
1$73 october 10 

Maria van Loen, vrouwe te Bollant, oorkondt, dat Willera, 
hertog van Gulik, haar teruggegeven heeft haar huis te 
Gladbach, dat zij voor de hertog als een open huis zal 
houden. 
Medezegelaars: Johan van Vlatten en Tielman Uwyrre van 
Wijs, ridders. 

Lacomblet III nr. 747 • 

1574 mei 1 

"Int jaer ons Heren M^CCC^ vier ende tseventich op Zente 
Walborgendach". 

Mewes van Bamerloe bekent in erfpacht genomen te hebben, 
van de armen van het gasthuis van Roermond, anderhalf bun- 
der land, gelegen in den Beegder Weert, voor eene erfrente 
van een malder rogge en anderhalf malder even. 

Orig. perk, met 2 uithangende zegels in groen was. 

1574 (Venloe) december 21 

"Op Sinte Thomasdach apostoli". 

Willem, hertog van Gulik en Gelre enz., en Maria, herto- 
gin, bevestigen voor ridders en knechten uit het land van 
Kessell de brieven, die zij van de voorgangers in Gelre 
hebben,sprekende van hun "erffzalen" en tevens van de vrij- 
heden en heerlijkheid van het land van Kessell. 

G.A. Venlo; afschr. 

1374 

Willem van Horn stelt de douairie vast voor zijn echtge- 
note Johanna van Heinsberg te weten 800 guldens uit het 
land van Horn genaamd Maselant met name uit de dingstoe- 
len van Wessem, Geistingen, Heithuizen, Neer, Haelen en 
Beegden. 

Redinghovense Sammlung tome IV 
Linssen nr. 95 biz. 69 

1374 maart 30 

De stad Roermond is deelgenoot in het verbond van land- 
vrede tussen Maas en Rijn, gesloten tussen de aartsbis- 
schop van Keulen, de hertog en hertogin van Brabant en 
Luxemburg, hertog Willem van Gulik en de steden Aken en 
Keulen. Wilhem van Elmpt, drost te Montfort, is lid van 
het college, dat de vredebrekers berecht. Lid van het 
college van gezworenen is Gerart van Tegelen, burgemees- 
ter van Roermond. 

Lacomblet III nr. 766



509. 1575 april 17 + 

"Des dinsdaechs na Palmdach". 

Daniel van Apelteren, ridder, en vrouwe Willem, zijn 
wettige echtgenote, oorkonden, dat zij tot een vergelijk 
gekomen zijn met de abdis en het convent van Roermond van 
de Cistercife'nser orde, in die zin, dat noch hij Daniel en 
zijn vrouw Willem, noch hun erfgenamen enig recht of aan- 
spraak zullen maken op de tienden van Oesterem ostrum). 

Afschrift in Cartularium II fol. 65. Inv. nr. 2. Munster- 
abdij 
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van 
Daniel van Apelteren en van zijn vrouw Willem. 

+ Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 8 april 
1376 zijn. 

510. 1375 September 17 

"Op Sint Lambrechtsdach episcopi et martyris". 

Gerardt Slabbart van Vlodrop bepaalt in zijn testament, 
opgemaakt in tegenwoordigheid van Henric Noel, pastoor 
van het kerspel Vlodrop, Johan van Osen en Wilhelm van 
Osen en met toestemming van Gijselbrecht van Cromlant, 
leenheer van het nabeschreven land, en Margrete van Kens- 
wijlre, vrouw van Gijselbrecht, een jaarlijkse rente van 
30 guldens, gevestigd op zeven bunder beemden in het ge- 
richt van Vlodrop, nl. vijf bunder in de Krimercken en 
twee bunder op de "Dickplack over de grave", leenroerig 
aan het huis te Vlodrop, welke erfrente bestemd is voor 
een priester bij een altaar in de H. Geest te Ruremonde. 
Notaris Hermanus de Muggenbroick bevestigt de akte. 

Authentiek afschr. door notaris Fabri, 17e eeuw; inv. 
nr. 28. 
Broederschappen H. Geestkerk 
Linssen nr. 44 

511. 1375 September 17 

"Op Sent Lambertusdagh des busschoffs". 

Wilhelm, hertog van Gulik, en Maria van Gelre, hertogin 
van Gulik en Gelre, bevestigen de pandname door wijlen 
Goedert van Vlodrop, ridder, en Nese van Apelteren, zijn 
vrouw, van 150 malder koren uit de voogdij van Roermond 
van wijlen hertog Reynout van Gelre tegen 620 gouden 
schilden. Nese heeft daarboven nog 200 gouden Vlaamse 
guldens als verhoging uitgekeerd, welke bedragen Godert 
van Vloedrop, voogd te Roermond, en diens vrouw Sophie 
aan Nese hebben afgelost met 820 gouden schilden. Laatst- 
genoemden hebben oorkonders ter verhoging van de pandsom 
100 oude gouden schilden uitgekeerd, zodat oorkonders of 
hun erfgenamen het pand eerst tegen die betalingen mogen 
lossen. 

Cartularium erfvoogdij fol. 31-32  



51 2. 1375 november 19 

"Acht daghen nae Sent Mertijnsdach des heyligen bisschops". 

Nese van Apelteren, weduwe van Goedart van Vlodrop, rid- 
der, verklaart voor Godart van Vlodrop, ridder, voogd te 
Roermond, en Sophie, diens vrouw, en voor Gheret Willem, 
dat de hertog en hertogin van Gulik en Gelre het pand van 
de voogdij, die wijlen haar man van hertog Renaut in pand 
en ter leen genomen had, heeft verhoogd met 200 Vlaamse 
goudguldens en dat oorkondster van Godart van Vlodrop en 
diens vrouw Sophia nu 820 oude gouden schilden heeft ont- 
vangen en daarvoor de voogdij overgeeft. 
Op haar verzoek zegelen mede Johan van Wessem, schout en 
Johan Averecht en Gerart van Tiegelen, schepenen te Roer- 
mond. 

Cartularium erfvoogdij fol. 30-31 

513. 1376 maart 12 

"Ipso die sancti Gregorij pape". 

Willem, hertog van Gulik en Gelre, verklaart, dat Dirk 
van Liecke aan Johan van Oderade verkocht heeft twee en 
twintig malder rogge, Echter maat, gevestigd op de tien- 
den van Echt, die hern Goswijns van Brumelen plach te 
wesen en ruerende is van der heerlicheit van Gelren. 

Orig. perk, met het zegel van hertog Willem in geel was. 

514. 1376 mei 8 

Winand van Dieteren beleent Goedart van Vlodrop, ridder, 
voogd van Roermond, met het goed opghen Raede met goede- 
ren, tienden en laten bij Asselt en Swalmen. 

Schloss Haag 4203 

515. 1376 juli 24 en 25 

"Op Sint Jacobsdach apostel". 

Heer Werner van Swalmen en Berte van Gelenkircken, echte- 
lieden, heer Robijn van Swalmen, kanunnik in het kapittel 
van St. Servaas te Maastricht met toestemming van Ith 
Springentguetz dragen over aan Johan, prior der Karthui- 
zers te Colne, en Ricolle, prior der Karthuizers te Kane- 
lens (=Koblenz) ten behoeve van "het hues van de Karthue- 
ser van ons vrouwen van Betlehem" te Roermond al hun goed, 
"soe wie dat mitten gasthuse mit ons vrouwen kirchen van 
Bethlehem ende mit alien sinen toebehorde bennen derre 
muren bebredet, bemuert is ende also dat tot Ruremunde in 
der Stegen gelegen is". 
Oorkonders: richter en schepenen in Roermond. 

R.A.L. Archief Karthuis «nv.d'Hoop 18488 nr 4 - 18493 fol. 
11-16, 18 - 18494 fol. 1-3.  



1576 .juli 25 

Wernerus van Swalmen, ridder, Berta van Gelenkircken, 
echtelieden, Robinus van Swalmen, kanunnik van de kerk 
van St. Servaas te Maastricht, broer van Wernerus, 
schenken hun goederen in Roermond in de buurtschap die 
Steghe aan het klooster en kluis van de Karthuizers 
teneinde dat op te richten, waartoe voor notaris Johan- 
nes genaamd Colgart de Gelria, clericus van het bisdom 
Keulen en getuigen de broeder Joannes en Ricoldus, kar- 
thuizers van Keulen en Koblenz, priores, gemachtigden 
van de Orde, de schenking aanvaarden en beloven 2.000 
goudguldens voor de bouw te besteden en het klooster te 
voorzien van tenminste 500 goudguldens inkomsten per 
jaar voor 12 broeders en een prior, conversen en bedien- 
den, waartoe zij overdragen: 

- het gebied, deels bebouwd, deels nog onbebouwd, in 
Roermond in de buurtschap die Steghe met de muur, met 
kapel, gasthuis (hospitale) en poort, onder voorbe- 
houd van vruchtgebruik van huis en poort gedurende het 
leven van Wernerus en/of echtgenote; in de kapel mogen 
de broeders H.Missen lezen. 
Verleden voor Joannes van Wessem, richter, en Gerardus 
Beke en Gerardus van Tiegelen, schepenen van Roermond, 
die zegelen. 

- de oude hof (curtem etiam antiquam) in Swalmen c.a. 
Verleden voor Christianus Breydel, richter, Joannes de 
Wijnarden, Conradus Godscalcus de Assel, Henricus de 
Smyt en Gerardus Godenhoy, schepenen in Swalmen. 

- uit een eiland of weerd (insulam) bij Ool nabij de Maas 
bij Op der Schrouven, genoemd den Kleenen Swalmen, de 
pachten en cijnzen in de heerlijkheid van Herten en Mer- 
hem, zoals sprekende in de brief. 
Verleden voor Arnoldus van Osen, richter, Gerardus Brey- 
del en Gerardus Ghelensoen, schepenen in Herten. 

- door Werner en Berta, echtelieden, wordt geschonken de 
hof ten Hamme in de parochie Herkenbosch in het land 
Wassenbergh. 
Verleden voor Johannes genaamd Bonte, richter, en Symon 
en Rolandus genaamd van Herckenbosch, schepenen. 
Naast het merk van de notaris zegelt Wernerus en zijn 
broer Robinus. 

Sivrg 16 biz. 122-135 
" 21 " 118-127 

1376 September 10 

Frederik, graaf van Meurs, wijst als leeftocht en huwe- 
lijksgave voor zijn a.s. vrouw Walburge, dochter van Johan, 
graaf van Saarwerden en zuster van Frederik, aartsbisschop 
van Keulen, aan de sloten en landen van Millen en Gangelt 
met hun renten. 
Onder de borgen: Diederich van Eile, Johan van den Veldem 
ridders. 

Lacomblet III nr. 787



518. 1576 September 12 

"Vrijdach nae unser Vrouwendach nativitatis". 

Willem, hertog van Gulik en Gelre, verleent de Karthui- 
zers te Roermond op verzoek van Werner van Swalmen, die 
in Roermond het Karthuizerklooster "gesachtiget" heeft, 
dezelfde rechten in die stad, die zij te Keulen hebben. 

R.A.L. Archief Karthuis, d'Hoop 18488 nr. 6 

519. 1376 october 19 

"Des neesten daechs na Zente Lucas dach evangeliste". 

Johan Cloet van Muggenbroek en zijne echtgenoote Cunigon- 
da doen ten overstaan van schepenen van Roermond afstand 
van alle die erftale, recht ende guet dat huen verstorven 
is van Conradus van Muggenbruek en diens echtgenoote Ger- 
trudis ten behoeve van Gerard van Muggenbroek, priester. 
Oorkonders: Johan van Wessem, richter, Johan Averecht en 
Gerard van Tegelen, schepenen. 

Origineel perkament met vier zegels in groen was. 
Kapittel H. Geest. 

520. 1576 november 6 

"Op Zente Leonards dach confessoris". 

Johan Veken van Lewen en zijne echtgenoote Baetz Cloetz 
van Muggenbroek doen ten overstaan van schepenen van Roer- 
mond afstand van alle die erftale, recht ende guet dat huen 
verstorven is eerst van Conradus van Muggenbroek en daar- 
na van diens echtgenoote Gertrudis ten behoeve van Gerard 
van Muggenbroek, priester. 
Oorkonders: Johan van Wessem, richter, Johan Sprengentguet 
en Dederik van den Grijnde, schepenen. 

Origineel perkament. Zegel verloren. 
Kapittel H. Geest. 

521. 1576 november 6 

"Op Sente Leonards dach confessoris". 

Johan Veken van Lewen en zijne echtgenoote Baetsen Cloets 
verkoopen ten overstaan van schepenen van Roermond eenen 
jaarlijkschen erfcijns van twee oude gouden schilden op 
hun huis in der becker straten ten behoeve van Gerard van 
Muggenbroek, priester. 
Oorkonders: Johan van Wessem, richter, Johan Springintguet 
en Dederik van den Grijnde, schepenen. 

Origineel perkament. Met drie zegels in groen was. 
Kapittel H. Geest.  



521A. 1376 

De broederschap van St. Jacob (de Meerdere) te Roermond 
verpandt vier bunder land genaamd de Roslaecken, gelegen 
onder Herten, voor negen "paer" rogge 's jaars. 

