".
Gerard van der Cuken verkoopt eenen jaarlijkschen cijns
van 4 oude gouden schilden, gevestigd op zijn huis gelegen
neven der Craken alreneest Galenpiecs hues aan Gertrudis,
weduwe van Conrard van Muggenbroek ten behoeve van Gerard
van Muggenbroek, kanonik en van de priesters, die hem in
de prebende zullen opvolgen, die door Conrard van Muggenbroek en zijne huisvrouw Gertrudis in de kerk van den H.
Geest te Roermond gesticht is.
Hierin komen voor: Lambrecht Gade, richter, Lambrecht van
der Craken en Dederik van den Grijnde, schepenen van Roermond.

Bij transfix dd. 9 Junij 1564 stelt Goswijn Dulcken,
bezitter van het bovengemelde huis, dat afgebrand is,
een ander huis op den markt gelegen tot onderpand van
den gemelden cijns.
Hierin komen voor: Johan van Cruchten, richter, Lambrecht
van Cruchten en Johan Boegell, schepenen van Roermond.
Twee orig. perk, met 4 zegels in groen was, in doos VIII
nr. 30; een afschrift van het eerste bevindt zich in het
Cartularium van het kapittel van den H. Geest, 1e ged. ,
biz. 36 vo.
500.

1572 december 12
Goedart van Elmpt Willemszoon zegt als medestander van
Johan van Kievelberg de stad Aken vete aan.
Zeitschrift Aachener Geschichteverein nr. 9 biz. 65

501.

(1572)

.

Arnold Doelken van Buggenum zegt als medestander van Johan van Kievelberg de stad Aken vete aan.
Zeitschrift Aachener Geschichteverein 9 biz. 66
502.

1373 april 16
"Op den Paeschavont".
Het kapittel van de H. Geest oorkondt van Johan Sprenentguet en Harman van der Netten een erfrente van 16 schelling penningen, waarvan 10 gaan uit het huis van Johan
van Monster en 6 uit het huis van jonkvrouw Hadewige van
Kessel, dat vroeger van heer Lambrecht op 't Oert was,
ontvangen te hebben uit de goederen van de huisarmen van
de H. Geest, waarvoor zij twee jaargetijden zullen houden
voor de weldoeners van de huisarmen van de H. Geest.
Handschr. Linssen nr. 61
Archief H. Geest charter

503.

1 37 3 .iuni 30
Diederich van Ophoven verklaart het huis te Ophoven, dat
hij als momber bezit voor zijn vrouw Gertrude en haar zoon
Rutger bij wijlen Symon van Volmerken en waaruit die van
Boissler een aanval op land van de aartsbisschop van Keulen hadden gedaan, waarna het door mannen van de aartsbisschop was belegerd en veroverd, als een open huis voor de
aartsbisschop te houden. Indien blijkt, dat het huis een
leen is van Brabant, dan zal de aartsbisschop het niet aanwenden tegen Brabant.
Zegelaars: Diederich van Ophoven, Gertrude en de getuigen
Wilhelm van Elmpt en Diederich van Breempt.
Lacomblet III nr. 741