Aantekening uit c. 1665; inv. nr. 7« 
Broederschappen H. Geestkerk. 

522. 1 377 .Iuni 16 

"Op den sesthienden daech in den braemaent". 

Johan van Broeckhoven en Gesler Wijckroode verklaren, 
dat zij hun renten verpand hebben aan hun neef Hendrick 
Roosen voor 75 dubbele matten. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1, 

fol. 553 
Kruisheren Roermond. 

523. 1 377 .Iuni 30 

Willem, heer van Horn enz., beleent na afstand door Jan 
van Baexem Reynoutssoen Henric van Baexen Henricssoen 
met de tiend te Papenhoven en Graethem met alle toebe- 
horen, tijnsen, laten, beemden en weiden, onder voorbe- 
houd van de lijftocht van de moeder van Jan op de helft. 
Mede aanwezig en zegelaars: de leenmannen Lenart van 
Baexem en Goedert die Hane. 

Habets; Thorn I biz. 284 
Archief van Moorsel nr. 313 

524. 1377 .iuli.i 15 

"Mensis Julij die quinta decima". 

Giselbertus de Zyele, proost der kerk van den H. Geest 
te Roermond, bevestigt de stichting eener kanonikspre- 
bende in die kerk, die door Conrard van Muggenbroek, 
burger van Roermond, bij uiterste wilsbeschikking gedaan 
werd. 

Origineel lat. perk. Zegel verloren, met een vidimus af- 
gegeven in 1391 door het kapittel van den H. Geest. 
Orig. lat. perk, met een zegel in groen was. 
Een afschrift bevindt zich in het Cartularium van dat 
kapittel, biz. XXXV. 

525. 1377 november 29 

Na de belening met Gelre en Zutphen door de keizer van 
Willem, oudste zoon van de hertog van Gulik, bevestigt 
de keizer diens moeder Maria, hertogin van Gulik en Gel- 
re, in de haar toegewezen leeftocht ^' te weten de ste- 
den Roermond, Venlo, Nieuwstad en Erkelenz met sloten, 
landen, renten daarbij behorende.  



Lacomblet III nr. 805 
1) Maria, hertogin van Gulik en Gelre overleed 12-5-1405. 

Zie ook de akte van 28-12-1394. 

526. 1577 december 26 (=1376 ?) 

"Des negsten daghs naer Kirsdagh". 

Willem, hertog van Gulik, en Maria, hertogin van Gulik en 
Gelre, schenken het bangemaal in het kerspel Vlodrop aan 
Steven van Oerade tegen een jaarrente van 4 malder rogge, 
4 malder gerst en 4 malder haver. Op overtreding van het 
bangemaal staat een boete van 4 goudguldens, half voor de 
hertog, half voor Steven, met verbeurte van de paarden, 
half voor de hertog. Maalloon is £ vat per malder. De mo- 
len moet gebouwd worden op de Roer op de Mullencamp van 
de hertog op de griend langs de Roerbrug tussen de grote 
en de kleine Roer. Twee morgen land in Steinwyckel behoren 
er toe enz. 

Linssen 75 biz. 74-76. 

527. 1378 augustus 23 

"Op Sent Bartholomeusavent apostelen". 

Segher van Kessel, ridder, oorkondt aanwezig te zijn ge- 
weest, toen zijn neef Segher Vusken van Swalmen het hoge 
gerecht te Swalmen verkocht aan de hertog van Gelre. 

Gelnsereerd in de akte van 1379 juli 2. (regest nr. 535). 
Sivr6 9 sub 9 

528. 1378 october 21 

Mechteld van Beke zweert, dat de graaf van Gelre 100 jaar 
geleden geen recht had in Swalmen en Asselt, doch dat Se- 
gher Vusken wegens achterstallen aan de heer van Kuik het 
hoge gerecht en de klokkeslag aan de graaf had verkocht 
onder voorbehoud van de rechten der ingezetenen. Bele van 
Swalmen, vrouwe van Malborch, abdis te Roermond in het 0. 
L. Vrouwe klooster, getuigt als boven en over het feit, 
dat de inwoners door de graaf van Gelre nooit met schat- 
ting bezwaard zijn. 
Anderen zweren als boven. 

Gelnsereerd in de akte van 1379 juli 2. (regest nr. 535) 
Sivr£ 9 sub 9 

529. 1378 november 2 

"Des neesten daichs nae Alreheylgendaich". 

Heyncken Rammel neemt in erfpacht van Bertolde, rector 
van de Karthuizers van Bethlem, een hoeffstad gelegen 
tegen de Bethlemkerk, bij het huis van Heyncken veren 
Idensoen, eerder van Driess de Becker, tegen 1 rozen- 
mottoen 's jaars. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 39  



1378 

Margaretha, weduwe van Hendrik van Brede, draagt de rente 
dd. 1343 october 31 (regest nr. 377) voor richter en sche- 
penen van Roermond over aan Gerard van Muggenbroek, pries- 
ter, kanunnik van de H. Geest te Roermond. 

Cartularium H. Geest 1e deel biz. 37 vo. 
SivrS III biz. 370 

531 • 1579 .januari 11 

"Des dynsdachs na dertiendach". 

In een geschil tussen de hertog en hertogin van Gulik en 
Gelre, vertegenwoordigd door de proost van Zutphen ter e- 
ner en Robine van Swalmen namens de gemeente van Swalmen 
en van Asselt ter andere zijde over de vraag of Swalmen 
en Asselt met schatting kunnen bezwaard worden, verklaart 
Robijn, dat nimmer van 's hertogen wege schatting is op- 
gelegd; verklaart Heinric Grijff met een boek in de hand, 
dat wel schatting was opgelegd te weten een pondschatting, 
waarop Robijn repliceerde, dat heer Werner van Swalmen 
100£ schatting hief en het meerdere aan de hertog schonk; 
later hief de hertog ten onrechte schatting, toen Werner 
buitenslands was, die evenwel niet werd afgeleverd aan de 
hertog, doch aan de kapelaan van het kerspel in bewaring 
gegeven, die het later restitueerde. De drost van Mont- 
fort beweert, dat die van Swalmen aan de burcht van Mont- 
fort gewerkt hadden, waarop Robijn antwoordde, dat na de 
dood van zijn 00m Wilhem, pastoor van Swalmen, een twist 
ontstond tussen Werner en de hertog over de collatie resp. 
voordragende Vusken en Wambues, die door Vusken gewonnen 
werd, waarna de hertog vertoornde en de halfers van heer 
Werner arresteerde en dwong die van Swalmen naar Montfort 
te rijden, doch dit geschil werd na terugkeer van Werner 
van Swalmen gezoend in dier voege, dat Wambues pastoor 
bleef en Werner 400 gulden ontving. 

Gelnsereerd in de akte van 1379 juli 2 (regest nr. 535) 
Sivr6 9 sub 9 

532. 1379 januari 11 

"Des dinsdages na dertiendag". 

Henrick van Brede, pater en confessor van het convent op 
ten Eemsten buiten Roermond op de Roer gelegen draagt over 
aan Johan van Dinslaken, prior der Karthuizers, een erf- 
rente van 5 goudguldens ut in littera. 
Oorkonders: Richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Archief Karthuis, d'Hoop 18488 nr. 7 

530. 



535. 1379 februari 15 (to Caster) 

"Des neisten daegs nae Sent Valentijnsdage". 

Wilhem en Maria, hertog en hertogin van Gulik en Gelre, 
oorkonden met instemming van hun zoon, de hertog van 
Gelre, de geestelijke broeder Ricolt, rector en provisor 
van het nieuve klooster van Betlehem der Karthuizerorde 
in de Stegen te Roermond te hebben beleend met de tien- 
den van Posterholt, zoals wijlen Eduard, hertog van Gel- 
re, die had geschonken. 

Sivr<5 21 biz. 128/9 
Archief Staten Overkwartier 1346 biz. 128/9 

534. 1379 maart 8 

"Des achden dachs in den meertz". 

Henric Hugel, beedigd bode te Roermond, als richter, Ge- 
raert van Tiegelen en Godaert van Elmpt, als schepenen 
van Roermond, getuigen, dat vo<5r hen zijn gekomen Johan 
van Wessem en Katherine, zijn wettige echtgenote, die ver- 
klaard hebben, dat zij van de abdis en het convent van On- 
ze Vrouwe te Roermond in erfpacht ontvangen hebben hun bo- 
venste molen met grond en toebehoren, gelegen tussen Jo- 
han' s Averecht's molen en de laagst gelegen molen van Roer 
mond, tegen een somme van veertien malder en £6n zesder 
- rogge jaarlijks. 

Origineel. Perkament. Het stuk is gezegeld met de zegels 
van richter en schepenen, welke zegels alle drie verloren 
zijn. Inv. nr. 37. Munsterabdij 

Linssen 1 59 .. 

535. 1379 juli 2 (Venle, in des hertogen hues van Ghelre) 

"Dach der merteler processi et martiani". 

Marie, hertogin van Gulik en Gelre, en Wilhem van Gulik, 
hertog van Gelre en graaf van Zutphen, oorkonden Robijn 
van Swalmen, kanunnik van St. Servaas te Maastricht en de 
dorpen van Swalmen en Asselt in hun oude rechten te houden 
Getuigen en ordelsvinders: Henric van Steenbergen, proost 
te Zutphen, de heer van Bronckorst, de heer van Batenborch 
de heer van Vianen, de heer van Berghen, Jan van Herve, 
Johan van Bruechusen, Jacob van Montfort, drost van Mont- 
fort, Geraert van Boecholt, Reynken van Baerle, Henric van 
Riperscheit, Johan van Wosick, Sybrecht van Wylic, Johan 
van Vuerst, Sybrecht en Henric van Blitterswijc, gebroe- 
ders, Johan en Mathijs van Kessel, Gerardt Kintken, Henken 
Commel en Peter der Duvel. 

Sivr£ 9 sub 9 
Linssen nr. 86  



"Des donrestaichs nae Sente Margaretendach der joncfrou- 
wen". 

Marie, hertogin van Gulik en Gelre, geeft op boete van 
vijf mark gerechtsgeld voorschriften op kerkelijke ta- 
rieven te Venlo. 

Sivr£ 8 sub 19 

1 379 .iuli 21 

Willem, hertog van Gelre, treft een vergelijk met graaf 
Frederik van Meurss, heer van Baer, wegens de geschillen, 
die beider voorouders hadden over de tol te Tiel en de 
renten te Kriekenbeck, Kessel, Roermond en de hof Ter 
Niepen in het land van Meurs. 

Linssen 77 

1380 mei 2 

"Des anderen daegs nae Sente Jacobsdach des heyligen 
apostels". 

Hertog Willem bevestigt de privilegien van de ampten 
Montfort en Erkelens. 

Afschrift in het originele legerboek biz. 36. 
Staten Overkwartier. 

1380 .iuni 28 

"Crastino Petri et Pauli apostolorum". 

De priors van de huizen van Keulen en Luik, gemachtigd 
door het generaal kapittel der Karthuizers, incorpore- 
ren het Karthuizer klooster van Roermond in de orde. 

R.A.L. Karthuis, d'Hoop 18493 fol. 21 
N.B.: Werner van Swalmen was op datum dezes reeds over- 1 

leden; de beide andere stichters leefden nog. 

1380 augustus 4 

Jan Berselman, prior, en de andere broeders van het gods- 
huis van "Sinte Elsbe der orden van Valdentzoes" oorkon- 
den, dat zij een stukje beemd te Buggenum en de tiend van 
5 of 6 blinder land te Neerwart (Nederweert) in erfpacht 
hebben gegeven aan Nees dochter van Lambrecht Schavut van 
Weert en haar kinderen, die zij heeft van Arnout Dolen 
van Buggenum, priester, en hun erven in ruil voor 3 mal- 
der haver jaarlijks. 

Vijftiende-eeuws afschrift op papier, inv. nr. 118 
R.A.L. St. Elisabethsdal



541. 1380 augustus 16 

"Des neesten daichs nae onser Vrouwendaich assumpti- 
onis". 

Sievet Koken, begijn, schenkt uit een jaarrente van 
1 gouden schild, gaande uit het huis van Gerairt van 
Kessel in de Steeg, tegen de Muerkenspoort, met hof 
en raamstede,aan Marye van Geenraide, meesteresse van 
het begijnhof, voor de pastoor van het begijnhof 4 ge- 
deelte, aan de bouw van St. Catharina aldaar en aan 
het gasthuis van het begijnhof jt gedeelte. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 40 vo. 

542. 1380 September 9 

"Des neysten dactis na unser Lieven Vrouwendach as sij 
gebayren wart". 

Heer Bruycke van Husen, ridder, en Herkenroyde van Gey- 
lenkirgen, echtelieden, verkopen aan Johan van Werden, 
rector der Karthuizers, de hof zem Hamme voor 125 zware 
guldens. 
Oorkonders: richter en schepenen te Herkenbosch. 

R.A.L. archief Karthuis, d'Hoop 18488 nr. 10; 18499 
fol. 29 

543. 1380 october 7 

"Des sondaechs na Sente Remeysdach des bisscops". 

Godaert van Overen, leenheer, Geraert in der Oe, leen- 
man van Godaert, Sybrecht van Wylre, Didderic Man en 
Godaert Hillen, leenmannen der voogd van Ruremunde, die 
overleenheer van het goed is, oorkonden, dat heer Har- 
man van Levendale, ridder, en vrouwe Mechtelt van Mir- 
laer, echtelieden, verkopen hun tiend van Ruremunde, zo- 
als die was van de vrouwe van Beecke, verkopers aanbe- 
storven van de vrouwe van Beecke, leenroerig aan Godaert 
van Overen, aan heer Godaerde van Vlodrop, voogd van Ru- 
remunde en vrouwe Sophie, echtelieden. 

A.R.A. Brussel; familie Overschie de Neerysche carton 441 

Linssen Handschriftenverzameling nr 46 en 53 

544. 1380 october 27 

"Sint Simon und Juda abend". 

Wilhelm (hertog van Gulik) en Maria (hertogin) en hun 
zoon Wilhelm en diens gemalin Catharina van Beieren ga- 
randeren de Lombardische kooplieden Johan en Obertin van 
Montefia, gebroeders, en Jacob Abeloni en Peter van Kau- 
ret en hun families voor 20 jaar oponthoud in Roermond 
tegen jaarlijkse betaling van 50 guldens. 
Zegelaars o.a.: de steden Roermond, Venlo, Erkelenz en 
Nieuwstad.  



Regest Sivr€ 5 sub 7 
Dlisseldorf Copialbuch B 23 seite 28 

545. (1381) december 26 = 1380 (Kerststijl) december 26 

"Op Sente Stevensdach prothomartiris". 

Henryc Kelner, richter, Coen van den Breidenwegen en 
Didderic Bobbelart, schepenen te Maasniel, verklaren, 
dat Gade Krekel en diens echtgenote Teele aan Herman 
van der Netten en diens echtgenote Lise 2 bunder land 
te "Asenrade" verkopen, gelegen tussen land van de 
priester Pauwel van Nyel en Johan van Havirsloe. 

Archief klooster Maria-Weyde te Venlo, op:"Heimatmuse- 
um" te Kevelaer. Regesten Carl Wilkes 

546. (1380 Kerststi.il aangenomen) december 27 

"Donredach na deme heiligen Krisdage", 
Willem en Marie, hertog en hertogin van Gulik en Gelre, 
nemen het godshuis, prior en convent der Karthuizers te 
Roermond, in hun hoede, bescherming en geleide. 

R.A.L. archief Karthuis, d'Hoop 18488 nr. 11 

547. 1381 maart 15 (in onser stadt Ruremonde) 

"Des vrijdach nae den sondach reminiscere in den vasten". 

Maria, hertogin van Gulik en Gelre, verleent de abdis en 
joffers van de Munsterabdij het recht, een vindmolen te 
plaatsen in Roermond en het recht hun watermolen te mo- 
gen verhangen op de Roer tot aan Muggenbroek toe en kent 
het visrecht toe te weten twee roeden boven en twee roe- 
den beneden die molen en bovendien langs de Roer voorzo- 
ver het klooster daar aangelande is tot de halve diepte 
zonder evenwel steylen te plaatsen. 
Willem van Gulik, hertog van Gelre, zegelt mede. 

R.A.L. Karthuis, d'Hoop 18501 fol. 7-11 

548. 1381 mei 25 

Johan van Werden, prior, en Robijn van Swalmen wijzen ter 
beslechting van het tussen hen bestaande geschil over het 
door wijlen Werner van Swalmen en Berte van Geylenkircken 
aan het klooster der Karthuizers te Roermond gegeven geld 
en goed als arbiters aan Bele van Malborgh, abdis, Gerard 
van Muggenbroece, kanunnik in het kapittel van de H. Geest 
en Walraven van Elmpt, pastoor te Berck, priesters. 

R.A.L. archief Karthuis, d'hoop 18488 nr. 12; 18493 

549. 1 381 .j.uli 2 

Arnt van Horn, bisschop van Luik, en de stad Maastricht 
en Willem, hertog van Gulik, Willem, hertog van Gelre,



de steden Roermond en Venlo en het ambt Montfort slui- 
ten een vredes- en vriendschapsverdrag voor 10 jaar met 
bondgenootschap en benoeming van een scheidsgerecht 
voor eventuele geschillen. 

Lacomblet III nr. 858 
Nijhoff III - 81 

550. 1381 october 2 

"Des neisten dachs nae Seint Remeisdaghe". 

Richter en schepenen van Baerle oorkonden, dat Dyderich 
van Oyst, ridder, en diens vrouw Felicitas verkopen aan 
prior en convent genaamd Bethleem der Karthuizers te 
Roermond hun korentiend te Baerle. 
Getuigen: Lambrecht van Gore, Godart Willemsson van 
Elmpt, Johan Walschart, Henric van Consen, Jelis van 
Oys, Francho van der Hegghen en Hencken van Elmpt. 
Zegelaars: richter, verkopers, Danigl van Gore, ridder, 
Lambrecht van Gore, zijn broer, Godart Willemsson van 
Elmpt. 

R.A.L. archief Karthuis, d'Hoop 18497 fol. 3 
Linssen Handschriftenverzameling nrs 56 en 59 

551• 1381 october 18 

"Op Sente Lucasdagh evangeliste". 

Robijn van Swalmen, kanunnik van St. Servaas te Maas- 
tricht, oorkondt aan zijn neef Dederich van Oes, ridder, 
en Felicitas, echtelieden, verkocht te hebben het huis 
te Swalmen, hof, molen, bijenwas, tol te Asselt, akker, 
beemd, bos, broek, water en weide, zoals wijlen zijn 
broer Werner van Swalmen, ridder, dat bezat. 
Getuigen: Werner . . . , ridder, Gerard van Tegelen en 
Diederich van den Grynde, schepenen te Roermond. 

Sivr£ 9 sub 9 
Schloss Haag 4209 
Linssen nr. 86 

552. 1381 october 18 . 

"Up Sente Lucasdach des heilgen evangelisten". 

Robijn van Swalmen, kanunnik van St. Servaas te Maas- 
tricht, draagt het leengoed, de tol van Asselt, op aan 
de leenheer Johan van Sevenborn, Kranendonc en Haps ten 
behoeve van zijn neef Dederich van Oyss, ridder, en Fe- 
licitas, echtelieden. 

Schloss Haag 4209 
Linssen Handschr. verz. nr 86  



1381 october 28 

"Op dach der apostolen Symon ende Judas". 

Jacob Keyn verkoopt ten overstaan van schepenen van 
Roermond aan Gerard van Muggenbroek, priester en ka- 
nonik in den H. Geest ten behoeve zijner prebende 
eenen jaarlijkschen erfcijns van twee oude gouden 
schilden, gevestigd op zijn steenen huis gelegen in 
de schoenmakerstraat naast Johans huys onder den f?o- 
men. 
Hierin komen voor: Dederik Gade, richter, Dederik van 
den Griende en Johan van Wessem, schepenen. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest, 1e gedeelte biz. 37 

554. 1381 

Richter en schepenen van Roermond bezegelen de verkla- 
ringen onder ede van 3 personen, dat geen weg over 
land van ridder Godart van Vlodrop, voogd van Roermond, 
voor de hof te Asselt aan de Maas gevoerd heeft, maar 
slechts het lijnpad daartoe gediend heeft. 

Schloss Haag 248 

555. 1 382 .iuni 1 

De gravin van Blois sticht een jaargetijde in de Min- 
derbroeders kerk te Roermond. 

Sivr<5 31 II 

556. 1 382 .juni 23 

"Op Sent Johansavont baptisten". 

Gijselbrecht van Cromblant en Griet van Vlodorp, echte- 
lieden, geven aan Griete Notelkens, dochter van Blerick, 
hun kleindochter, een jaarrente van 3 malder rogge Vlo- 
dropse maat, schenkers aanbestorven na dode van Jan de 
Blynde, welke rente door Gherairt Slabbert aan Jan gege- 
ven had. Na dode van Griete vererft de rente weer op erf- 
genamen van het Huis te Vlodrop. 

Afschr. Linssen 44 

557. 1382 juli 25 

Rutgher Geronck, Eggell van den Berghe, Rutgher van der 
Linden, Willem van den Boenten, Johan van Halen, Hubert 
Knoups en Johan Lamen, schepenen van het dorp Weirt 
(Weert) oorkonden, dat v<5<5r hen gekomen zijn ten eerste 
Claes Leyverloe, die onder ede verklaard heeft, dat hij 
heeft horen zeggen, dat, wanneer de fundamenten van de 
brug te Leyverloe (Leveroy) hersteld moeten worden, de 
hof van Hoechden (Heugten) van rechtswege schuldig is 

553. 



het hout daarvoor te leveren en voorts dat, als de 
hof van Hoechden (Heugten) het hout voor de funda- 
menten geleverd heeft, de hof van Leyverloe (Leveroy) 
alle verdere onkosten aan brug en dijk draagt; verder 
Johan Horigman, die onder ede verklaard heeft, dat hij 
ook heeft horen zeggen, dat de hof van Hoechten het 
hout voor de fundamenten van de brug moet leveren en 
dat Willem van Leyverloe, die in de hof te Leyverloe 
woonde, de meester van de hof te Hoechden aansprak 
hout te leveren voor de fundamenten van de brug, toen 
deze heel slecht varen, welk hout de meester van de 
hof toen gaf; tenslotte Heyn die Man, die onder ede 
de getuigenis van Johan Horigman bevestigde. 

Afschrift in Cartularium II fol. 58; inv. nr. 2. 
Munsterabdij 
Opmerking: De schepenen zouden aan dit stuk hun gemeen 
schepenzegel hebben gehangen. 

1 582 .juli 27 

Johan van Kessel, knape, zoon van wijlen Sigerus van 
Kessel, Johan van Kessel, ridder, Mathias van Kessel, 
ridder, Gobbelinus en Arnoldus, familie van Johan van 
Kessel, verklaren aan Abertinus en Otto de Montefia, 
lombardiers en kooplieden te Venlo, schuldig te zijn 
een jaarrente van 40 oude gouderi schilden onder ver- 
band van al hun goederen. 

Maasgouw 1881 biz. 433/4* naar Staals 
Archief Dusseldorf Copialbuch 23 biz. 28 

1382 Julij 31 

"Op Sente Peters avont ad vincula". 

Gerard van Muggenbroek, priester, kanonik van den H. 
Geest te Roermond, schenkt met toestemming van zijn 
broeder Herman, insgelijks priester, eene erfrente van 
zestien oude gouden schilden, munt des Keizers of des 
Konings van Prankrijk, gevestigd op hun beider huis, 
gelegen te Roermond inder Lombarder straten, ten be- 
hoeve van de kanoniks prebende, die genoemde Gerard 
van Muggenbroek thans bezit. 
Oorkonders: Dederik Gade, richter, Johan Averecht en 
Dederik van den Grijnde, schepenen van Roermond. 

Orig. perk, met nog een zegel in groen was. 
Kapittel H. Geest 

1383 januari 9 

"Des neesten donnerstaechs nae den heyligen derteen- 
dachs". 

Henric Sprengenegudt, meester der armen van het gast-



huis te Roermond, verkoopt aan Dederyc Bobbelaert en 
Gebele, echtelieden, 2 bunder akkerland, waarvan Hen- 
ken Koenkens Proyen de helft heeft, gelegen achter de 
Tiegelrye. 
Oorkonders: Johannes van Gangelt, richter, Geraerdt 
Krouvel Kone Koenensohn en Hynken Kuetz, schepenen 
van Maasniel. 

R.A.L. Karthuis, d'hoop 18500 fol. 12 

1 585 .juli 19 

Ten overstaan van notaris Jacobus Heijnsken van Nere 
(Neer), priester van het bisdom Luik, verklaren Lam- 
bertus genaamd Ruter van Heythusen (Heythuysen) en 
Theodericus Lupus van het bisdom Luik, tot stichting 
van een eeuwig jaargetijde voor hun zieleheil en dat 
van hun ouders en vrienden zonder voorbehoud een stuk 
heidegrond "de Dylgaert" te Heythuysen aan de kaulie- 
ten van St. Elisabethsdal te hebben overgedragen; Mar- 
silius Scoetlinc verklaart om dezelfde reden het kloos- 
ter met vier morgen land eveneens te Heythuysen te heb- 
ben begunstigd, naast Kreuwels Cruets gelegen, onder 
toevoeging evenwel van de bepaling, dat St. Elisabeths- 
dal jaarlijks aan de parochiekerk van Heythuysen 1 vat 
rogge betaalt voor de verlichting van de kerk en aan 
de heer een klein pond was. 
Als getuigen zijn aanwezig: Gijselbertus "investitus" 
van de kerk van Roggel en Jacobus Juliacus, beiden 
priester, en Umbertus de Lare en Reijnaldus de Roder- 
rijt junior, leken. 

Grosse op perkament, inv. nr. 65, met het merk van de 
notaris. Met transfix, regest nr. 27 

R.A.L. St. Elisabethsdal 
Copie Linssen nr. 88 

1385 September 28 

"Op Sent Michiels avent archangeli". 

Schepenen van Wetten oorkonden, dat v66r hen zijn ge- 
komen Loeff van Hoenseleer Karoluszoon en Kaerloe, zijn 
zoon, die verklaard hebben, dat abdis en convent van 
Onze Vrouwe te Roermond van de CisterciSnser orde alle 
korentienden van de hof "op gher horst" geheten, zullen 
mogen innen, waarbij zij van hun eigen aanspraken op 
deze tienden afstand doen. 

Afschrift in Cartularium II fol. 76; inv. nr. 2. 
Munsterabdij 
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het schepen- 
domszegel, met het zegel van Loeff van Hoenseleer en 
Kaerloe en met dat van Elbrecht van Hoensleer, broer 
van Loeff.



563. 1384 maart 2 

Voor richter en schepenen van Roermond vestigt Johan 
van Wessem een jaarrente van 2 zware guldens op het 
huis van Ruth van Halen en op dat van Gerard van Pos- 
terholt, beide tegenover de H. Geest gelegen, ten be- 
hoeve van Gerard van Muggenbroek, kanunnik in de H. 
Geest. 

Sivr£ inv. Ill biz. 246 

564. 1 584 .juli 14 

"Crastino beate Margarete virginis gloriose". 

Broeder Wilhelmus, abt, prior, en het gehele convent 
van het klooster Camp oorkonden, dat zij de acte van 
Innocentius IV van 17 december 1249 gezien hebben, 
waarin Paus Innocentius alle abten en kloosters van 
de Cistercienser orde toestaat in die parochign, waar- 
in zij de oude tienden bezitten, 00k de nieuwe tienden 
te innen. 

Afschrift in Cartularium II fol. 125; inv. nr. 2. 
Munsterabdij 
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel van 
abt en convent van Camp. 

565. 1384 october 23 

Voor richter en schepenen van Maasniel verkoopt Johan 
van der Crake, zijn moeder Trude en zijn zusters Stijne 
en Aleyde, een erfpacht van 2 malder rogge uit 2 bunder 
land te Maasniel aan Emond van Effelt der Jonge, burger 
van Roermond. 

Kruisherenklooster charter 16 

566. 1384 december 2 

"Des vridages na Andree". 

Willem van Gulich, hertog van Gelre enz., oorkondt, dat 
Johan van Wissem, zijn schout te Ruremunde, heden voor 
hem, zijn raad en schepenen der vier steden, rekening 
gedaan heeft van inkomsten en uitgaven van dat schout- 
ambt sedert hij als zodanig aangesteld is, waarbij de 
hertog hem na sluiten der rekening schuldig blijft 56 
goede oude schilden. Hij zal Johan of diens erven niet 
uit het schoutambt ontzetten totdat die som betaald is. 

P.N. van Doorninck: acten betreffende Gelre en Zutphen 
1376-1392. Haarlem,1900/blz. 11-12  



567. 1 585 .januari 5 

"Op ten heilgen derteenavond". 

Johan van der Craken Dederikszoon en Aleidis, echte- 
lieden, verkopen aan Zylbrecht Herkenbosch en Elisa- 
beth, echtelieden, een jaarrente van 40 schellingen 
penningen, gevestigd als volgt: 
- 1 mark op hun "gayem" op de markt; 
- 20 schellingen op Pauwels Hagens, vleeshouwer, vlees- 

bank met grond, gelegen in het Vleeshuis en 
- 8 schellingen op het huis "te Eysrade" in de Heg- 

straat. 

Sivr6 inv. Ill - 382 

568. 1585 augustus 9 

"Op Sent Laurens avont mart,". 

Nicolaas van Rode bekent voor schepenen van Roermond 
eenen erfcijns van een oud schild ten behoeve van Wer- 
ner van Brede; bij transfix dd. 24 maart 1415 schenkt 
Hendrik van Brede, broeder in het Beggarden klooster 
te Roermond, de helft van dezen cijns aan der broder- 
scappen des queden St. Cornelius aldaar, terwijl bij 
transfix dd. 16 januarij 1421 de wederhelft door Alei- 
dis van Brede aan de kapel van St. Cornelis geschonken 
wordt. 

Drie orig. perk, waaraan zich nog zes zegels bevinden 
in groen was. 

569. 1 385 augustus 11 

Werner Buffel van Gusten als momber van zijn vrouw 
Styne van den Broych wordt o.a. beleend met 20 kleine 
guldens uit het gewandhuis te Roermond als een Gelders 
leen. 

Leenaktenboek Overkwartier; aanhangsel biz. 4 

570. 1586 maart 8 

Margaretha van Horn, abdis van Thorn, oorkondt, dat zij 
de molen en bijbehorende rechten te Leyverloe (Leveroij) 
in erfpacht aan Godefridus van Hoernck overdraagt, nadat 
Wilhelmus van Eijle, in zijn betalingsplichten tekort- 
schietend, door de schepenen van Thorn uit zijn rechten 
is ontzet. Genoemde Godefridus zal gehouden zijn jaarlijks 
tijdens de paasdagen, te beginnen in 1587» 4 malder rogge 
te leveren aan de abdis of haar rechtsopvolgsters. Bepaald 
wordt verder dat Godefridus en zijn rechtsopvolgers de mo- 
len in goede staat zullen houden en zullen teruggeven, in- 
geval het in pacht houden van de molen niet langer gewenst 
is. 
Zegelaars zijn de abdis en het kapittel van Thorn. 

Grosse op perkament; inv. nr. 77; het zegel van het kapit- 

tel is verloren. R.A.L. Archief St. Elisabethsdal. 



571. 1586 maart 28 

Lodewijck van Eyndehouts, Johan Marien zoon, Dederijc 
die Broede, Johan van den Rode, Symon Lambrechts Smeeds 
zoon, Heinrijc Martijns zoon en Willem van Eycke, sche- 
penen in Zomeren (Someren) oorkonden, dat vo<5r hen zijn 
gekomen de gemeenschap "gemeyne gebuer" van Someren, die 
aan Johan den Monycke ten behoeve van hem en van Arnts 
van der Hofstat, van Boesschot, Reyners Machens zoon, 
Johannes Bollix zoon en Heinrix van den Venne een vol- 
macht gaven over al hun goederen met betrekking tot de 
abdis van Roermond en de bode, die naar Rome zal gaan 
in verband met het interdict van Someren. 

Origineel. Perkament. Als gelnsereerde oorkonde in de 
acte dd. 18 mei 1386; inv. nr. 35. Het stuk zou gezegeld 
zijn met het schependomszegel van Someren. 

Afschrift in Cartularium II fol. 55; inv. nr. 2. Munster- 
abdi j 

572. 1386 mei 18 

Lodewyck van Eyndehouts, Johan Marien zoon, Dederyc die 
Broede, Johan van den Rode, Symon Lambrechts Smeeds zoon, 
Heinrijc Martijns zoon en Willem van Eycke, schepenen in 
Zomeren (Someren) oorkonden, dat Johan die Monycke, Aert 
van der Hoffstat, Johannes Johans Bollixzoon en Heinrijc 
van den Venne, door de schepenen aangewezen om als gevol- 
machtigden van Someren op te treden 1, vc56r hen zijn ge- 
komen. De gevolmachtigden hebben aan de abdis en het con- 
vent van Onze Vrouwe van Roermond toegestaan ten behoeve 
van hun hof te Hoechten (Heugten) in het Latbroec, gelegen 
bij Heugten over de Aa aan de kant van Someren, hout te 
hakken en him vee te weiden, behoudens dat die van Someren 
in het Latbroec hout mogen hakken en hun vee daarheen drij 
ven en weiden tot aan de Aa en niet verder, terwijl het 
vee van de hof van Heugten op de gemene grond van Someren 
geweid mag worden, maar dit laatste wel tegen betaling van 
een oud groot Doorniks erfcijns jaarlijks te betalen met 
St. Nicolaas. Berta van Dryel, abdis, en het convent van 
het klooster van Onze Vrouwe te Roermond verklaren, dat 
die van Someren hout mogen hakken in het Latbroec en hun 
vee daarheen mogen drijven en weiden. 

Origineel. Perkament. Het stuk is gezegeld met het zegel 
van de schepenen van Someren en met het zegel van Berta 
van Dryel, abdis, en het convent van het klooster van Roer 
mond; inv. nr. 35* 

Afschrift in Cartularium II fol. 55? inv. nr. 2. Munster- 
abdij  

                                                 
1De acte dd. 28 maart 1386, die de schepenen hiervan op- 
maakten, is in deze acte gelnsereerd. 



1$87 maart 6 

"Des goensdags nae Reminiscere". 

Willem Pelser, Henken Nijeweirt, Heijne Inghenraede, 
Giesken van Gherheiden, Henken Smit en Gobel Ruetart, 
schepenen te Breide (Maasbree) oorkonden, dat Henken 
vanden Diecke verklaard heeft, het goed "tghenen diecke" 
van St. Elisabethsdal in erfpacht te houden tegen 7l? 
aide groten, te betalen op St. Remigiusdag en boven- 
dien de "schuerstede" te mogen gebruiken zolang deze 
onbebouwd blijft. 
Zegelaar is Goedarde van Kessel, pastoor te Breidel 
(Maasbree) en richter in het land van Kessel. 
Grosse op perkament; inv. nr. 221; het zegel is ver- 
loren. 

Afschrift op papier; inv. nr. 221. 

R.A.L. St.Elisabethsdal 

1587 September 8 

Verordening voor het vollersambacht te Dtiren, uitge- 
vaardigd door meesters en knapen. 

Urkundenbuch der Stadt Dtiren nr. 169 

1387 

Konrad van der Horst en Christina van Blitterswick, 
echtelieden, verkopen hun goed te Malberg onder Bug- 
genum aan Daem van Harff genaamd Hoengen, ridder. 

Publ. XXXIII biz. 241 

1588 februari 6 (Caster) 

Maria, hertogin van Gulik en Gelre, verklaart van Bo- 
gtine, Bartholomeis, Johan, Opezin en andere Lombaarden 
100 guldens ontvangen te hebben voor dit jaar wegens 
het contract met Johan van Montefia over het lombaar- 
denhuis te Dtiren. 

Urkundenbuch der Stadt Dtiren nr. 171 

1588 februari 24 

"Sint Petersavent ten zetell". 

Reynolt van Valkenborgh, heer van Born en Susteren, 
beleent het convent der Karthuizers te Roermond met 
een morgen land als erfcijnsgoed, gesplitst uit een 
leengoed, dat Godart Meysken van Herten en Berte van 
hem in leen houden, gelegen achter de have van Henric 
ten Fellenoirde te Merheym. 

R.A.L. archief Karthuis, d'Hoop 18488 nr. 14  



1588 .juli 27 

"Des manendages na Sente Jacobsdach des heiligen apos- 
tels". 

Willem van Gulich, hertog van Gelre etc., stelt Deric 
Baycken, burger te Rurenmunde, aan tot zijn "amptman 
ende scholteit" in zijn stad Rurenmunde. Hij mag alle 
breuken en vervallen heffen en ontvangen "als vijf mar- 
ke hoge ende van vijff marken nederwart", niets uitge- 
scheiden zonder daarvan rekening te doen. De breuken 
h&ger dan 5 mark moet hij verantwoorden. De onkosten 
in 's hertogen dienst mag hij in rekening brengen. De- 
ric heeft de hertog 1.200 oude gouden Pranse schilden 
geleend wegens "kenlike not ende orber" van de hertog. 
Deric of zijn erven zullen uit het ambt niet ontzet 
worden danna restitutie. 

P.N. van Doorninck. Acten betreffende Gelre en Zutphen 
1576-1392. Haarlem 1 900 biz. 258/9 
Regest Sivr£ 2 sub 13 
Linssen nr. 55 

1388 julij 27 

"Des neesten manendaechs na Sent Jacobs apostoli". 

Welter Waeckers verkoopt eenen erfcijns van drie goede 
gouden oude schilden, munt van den keizer van Rome, ge- 
vestigd op zijn huis genaamd der Bouerien aan Gerard van 
Muggenbroek, priester en kanonik in den H. Geest te Roer 
mond. 
Hierin komen voor: Johan van Wessem, richter, Dederik 
van den Griende en Johan van Haversla, schepenen. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest, 1e gedeelte biz. 36 

1388 november 29 

"Op Sent Andries avont apostoli". 

Johan Peute van Eght, richter, Johan Truden son en Ever- 
aert van Hoembergen, schepenen te Hoembergen, verklaren, 
dat Aleyt, weduwe van Arnoltz Noeutkens, een hof met lan 
derijen en rechten te Ruer (Roer) verkocht heeft aan Ar- 
nolde, de zoon van Willem Noeutkens. 

Grosse op perkament; inv. nr. 94; zegel van Johan Peute 
van Eght. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 377/8. 

Kruisheren Roermond



579. 1388 november 30 

"Andries dach apostels". 

Geraert van Tiegelen en Arnolt van Osen, schepenen te 
Roermond, verklaren, dat Aleyt, de weduwe van Arnoltz 
Noeutkens, vrijwaring geeft van beschut. Aleyt belooft, 
dat haar minderjarige dochter voor rechter en schepenen 
zal verschijnen om haar goedkeuring te hechten aan de 
verkoop van goederen te Roer, zodra zij meerderjarig is; 
mocht haar dochter niet accoord gaan, dan is de schade 
voor de verkoopster. 

Grosse op perkament; inv. nr. 94; zegel van Geraert van 
Tiegelen verloren, zegel van Arnolt van Osen fragmenta- 
risch. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 375. 

Kruisheren Roermond 

580. 1388 december 5 

"Op Sente Claesavont des heylgher bysschops". 

Reyner Groemnantssoen en Baets Sluuskens dochter van 
Byrsel, echtelieden, zijn schuldig aan Henne Coenken 
2 malder en 1 sester rogge uit hun huis, hof en boom- 
gaard te Maasniel, zoals zij het goed verkregen hebben 
van Henne Coenkens voornoemd. 
Oorkonders: Leernaerdt Doell van Bugghen, Henric Kelle- 
ners, richters, Inghel van der Porten en Dierick Bobbe- 
laer, schepenen te Maasniel. 

R.A.L. archief Karthuis, d'Hoop 18499 fol. 1 
A 

581. 1388 december 28 

"Op der heilghen kinderen dach martyrum". 

Henken Muelrepas, touvslager, verklaart ten overstaan 
der schepenbank van Roermond schuldig te zijn aan Ge- 
rard van Muggenbroek, priester en kanonik in den H, 
Geest te Roermond, eenen erfcijns van twee oude schilden, 
munt des keizers van Rome of des konings van Frankrijk, 
gevestigd op zijn huis ende op twee ramen gelegen in der 
steghe. 
Oorkonders: Dederik Baecke, richter, Johan van Haversla 
en Hendrik Man, schepenen van Roermond. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest, 1e gedeelte biz. 35 vo. 
~Kerststijl aangenomen.  



1389 .januari 24 

"Op Sent Tymotheusdach apostoli". 

Dederijc Bake, richter, Johan Averecht en Dederijc 
Man, schepenen te Roermond, verklaren, dat Heinken 
Engelen een hoefstat, groot 6 3/4 roeden te Halenre- 
camp, in erfpacht genomen heeft van Henken Ruelen van 
Herkenbosch voor een jaarrente van 1 Gelderse gulden. 
Grosse op perkament; inv. nr. 23; zegels van Dederijc 
Bake, Johan Averecht en Dederijc Man, alle fragmenta- 
risch. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 59. 

Kruisheren Roermond 

1389 april 7 

Voor richter en schepenen van Roermond verkoopt Alart 
van Lockem en Nese, echtelieden, een erfrente van 1 
oud schild, gaande uit hun huis op de Zwalmerstrate, 
aan Marcelis van Wessem en Heylwigis, echtelieden. 

Sivr£ inv. Ill 382 
Cartularium van het kapittel H. Geest 1e gedeelte 
biz. 59 

1389 maart 7 

Gerard van Muggenbroek, priester en kanonik van het ka- 
pittel van den heiligen Geest te Roermond, schenkt voor 
schepenen dier stad aan het voormeld kapittel ten be- 
hoeve der priester probanden, die hij met Conrard van 
Muggenbroek en diens echtgenote gesticht heeft, zijn 
groot huis met den poortweg, zooals dat tusschen zijn 
klein huis en het huis van Godart Reesmans gelegen is. 
Tevens doet hij tot hetzelfde doel de volgende giften: 
- eene rente van twee oude gouden schilden, gevestigd 

op het huis van Henken Muliepasch, den touwslager in 
de Steeg; 

- drie oude gouden schilden op het huis van Weltgen Wa- 
telz op de Roer gelegen; 

- een goeden zwaren Rijnschen gulden op het huis van 
Gerard Schelen, des pelsers van Venle, tegen den H. 
Geest; 

- vier oude gouden schilden op het huis van Winand van 
den Fellenorde; 

- twee goede gouden Brabantsche dubbele mottoenen op 
het huis van Kachermen Hugelijns, gelegen aan het 
kerkhof van den H. Geest; 

- twee zware guldens op het bovengenoemd huis van Gerard 
Schelen; 

- twee goede gouden oude schilden op het huis van Jacob 
Krijns; 

- vier kapoenen op een huis tot Zwartbruke; % 
- twee oude gouden schilden op de stad Roermond ';  



- 7i? paar korens en 7i kapoen uit zijn goed te Ool 
gelegen. 

Origineel op perkament, waaraan de zegels hangen van 
Dederik Bake, rigter, Johan Averecht en Dederik vanden 
Grynde, schepenen te Roermond, van Gerard van Muggen- 
broek en van het kapittel; alle in groen was. 

Kapittel H. Geest 
1) Vermoedelijk de rente dd. 3 September 1389; regest 

nr. 587 

1389 april 25 

"Des vijff ende twintichsten daghs in den maende Aprills" 

Gysbrecht Wrijter, de hoppenbrouwer, verkoopt voor sche- 
penen van Roermond eene erfrente van drie schellingen, 
gevestigd op den Cartus haeue opten dryesch gelegen. 
een grondcijns van zeven schellingen op Droechmans haue 
buten Moerkensporten(gVenlosepoort) en een grondcijns 
van twaalf penningen op het huis van Henken van den 
Bosch, tegen den H. Geest gelegen, ten behoeve van den 
prior en het convent der Cartus order des hues van Bet- 
lehem te Roermond. 

Origineel. Perkament; zegels zijn verloren. 

1389 mei 29 

"Des neesten zondaechs na Sente Urbaens dach". 

Nese Knoops bekent voor schepenen van Roermond eene ren- 
te van negen schellinge: .s gelegen in 

 

de Munsterstraat biden 
van Bernard Heynen. 

Origineel. Perkament; met 3 uithangende zegels in groen 
was. 
1) Predikeren hues. De predikheeren van de orde van den 
H. Dominicus, die zich in 1231 te Maastricht vestigden, 
hadden in Roermond eene statie in een huis gelegen in de 
Munsterstraat, dat het predikheerenhuis genoemd werd. 

1389 September 3 

Burgemeesteren, schepenien en raad van Roermond, oorkon- 
den schuldig te zijn aan Gerard van Muggenbroek, priester 
kanunnik in de H. Geest, ten behoeve van zijn prebende 
een jaarrente van 2 oude gouden schilden. Deze rente was 
gevestigd op het huis van Baetsen Cloets, gelegen in den 
Beckerstrate, dat de stad gekocht had en afgebroken en 
de ondergrond (hoefstat) ter beschikking gesteld heeft 
voor de bouw van de kerspelkerk. 

Sivrd III biz. 383; cartularium H. Geest 1e gedeelte biz. 
38 vo. 
Linssen 85 biz. 41/2

ten behoeve 



588. 1390 .januari 7 

"Feria sexta post festum circumsicionis Domini". 

Margaretha van Elmpt, abdis, en het gehele convent van 
het klooster van de H. Maria in Roermond van de Cister- 
cignser orde enerzijds en Thomas Segnant de Clivis, 
"magister in artibus et in Sacra Pagina bacularius", 
pastoor "investitus" van de kerk van Echt anderzijds 
oorkonden, dat zij, aangezien er tussen hen enige on- 
enigheid ontstaan was over het bedrag van vijf Luikse 
marken, oude denarign gewoonlijk Luytslach genaamd, 
welke abdis en convent gehouden waren te betalen aan 
de parochiekerk in Echt overeengekomen zijn in plaats 
van deze vijf marken vijftien marken en twaalf Keulse 
witpenningen te betalen, daar dit bedrag gedevalueerd 
was. 

Afschrift in Cartularium II fol. 95; inv. nr. 2. Mun- 
sterabdij 
Opmerking: Het stuk zou gezegeld zijn met het zegel 
van abdis en convent en met dat van Thomas de pastoor. 
1) Indien de Paasstijl gebezigd werd, moet het 6 janu- 
ari 139*1 zijn. 

589. 1390 februari 5 

"Op dach Agathe virginis". 

Johan van Goere en Beatrix, echtelieden, oorkonden ver- 
kocht te hebben aan Sybert van Breede genaamd Hortmaleye 
te Roermond 9 paar koren en 3 morgen akkerland in het 
kerspel Beick. 
Borgen: Wimmer, Johan en Goeswijn van Beick, gebroeders, 
Dederick van Weersum, man van hun zuster Jese. 

R.A.L. Karthuis, d'Hoop 18499 fol. 4 

590. 1390 maart 5 (tot Gelre) 

"Des saterdags na den sonnendach reminiscere". 

Arnt, heer van Wachtendonck, knape, oorkondt van Wilhelm 
van Gulich, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, in aan- 
wezigheid van diens leenmannen Johan van Hoenselair, ge- 
naamd van den Velde, Johan van Bylant, Sander van Koe- 
dinchoeven, ridders, Johan van Bylant, knape, zijn huis, 
burcht, "slaitt" stad en heerlijkheid van Wachtendonck 
met alle vesten, graven en toebehoren als een Zutphens 
leen ontvangen te hebben. 

P.N. van Doorninck. Acten betreffende Gelre en Zutphen 
1107-1415. Haarlem 1908 biz. 215/6 

Nijhoff III—151  



1 390 .juni 8 

Heyne Proudora en Mette, echtelieden, dragen over aan 
het Karthuizerklooster te Roermond een bunder land 
te Maasniel bij des Karthuizers Wyers. 

Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

R.A.L. archief Karthuis, d'Hoop 18488 nr. 15 - 18499 
fol. 15 

592. 1590 .iuni 26 

"Des soendaechs nae Sent Johansdaghe baptiste". 

Jacob Koenen van den Breydenwege draagt over aan de 
Karthuizers van Roermond 1 bunder land in Nyelrebusch, 
belend door Gadert Hillen en de Karthuizers. 

Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Karthuis, d'Hoop 18500 fol. 28 

593. 1590 october 15 

Gijsbrecht, Dirk en Willem van den Gruithuis geven toe- 
stemming, dat Rikolt van Kinswilre, echtgenoot van Mar- 
garetha, dochter van hun zuster, wordt beleend met de 
gruit te Roermond, die hun van wijlen hun broer Robijn 
aangekomen was. 

Nijhoff III nr. 159 

594. 1590 october 28 

"Op Sente Symon et Juden dach der heilger apostelen". 

Herman van den Wingart en zijne huisvrouw Mechtildis 
verkoopen ten overstaan van schepenen van Roermond op 
hun huis gelegen in der Swalmer straten eene erfrente 
van eenen gueden alden gulden schilt, munt des keizers 
van Rome of des konings van Frankrijk ten behoeve van 
Gerard van Muggenbroek, priester en kanonik in den H. 
Geest te Roermond. 
Oorkonders:Deric Bake, schout, en als schepenen Arnold 
van Osen en Johan van Wessem. 

Origineel. Perkament; zegels verloren. 
Kapittel H. Geest 

595• 1590 november 17 

"Des donresdaechs nae Sente Mertijns daghe des heilgen 
bisscops". 

Godard Guede verkoopt voor schepenen van Roermond eenen 
jaarlijkschen erfcijns van: 
1. eyn halve marck geltz op het huis van Gerard Kotel, 

gelegen bij den Augustinen huesse; 
2. ei.jn marck geltz en vier Ruremuntsche Peter op het 

huis van Gerard Kapen;  

591. 



3. een mark op Gebelenhues van Panhedel, gelegen in 
der Schomekerstraten ten behoeve van Gerard Kotel 
en zijne huisvrouw Aleidis. 

Hierin komen voor Dederik van Bake, richter, Dederik 
van den Griende en Hendrik Springentguet, schepenen. 
Bij transfix dd. 1 februarij 1409 worden twee der 
bovenstaande marken met de vier Roermondsche Peter 
verkocht aan Mathis Peute, kanonik in den H. Geest te 
Roermond ten behoeve der presentien des capittels. 
Hierin komen voor: Dederik de Wilde van Mersen, rich- 
ter, Herman van der Netten en Hubrecht van Hushaven, 
schepenen. 
Twee Orig. perk.; met vier zegels in groen was. 

Kapittel H. Geest 

1590 november 17 (Rome apud S. Petrum) 

Bonifacius (IX), paus, verleent burgemeesteren, sche- 
penen, raad en gemeente van de stad Roermond het recht, 
de kapel van St. Catharina, gelegen buiten de stad, 
over te brengen naar het nieuwe begijnhof binnen de stad. 
Bij een aanval nog geen twee jaar geleden door de Fran- 
sen en aanhangers van de tegenpaus Clemens VII had de 
stad het begijnhof en de voorsteden afgebroken, doch de 
kapel op aanraden van hertog Willem van Gelre slechts 
ondergraven en met houten balken doen stutten, die bij 
geval van gevaar verbrand konden worden. 

Publ. 1908 biz. 400 

1390 december 21 

"Op Sente Thomaes dach apostelen". 

Deric Bake, richter, Johannes Averecht en Gerart van Ty- 
egelen, schepenen te Roermond, verklaren, dat Claes, de 
zoon van Heinken, Henken de vleeshouwer, Gunter van Wei 
en Henne, de zoon van Gunter, een £ blinder land, gelegen 
buiten de Nielerpoort , . . verkocht te 
hebben aan Johannes Melter. 
Grosse op perkament; inv. nr. 13; zegels van Deric Bake, 
Johannes Averecht en Geraert van Tyegelen zijn verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 297 

Kruisheren Roermond 

1591 mei 4 

"Op Onsen Lieven Heeren Hemelvaertdach". 

Henne Coenken Vroyendam draagt aan de Karthuizers van 
Roermond over de rente, vermeld in 1388 december 5 (re- 
gest nr. 580). 

R.A.L. Karthuis, d'Hoop 18499 fol. 2



599. 1391 mei 7 

"Des sondach nechs na Ons Heren Hymelvartsdaeghe". 

Dylle Steynbitzers en Wouter haar zoon dragen aan de 
Karthuizers van Roermond een stuk land aan Nyelre- 
busch over, genaamd die Spurck, gelegen naast land 
van de stad Roermond in de Tygelrijen. 
Vrijwaring geven ook Marsilius van Wessem en Dierich 
en Dryer Steynbitser, gebroeders. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. archief Karthuis, d'Hoop 18488 nr. 17 en 
18500 fol. 24 

600. 1391 .iuni 12 

Dieric Bobbelart en Gebel dragen over aan de Karthui- 
zers te Roermond een morgen land op der Wolfsculen. 
Oorkonders: schout en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. archief Karthuis, d'Hoop 18488 nr. 18 en 
18499 fol. 15 

601 . 1391 .iuni 15 

"15e dag in de Bramaent". 

Nese van Apelter, Rutger en Dederyc van Vlodrop, ge- 
broeders, haar zoons, ruilen met de Karthuizers van 
Roermond de volgende goederen: 
- de Karthuizers ontvangen: 

een akker van bunder aan de weg naar de Tegelarye, 
belend de weg, Kukerlandt, Herman van der Netten en 
de Karthuizers zelve, welk land vroeger tot de Tege- 
larye behoorde. 

- Nese c.s. ontvangen: 
een morgen op de Wolfskuil, afkomstig van Derix Bob- 
belaert en Bele, echtelieden. 

Zegelaars: Nese en haar beide zoons. 

R.A.L. Karthuis, d'Hoop 18500 fol. 27 

602. 1391 november 18 

"Op andach Sint Martijnsdach des heilgen bysscops". 

Reynolt van Valkenburgh, heer van Born en Sittart, ont- 
slaat de Karthuizers van Roermond van alle cijns en 
keurmede, die ze hem zouden moeten betalen van 5 blin- 
ders land: 
- van die van Henken Proyons; 
- van de twee van het gasthuis van Roermond; 
- van die van Delien Steynbitzers en Wouter, haar zoon; 
- van 8 morgen water, gekocht van de stad Roermond, alle 

gelegen te Maasniel.  



Oorkonder geeft de Karthuizers 2 malder rogge ' s jaars, 
te beuren te Maasniel voor een "beganckenisse" voor 
schenker in het klooster. 

R.A.L. archief Karthuis, d'Hoop 18488 nr. 19 en 18499 
fol. 2 

1591 november 26 

"Des sontags na Sente Katherynendage". 

Huwelijkscontract tussen Gerard van Vlodrop, zoon van 
Godart van Vlodrop, ridder, voogd van Roermond, en So- 
phie van der Nuerstat en Lysbette, dochter van wijlen 
Godart van Schonauwen en diens vrouw, een dochter van 
Gelis van den Wijer, ridder. 
Gerard zal krijgen van zijn ouders: de hof van Asselt 
met de tienden van Graet, laten, keurmeden, visserij, 
de tol en het recht van het lijnpad in de Maas en op 
het land, onder voorbehoud van 50 oude gouden schilden 
' s jaars uit de tol te Asselt en uit 5 blinder te Assel- 
re Oe voor Gertrude van Vlodrop, kloosterlinge te Heins- 
berg, zuster van de voogd, gedurende haar leven. 
Bij eerder overlijden van Gerard en Lijsbette dan Go- 
dart van Vlodrop, voogd, zal de voogdij na de dood van 
de voogd vererven op het oudste mannelijke kind van 
Gerard en Lijsbette, welk kind rechtens komt in de 
plaats van zijn vader. Indien slechts dochters geboren 
worden, zal men die met jaarrenten doteren uit goederen, 
die Lijsbette inbrengt te weten: de hof op gen Ritt, 
slot en heerlijkheid Schonauwen c.a., de hof van Moders- 
dorp met het halve gerecht van Warden, de hof van Nulant 
met het goed van Kalkhoven, het burchtleen van Montfort 
met tijnsen, keurmeden en cijns met 30 kapoenen te Echt, 
de wijngaard, die verpand is aan Staetze van den Bungart, 
het "hersterfenis van den baenritter" heeft Gerard half, 
de aanspraken van Godart van Schonauwen op diens broer, 
de vordering van de heer van Rade en diens broer op de 
hertogin van Brabant. Indien de voogd sterft bij leven 
van Gerard, zullen de dochters van Gerard na de dood van 
Gerard wel tot de voogdij van Roermond gerechtigd zijn. 
De opbrengst van genoemde goederen van dit jaar is voor 
Gerard en Lijsbette, mits betaling van 333 Rijnse gul- 
dens en 50 mud rogge Eyckse maat. Indien Lijsbette geen 
kinderen krijgt, zal zij als douairie en lijftocht be- 
houden de hof te Asselt, die een vrij goed is. Zodra Ge- 
rard het goed ontvangen heeft, zal hij afzien van alle 
goederen, die Katherina en Johan, kinderen van Gelis van 
den Wyer, ridder, zullen erven. 
Getuigen en huwelijkslieden: Herman Hoen, ridder, Rutger 
van Vlodrop, Geirlych van Amwylre, pastoor der kerk van 
Opgeleen, Godart Swertschein, Johan Huen van Anstenrade, 
Hinrich van Gronsveld, ridder, en Johan van Wessem, die 
zegelen evenals Godert, voogd, Sophie, zijn vrouw, hun



kinderen Gerard en Willem, gebroeders, mede namens hun 
onmondige zuster Neiske en Gelys van den Wyer, ridder, 
mede voor Nete^ onmondige zuster van Lijsbette. 
Gelnsereerd in een vidimus van 30-10-1581 van schepenen 
van Monchengladbach. 

Zeitschrift Aachener Geschichteverein nr. 9 biz. 144/6 
11 " 11 VIII 11 115 

Linssen 86 biz. 15 

1391 december 4 

"Op Sente Barbaren dach heilgher Jonfvrouwen", 

Johannes Peute van Echt, richter, Johan Truden soen en 
Everaert van Hoembergen, schepenen "van over de brug 
tot Hoembergen", verklaren, dat Derich Bake 2^- morgen 
en roede land, gelegen te Rure(Roer), verkocht heeft 
aan Arnolt Neutken. 
Grosse op perkament; inv. nr. 94; zegel van Johannes 
Peute van Echt. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 381. 

Kruisheren Roermond. 

1392 april 22 

Willem van Gulik, hertog van Gelre, bekent met de stad 
Keulen een overeenkomst gesloten te hebben tot kering 
van gewelddaden tegen wederzijdse burgers en ingezete- 
nen. Geschillen worden onderworpen aan een scheidsge- 
recht van 6 leden: drie voor elke partij met Frederik 
graaf van Meurs als overman. 
Medezegelaars: Henrick van Steenbergen, proost van 
OudmurBter te Utrecht, Johan van den Velde, Johan van 
Bylant, ridders en de steden Nijmegen en Roermond. 

Lacomblet III nr. 966 

1392 juli 12 

"Op Sent Margaritenavont virginis". 

Schout, burgemeesteren, schepenen, raad en gemene stad 
Roermond verkopen het water en de visserij met opstal 
o.a. te Maasniel aan de Tiegelrye aan de Karthuizers 
van Roermond. 
Bezegeld met het grootzegel. 

R.A.L. Karthuis, d'Hoop 18500 fol. 19 

1392 december 27 

"Ipso die beati Johannis apostoli et euangeliste". 

Wilhelmus Buzer, canonik te Maastricht en proost van 
den H. Geest te Roermond, bevestigt de stichting der 
kanoniksprebende, die door Conrard van Muggenbroek,



burger van Roermond, gedaan werd. 

Origineel lat. perk.; met een zegel in groen was. 

Kapittel H. Geest 

608. 1595 april 11 

"Op den freytag na dem heiligen Paischtage". 

Adolff, graaf van Kleef, doet uitspraak in het geschil 
tussen Reynart van Valkenburg, heer van Born en Sittard, 
en Johan van Loon, zoon te Heinsberg, ridders, en be- 
paalt, dat Reynart zal overgeven aan Johan de burcht 
Dalenbroek, zoals Reynart die nu bezit, idem de rente 
van de tol te Kuik en de dorpen Herten, Merum, Roer 
en Niel, zoals de heren van Kuik die bezaten. De geza- 
menlijke schuld aan de lombaarden van Roermond zal Rey- 
nart all£3n betalen. 
Partijen zegelen mede. Reynart bevestigt dit bij akte 
van 8 mei 1393. 

Kremer. Akademische BeitrHge. Urkundenbuch biz. 52; 
Sivr£ 41. , 
N.B.: Sedert deze datum zijn Dalenbroek en Maasniel 
c.a. en Herten c.a. verenigd. 

609. 1595 mei 30 

"Des vrijdaghs na middag van heyligen Pinxtdagh". 

Wilhelm van Gulik, hertog van Gelre, beleent Rutger van 
Vlodrop,als momber van zijn vrouw,Elsbene het huis te 
Froonenbroeck met hoog en laag gerecht, te verheerge- 
waden met 5 mark. 
Aanwezig de leenmannen: Dederick van Zinderen, ridder, 
en Helbert van Leuwen. 
Getuigen de raden: Jordanus van Wylt en Sanderus van 
Kadinckhaven, ridders. 

Sivr£ 28 

610. (1594) december 28 (1393 Kerststijl) 

Willem, hertog van Gelre en Gulik, en Catharina van 
Holland, hertogin, oorkonden, dat hun moeder resp. 
schoonmoeder Maria, hertogin van Gelre en Gulik, heeft 
overgegeven burcht en ambt Montfort, burcht, ambt en 
stad Erkelenz onder voorbehoud van de rechten van Isa- 
bella van Endelstorp, Nieuwstad, Venlo en het ambt 
Kriekenbeck, het ambt Kessel met het halve huis en 
dorp Horst en geeft haar daarvoor op levenstijd alle 
inkomsten van burcht en stad Caster en het ambt, burcht, 
stad en ambt Grevenbroek (Bruege), de burcht Hengbach 
met de wijngaard te Swerven, het huis Moelenarcken c.a., 
de woning Vogelsancge c.a., de woning te Oevertzierne 
c.a., de loodberg te Kalle, de kolenberg te Eschweiler, 
de hof te Hoylnich, 600 zware guldens 's jaars uit de 



accijns te Dtiren, recht op zekere hoofdsom, be- 
taald te Aken, de jaarrente Nyrgenae in het land 
van Gelre, renten in de Betuwe, 5 oude groten op 
het tol(tarief) te Nijmegen, de tol te Venlo en 
rente te Yenlo en het land Kriekenbeck, de rente 
in het land van Kessel en te Rode, Maria aanbestor- 
ven na dode van haar zuster( Elisabeth), abdis van 
het nieuwe klooster(Gravendaal). 
Medezegelaars o.a.: Johan van Hoensslaer geheten 
van dem Velde, Johan van Kessel, ridders, de ste- 
den Nijmegen, Roermond, Arnhem en Venlo namens 
Gelre en Zutphen en ridders en steden van Gulik. 

Urkundenbuch der Stadt Dtiren nr. 186 

611. 1394 januari 10 

Willem, hertog van Gelre enz., stelt Johan van Eyl 
genaamd up Gastendonck tot zijn drossaard in het 
land van Montfort om burcht en land van Montfort te 
hoeden, te bewaren en te beschermen. Jan zal op de 
burcht 27 personen in zijn kost houden, te bezoldi- 
gen door de hertog met 540 Gelderse guldens. Jan zal 
daartoe hebben de visserij in het meer bij de burcht 
aan de dijk en de palingvangst met korven; hij mag 
varkens in het bos drijven zoveel hij op de burcht 
nodig heeft. 0m 6 paarden te houden krijgt hij 150 
malder haver en ruwvoer. Bedden en gereedschap voor 
de keuken zal Jan mogen gebruiken; hij zal alle breu- 
ken richten, vorderen en ontvangen en de kleine breu- 
ken beneden 5 marken mag hij geheel behouden; van de 
groteren zal hij rekenschap doen en korten op de 540 
gulden voornoemd. Als Jan op bevel van de hertog moet 
reizen of rijden binnen of buiten het ambt, mag hij 
de kosten in rekening brengen. Verbeurdverklaringen 
zijn ten bate van de hertog. Bij gevangenschap of ver- 
lies van have, zal de hertog hem of hen schadeloos 
houden. De functie is opzegbaar met twee maanden, mits 
alle schulden dooitie hertog aan Jan zijn betaald. 

P.N. van Doorninck. Acten betreffende Gelre en Zutphen 
1377-1397. Haarlem 1901 biz. 135/6 

612. 1394 januari 13 

De hertog van Gelre stelt wegens een vordering van Ail- 
ffe van Aelroynen, knape, op slot en ambt van Montfort 
tot borgen Johan van Honslar genaamd van dem Velde, Jo- 
han van Bylant, ridders, Jan van Eyl op Gastendonck, De- 
ric Batel en steden en burgemeesteren en schepenen van 
Echt, Erkelenz en Nieuwstad. 
Erkelenz en Nieuwstad zegelen met hun stadszegel; Echt 
met het schepenzegel. 

P.N. van Doorninck 1377-1397 biz. 5 
Linssen nr. 33 biz. 3  



613. 1394 februari 16 

Derich Man heeft ontfanghen den hoff tot Lerop, ge- 
legen tot Lerop, die heren Wammes van Elmpt plach 
te wesen. 

P.N. van Doorninck; leenakten Gelre en Zutphen 
1376-1402 biz. 86 

614. 1594 februari 27 

"Des neesten vrijdachz nae Sent Mathiasdaich aposte 
len" . 

Meeus van Zievenhem, "der karneer" en Yde, echtelie- 
den, verkopen uit hun huis op de Steenstraat te Roer- 
mond, gelegen tussen die van Mette Wevers en Tylman 
Beren, een jaarrente van 3 Geldersguldens of 16 Keul- 
se witpenningen aan Neese Saucneys c.s. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 6 
Transfix met 1422 februari 3 (regest nr. 781) 

614A. 1394 november 4 

Willem, hertog van Gelre en Gulik, vernieuwt de ver- 
gunning tot verblijf en handel van 1 September 1361 
voor lombaarden in de steden Aken, Diiren, Aldenhoven 
en Jttlich voor 20 jaar. 
O.a. genoemd Albertinus de Montefya. 
Medezegelaais o.a. Johannes de Kenczwijlre, ridder, Jo- 
hannes de Hoencslar genaamd van de Velde, ridder. 
Raadsheren van de hertog: Johannes de Homoet en Hein- 
ricus de Straten, ridders. 

Urkundenbuch der Stadt Diiren nr. 188 

615. 1394 december 8 

"Op onss Vroewendach conceptionis". 

Gaetken Poelman verkoopt ten overstaan van schepenen 
van Roermond eenen Rijnschen gulden erfcijns op zijn 
huis, gelegen inder Scomekerstraten aan Matheus Peuten 
van Echt, kanonik in den H. Geest ten behoeve van het 
kapittel tot der presencien te geven ende te deylen 
den canonyken ende capellanen aldaer, also alse gewoen- 
lic is. 
Oorkonders: Dederik Bake,richter, Johan van Haversla 
en Hendrik Man, schepenen. 
Orig. perk, met een zegel in groen was. 
Kapittel H. Geest. 

616. 1395 mei 10 

"Des tienden dages in den Meije". 

Johan van Dieteren, leenheer van de hoeve Te Genre Be- 
ke en de molen, verklaart, dat hij er mee accoord gaat, 



dat Mechteld, de weduwe van Jacob van Lent, zijn leen- 
man, een leenman heeft aangewezen voor de hoeve en de 
molen. 
Grosse op perkament; inv. nr. 48; zegels van Johan van 
Dieteren en Gerart Coman, zijn leenman; zegel van Rey- 
ner Bruke van der Ertbruggen, leenman, verloren. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 507 
Kruisheren Roermond 

617. 1395 mei 22 

"Des neesten saterdachs nae Ons Heren Himmelvaertsdach". 

Stepken Geyrs en Immel, echtelieden, verkopen aan de 
Karthuizers een erfrente van 7 sommeren rogge ut in lit- 
tera, verkopers aanbestorven. 
Oorkonders: Leonaerdt Dael, richter, Heyn Kuycken en 
Heyn Bobbelaert, schepenen van Maasniel. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18500 fol. 7 
" " 18488 nr. 22 

1395 juni 15 

"Op Sent Vijts dach martyris". 

Johan Peute van Echt, richter, Johan Truden son en Eve- 
raert van Hoembergen, schepenen te Hoembergen, verklaren 
dat Maria, de dochter van Arnolt Neutkens, accoord gaat 
met de verkoop van goederen te Roer van 29 nov. 1388. 
Grosse op perkament; inv. nr. 94; zegel van Johan Peute 
van Echt. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 

fol. 377 

Kruisheren Roermond 

619. 1395 october 9 

"Op Sente Dyonisius daich des heilgen byscops". 

Henken van Berghe, voider, en Griete, echtelieden, ver- 
kopen aan Sybrecht Hortmeleye en diens echtgenote een 
jaarrente van 1 Gelderse gulden & 16 witpenningen, gaan 
de uit zijn huis in de Steeg bij de Muerkenspoort (=Ven- 
losepoort), gelegen naast dat van Kathrijne Redemekers. 
Oorkonders: richter en laten der voogdij te Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 40 

620. 1595 

"In 't jair Onss Heren MCCCXCV". 

De abdis van Roermond oorkondt, dat vo<5r de drost van 
Monsfoert(Montfort) en vc56r heer Willem van Gruesbeck

618.  



Kruisheren Roermond

 

en heer Johan . . . . , kanunniken van St. Servaas, 
en v<5<5r veel brave lieden, getuigenissen zijn afge- 
legd betreffende de tienden van Weerde (Stevensweert), 
waarop zowel vrouwe Margariete van Elmpt. de abdis, 
als joncker Johan van Petersheym, heer te Weerde, aan- 
spraak maakten. 

Afschrift in Cartularium II fol. 101 vo.; inv. nr. 2. 
Munsterabdij 

621. 1396 maart 12 

Metke Karys van Ool, hare zoons en dochter, verkoopen 
aan Hendrik van Ool en zijne echtgenoote Fredeswindis 
eenen erfpacht van 2 malder rogge, gevestigd op het 
hun toebehoorend gedeelte van den veerstat tot Oele 
en op hun huis en andere goederen onder Herten gele- 
gen. 
Bij transfix dd. 27 September 1454 schenkt Hendrik van 
Ool de twee vermelde malders rogge aan Gerard Melter, 
deken van den H. Geest te Roermond tot het houden van 
een jaargetijde in die kerk voor hem en zijne echtge- 
noote . 
Twee orig. perk, met een zegel in groen was. 
Kapittel H. Geest 

622. 1396 november 2 

"Des naesten daeghes nae Alreheylighen daghe". 

Reynolt van Gulik en Gelre, heer te Mtinstereifel, be- 
vrijdt ten behoeve van Godert van Kessel de hof to 
Bocholt, in het land van Kessel onder de dingbank van 
Baerle, van de leenband en verklaart het allodiaal. 

R.A.L. Karthuis inv. d'Hoop 18497 fol. 4-5 
18488 nr. 23 

Linssen nr. 59, biz. 38 

623. 1596 (1397 Kerststijl) december 26 

"Op Sente Stephanusdach des heyligen mertelleers". 

Mychil van Brede, richter, Dyric Vos en Peter Tylbode, 
schepenen te Nyel (Maasniel), verklaren, dat Coen Ge- 
raets soen van Asenrade en zijn zuster Trude 1/3 van 
hun goederen te Asenray in het gericht van Nyel, broek, 
beemd of land hebben verkocht aan Pouwels van Gyenre 
Voert onder voorbehoud van levenslange pacht. 
Grosse op perkament; inv. nr. 35; zegel van Mychil van 
Brede. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 317  



Kruisheren Roermond

 

624. 1397 .januari 16 

"Sent Anthonis avont abbatis". 

Reynaer van Buerlaer, ridder, ambtman van het land 
van Kessel, Willem van den Kirckhoff, Henken Bake en 
Peter Martijnsson, schepenen te Baerle, oorkonden, dat 
Godaert van Kessel, pastoor te Breidel, en Willem, 
zijn zoon, verkopen hun hof ter Buecholt met opstallen, 
akkers, beemden, bossen, broek, heide en weide, gelegen 
in de dingbank van Baarlo, aan prior en convent der 
Karthuizers te Roermond. Het verkochte is vrij eigen 
goed. Verkopers geven waarborg. Godart van Kessel, 
zijn zoon Willem, Mathijs van Kessel, Reinaer van Bu- 
erlaer, ridders, en Henric van der Voert, zullen de 
koop houden en bij gebrek komen ze ieder met een paard 
in leisting in een aan te wijzen herberg in Roermond. 

R.A.L. archief Karthuis 18497 fol. 1-2; 18488 nr. 24. 
Linssen nr. 87 

625. 1397 februari 10 

"Op dage Scolastica Virginis". 

Johan Peut van Eght, richter, Johan Truden soen, Gae- 
dert op den Dijke en Everaet van Hoemberghen, schepenen 
te Hoembergen, verklaren, dat Margriet van Brede, wedu- 
we van Heinrich van Briede, een jaarrente van 2 Gelder- 
se guldens verkocht heeft aan Arnolt van der Netken 
(Neutken) onder de voorwaarde, dat zij die jaarrente 
binnen 6 jaar kan terugkopen. Deze jaarrente rust op 
het derde gedeelte van 5 bunder land, de erfenis aan 
Margriet van Brede nagelaten door haar tante Marien 
van Oetsenrade, De rest van de erfenis is gelijk ver- 
deeld tussen Arnold van Lom van Venloe en Heilwich, de 
dochter van Margreten. 
Grosse op perkament; inv. nr. 94; zegel van Johan Peut 
van Eght fragmentarisch. ' 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 231/2. 

Kruisheren Roermond 

626. 1597 april 7 

"Des saterdages na Ambrosii". 

Johan Peut van Eght, richter, Johan Truden soen en 
Gaetken op den Dike, schepenen van Hoembergen, verkla- 
ren, dat Maes van Halen een stuk land, genaamd de Kue- 
selshorst, ter grootte van 4 morgen verkocht heeft aan 
Arnoldt Neudken. 

Grosse op perkament; inv. nr. 94; zegel van Johan Peut 
van Eght. Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; 
inv. nr. 1; fol. 383



 

627. 1397 april 24 

"Nesten dynxdaechz na Sent Jorijsdach militis". 

Dederic Bake, richter, Herman van der Netten en Hu- 
brecht van Hussonen, schepenen te Roermond, verkla- 
ren, dat Johan van Effelt, priester, aan Henken Y- 
waens een jaarrente van 2 mark verkocht heeft, rus- 
tende op twee "camerae" op de Schoitenberg. 
Grosse op perkament; inv. nr. 8; zegels van Dederic 
Bake, Herman van der Netten en Hubrecht van Husso- 
nen, alle fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 
1; fol. 115. 

Kruisheren Roermond 

628. 1397 mei 25 

"Op Sent Urbanus dach pape et martiris". 

Peter van den Grave, Willem van Lochem, Matheus 
Peute van Echt en Mathijs van der Craken, kanoni- 
ken en mannen des praestz van den H. Geest te Roer- 
mond, verklaren, dat Peter van Lierop en Conrard 
van Golkenrade, zijn zwager, den hof genaamd inghen 
Dale aan Hensen van Golkenrade verkocht hebben; de 
verkoopers kunnen echter regt van wederinkoop gedu- 
rende een jaar uitoefenen, mits betalende aan den 
kooper twehondert alden keysers off Franckrix schil- 
den. 
Orig. perk, met het beschadigde zegel van het kapit- 
tel van den H. Geest, in groen was. 

629. 1397 juni 11 

"Op Synt Barnabas daich aposteli". 

Dederic Man en Heyncken Kathrijnen Hugensoen beves- 
tigen de ruil eertijds door hun vaders gesloten, 
waarbij Man en Heyncken Kathrijnen verwerven een mal- 
der rogge uit het land van Saucneys bij Zwartbroek 
tegen afstand van een malder rogge uit het huis van 
Heyn Menckens in de Hegstraat(=Lindanusstraat). 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 34 

630. 1398 februari 1 

"Des donredaghes na Sint Pouwels dach conversio". 

Zijbrecht van Eijl, ridder, en zijn broer Tijelman 
van Eijl verklaren, dat zij hun hoeve te Leijverloe 
(Leveroij) ten overstaan van de abdis van Thorn heb- 
ben overgedragen aan het klooster "van Elsbe van de 
orde van Koelsdael". 
Zegelaars zijn de oorkonders. 
Grosse op perkament; inv. nr. 77; zegels zijn frag- 
mentarisch. R.A.L. St. Elisabethsdal  



 

631. 1598 maart 17 

"Op Sent Gertruden dach virginis". 

De schepenbank van Roermond verklaart, dat Simon Huge- 
lens zoon aan het kapittel van den H. Geest te Roermond 
verkocht heeft zijn huis, gelegen op der Monsterstraten 
alreneest der kirken van den heilgen geist; dat vervol- 
gens Pouwels Henken Schorren, son des vurss. Simons bro- 
der, als naaste bloedverwant het verkochte huis beschudt 
heeft en op die wijze eigenaar daarvan geworden is; dat 
hij het daarna aan Matheus Peuten van Echt, kanonik, ten 
behoeve van het vermelde kapittel in eigendom heeft over- 
gedragen. 
Hierin komen voor: Dederik Bake, richter, Dederik van 
den Grijnde en Johan van Haversla, schepenen. 
Orig. perk. Zegels verloren; een afschrift bevindt zich 
in het Cartularium van het kapittel van den H. Geest en 
wel op biz. 58 

632. 1398 october 27 

Johannes van Beieren, elect van Luik, bevestigt de over- 
eenkomst tussen proost en kapittel van de H. Geest van 
Roermond en Johannes de Selichem, rector van het altaar 
van H. Maria Magdalena, dat wegens de bouwvalligheid van 
de kerk van St. Petrus in Odilienbergna&t altaar wordt 
overgebracht naar de H. Geestkerk en geheel in een kanun- 
nikaal gelncorporeerd, waarvan de collatie blijft bij de 
proost en de plichten daarvan worden omschreven. 

Publ. 1886 biz. 243/5 

635. 1398 november 50 

Johan van Loon, heer van Heinsberg en Leeuwenberg, zal 
van de hertog van Berg ontvangen een schadeloosstelling 
van 27.000 guldens wegens in dienst van die hertog gele- 
den nederlaag nabij Kleef (op donderdag voor Pinksteren 
1597 tegen de graven van Kleef en Mark), waarbij mede uit- 
gereden waren 28 vrienden van de heer van Heinsberg, on- 
der wie Goedart van dem Bungarde, ridder, Berndt van Te- 
gele, Mertijn en Steven van Leeck, Herman van Eys. 

Lacomblet III nr. 1056 

654. 1598 december 22 

"Des sonnendaechz na Sent Thomasdach apostoli". 

Johan Peute van Echt, richter, Johan Truden son en Claes 
der Smeit, schepenen te Hoembergen, verklaren, dat Geraert 
der Smeit met toestemming van zijn dochter Katherinen en 
met toestemming en in tegenwoordigheid van Henkens van 
Roggel, de echtgenoot en voogd van Katherinen, een jaar- 
rente van 21 schelling, rustende op de hoeve van Arnolt 
Neutkens te Ruer (Roer), verkocht heeft aan Arnolt Neut-



 

kens. 
Grosse op perkament; inv. nr. 94; zegel van Johan van 
Echt. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 385 

Kruisheren Roermond 

13 8̂ 

"In 't selven jaer 1398 so waert die stat van Ruremunde 
belegen van beyden landen van den busdoem van Luytgen= 
inde van den Brabanderen, mer sij en wonnen ' s nyet^uik) 
inde honre bleyff alte voel doet". 

Chroniek der landen van Overmaas. 
Publ. 1870 biz. 14 

1399 .januari 22 

Johan van Oederade, Johan van Wessem en Heinric van Gan- 
gelt, schepenen te Roermond, Godaert Levekynt, priester, 
rector van de kerk van OdiliSnberg, en Wolter van Parde- 
laer oorkonden, aanwezig te zijn geweest bij de minnelij- 
ke schikking tussen Mathijs van der Craken, kanunnik in 
de H. Geest, als raomber van Johan van Zeelstheden, rector 
van het altaar van Maria Magdalena te OdiliSnberg, en Go- 
daert van Overen over door de laatste verplichte betaling 
van de achterstanden van 4 paar koren 's jaars. 
Oorkonders en Godaert van Overen zegelen 

Publ. 1886 biz. 245/7 
Archief Kapittel H. Geest 

1399 februarij 3 

"Des derden daechs in den Sporkelle". 

Goeswijn Loer verkoopt ten overstaan van schepenen van 
Roermond eyn earner met den haue aan Matheus Peuten van 
Echt, kanonik in den H. Geest. 
Hierin komen voor: Dederik bake, richter, Johan van Wes- 
sem en Hendrik van den Fellenoerde, schepenen. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest; 1e gedeelte biz. 58 vo. 

1399 maart 22 

"Des nesten satersdaechz na Sent Benedictusdach abbatis". 

Dederic Bake, richter, Heinric van Gangelt en Heinric 
van den Fellenorde, schepenen te Roermond, verklaren, 
dat Gunter van Kessel 3"2 morgen land verkocht heeft aan 
Johannes Melter. 

Grosse op perkament; inv. nr. 13; zegels van Dederic Ba- 
ke en Heinric van Gangelt fragmentarisch; zegel van Hein-



 

ric van Pellenorde verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 298. 

Kruisheren Roermond 

1 599 .iuni 20 

"Des neesten vrijdaechs na Sent Vytsdach martyris". 

Dederik Bake verkoopt aan het kapittel van de H. Geest 
te Roermond de volgende inkomsten: 
- 2 Hollandse guldens 's jaars uit het huis van Marga- 

retha van Brede bij de "in ops porten" gelegen; 
- 1 oude Gelderse gulden uit het huis van Hein van Hoem- 

berg op de Schuitenberg; 
- 1 1  v a t  r o g g e  u i t  e e n  l a n d  o p  d e  B o n e n b e r g ;  
- 1 Hollandse gulden uit het half huis van Pieter Post 

"opt Empsen". 

Linssen nr. 56 

1599 augustus 16 

"Des nesten daechz na Onser Vrouwendach assumptio". 

Dederic Bake, richter, Johan van Oederade en Dederic 
Man, schepenen te Roermond, verklaren, dat Dederic Hoe- 
ueft en Johan Pollaert enige tijd geleden een ruiling 
van land hebben gemaakt, waarbij Dederic Hoeueft een 
stuk gegeven heeft, dat gelegen is buiten de Nieler- 
poort . . . en nu een wijngaard is en 
Johan Pollaert een stuk buiten de Moerkenspoort (= 
Venlosepoort). 
Grosse op perkament; inv. nr. 112; zegels van Dederic 
Bake, Johan van Oederade en Dejderic Man, alle fragmen- 
tarisch. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 501. 

Kruisheren Roermond 

1599 September 22 

Hertog Willem van Gelre en Gulik testeert o.a. aan de 
Karthuizers van Roermond 1.000 oude schilden (totale 
schenkingen in dat testament 28.600 oude schilden). 

Lacomblet III nr. 1069 

1399 September 27 

"Op Sint Cosimas en Damianusdaich martiris". 

Aleit van Hushaeven en Baetze van Oezenraede, begijnen, 
meesteressen van het begijnhof van Roermond, verklaren 
ontvangen te hebben ten behoeve van de pastoor van het 
begijnhof een erfcijns van 5 hoenders 's jaars, die



 

vroeger van wijlen Lyse Tanntz, begijn, was, gaande 
in het erf van Johan van Hoestaden. 
Oorkonders: richter en laten van Dederic van Oyss, 
ridder. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 43 

642A. Ca. 1400 

De broederschap van St. Jacob de Meerdere te Roermond 
verwerft de volgende jaarlijkse renten: 
- 2 oud schild uit het huis van Severijn Kamenscher- 

per aan de Hegstraat (=Lindanusstraat); 
- ^ oud schild uit het huis van heer Mathijs van Kep- 

pel; 
- 11 mark en 2 schellingen van de Karthuizers "vanwege 

die huyseren in der Stegen"; 
- 2 schellingen uit het huis "In die Maen" op de 

Steenweg; 
- 4 mark uit het huis van Aert Roeders achter de muur; 

- 2 mark uit het huis van Mettel Terenten; 
- 48 "aide leenen" uit het huis van Paulus van Lin bij 

de H. Geestkerk; 
- 4 schellingen uit het huis van Jacob Hillen; 
- 12 duiten uit het huis van Hencken Raemecker bij het 

Zwartbroek. 

Aantekeningen uit ca.1665; inv. nr. 7« 
Broederschappen H. Geestkerk 

642B. Ca. 1400 

Verordening van de meesters van het wolambacht te Dtiren. 

Urkundenbuch der Stadt Dtiren nr. 200  



 

1400 februari 13 

"Op Sent Valentijnsavont". 

Schout, burgemeesteren, schepenen en gemene burgers 
der stad Roermond oorkonden met de Karthuizers een 
overeenkomst gesloten te hebben over het land op 
"gher tiegelrijen"(=Tegelarij). De stad heeft wede- 
rom aan de Karthuizers gegeven "all alsulke water al- 
se wir opgher tiegelrijen" hebben en land, dat in de 
toekomst water zal worden. Indien de tiegelrije niet 
meer begaanbaar zal zijn, zal de stad al het overige 
land aan de Karthuizers overdoen tegen een prijs te 
bepalen door scheidslieden: twee voor de stad en twee 
voor het klooster. Het klooster neemt dan alle lasten 
over. Bij de uitoefening van het visrecht mogen de 
Karthuizers tot 8 voet op het land van de stad komen. 
Bezegeld met het prootzegel. 

R.A.L. Karthuis inv. d'Hoop 18500 fol. 20 

1400 maart 14 

"Des neesten manondaechz na Sent Gregoriusdach pape". 

Dederic Bake, richter, Johan van Wessem en Herman van 
der Netten, schepenen te Roermond, verklaren, dat Wil 
lem van Hensbergh 8 stael land, gelegen buiten de Nie 
lerpoort, verkocht heeft aan Dederic Boyes. 

Grosse op perkament; inv. nr. 106; zegels van Dederic 
Bake, Johan van Wessem en Herman van der Netten verlo 
ren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 303 

Kruisheren Roermond 

1400 mei 23 

Daniel, Willem en Jan van Choer (Goor), gebroeders, 
verkopen aan de Karthuizers van Roermond 1/3 der gehe 
le koren- en smaltiend in het dorp Helden, leenroerig 
aan de heer van Horn. 
Oorkonders: de heer van Horn, leenheer, en de leenman 
nen Johan Trippaert van Thoren, Silrecht Herkenbosch, 
Jan diens zoon, Jan Vogel van Halen, Daniel van Choer 
had de tiend in leen. 

R.A.L. Karthuis inv. d'Hoop 18498 fol. 6 
18488 nr. 25 

1400 juni 1 

DaniSl, Willem en Johan van Gore, gebroeders, geven 
vrijwaring aan de Karthuizers van Roermond wegens ver 
koop van 1/3 der tiend te Helden.  



 

(1400 mei 23; regest nr. 645). Zij zullen zonodig 
met Arnold, heer te Goer, Dyderic van Oist, Mathijs 
van Kessel, Wynmaer van Zurs en Johan Tripaert van 
Thoren zich hoofdelijk hebben verbonden om, indien 
de Karthuizers in hun bezit worden gestoord, met 
paard in een herberg te Roermond in leisting te gaan. 

R.A.L. Karthuis inv. d'Hoop 18488 nr. 26 
18498 fol. 1 

1400 .iuni 5 

"Des vijften dages in den Bramaent". 

Aleyt, weduwe van Goer, Aleyt en Lisabet, gezusters, 
haar kinderen, geven toestemming en bevestiging van 
de akte van 1400 mei 23 regest nr. 645. 
Oorkonder: Willem, heer van Horn. 

R.A.L. Karthuis inv. d'Hoop 18488 nr. 27 
18498 fol. 5 

1400 juni 12 

Arnolt, heer te Goer, Mathijs van Kessel, ridder, Sy- 
bert Herkenbusch en Johan Herkenbusch, leenmannen der 
heer van Hoerne enz. oorkonden, dat Aleyt Lamberts, 
weduwe van Goer, Maria en Neysa, kloosterzusters te 
Keyzersbosch, Aleyt en Lisabet, zusters, haar kinde- 
ren verklaren, dat de verkoop dd. 23 mei 1400 met hun 
wil is geschied. 
Zegelaars: de genoemde leenmannen, de 3 verkopers en 
Wijnmer van Zurs als man van Heilwige van Goer. 

R.A.L. Karthuis inv. d'Hoop 18498 fol. 4 
18488 nr. 28 

1400 juni 24 

Het kapittel van de H. Geest oorkondt, dat het altaar 
van Maria Magdalena, bezitter Johannes de Zeelsteden, 
is overgebracht naar die kerk en dat de huidige bezit- 
ter, zolang hij niet gewijd is of resideert, de inkom- 
sten mag genieten uitgezonderd 8 malder graan 's jaars 
ten laste van Godefridus de Oeveren en 4 malder graan 
's jaars ten laste van de erfgenamen Colffen. 

Publ. 1886 biz. 247/8 

1400 december 8 

Johan, jonggraaf van Salm, verkoopt onder voorbehoud 
van toestemming van zijn vader, de steden, sloten en 
landen van Born, Sittard en Susteren, aan de hertog 
van Gelre en Gulik voor 70.000 Rijnsguldens, te beta- 
len in drie termijnen van 10.000, ^>.000 en 10.000 gul- 
den, lossing van een schuld aan Dyerich, heer van Haren,  



 

aflossen van manleen of lijftocht van 7.000 Rijns- 
guldens, het restant in geld te betalen in 1402. De 
schuld aan Abertyn de lombard van Roermond vanwege 
Johan van Roedingen neemt de hertog over. 

Lacomblet III 1081 
Nijhoff III - 232 

1401 .januari 8 

Derich Wilden van Merssen wordt beleend (met het Gel- 
ders leen) de £alve hof van Wesemaell in het drost- 
ambt Montfort. 

Van Doorninck; akten 1400-1404 biz. 61 
Linssen nr. 69 

-lag in de dingbank van Linne en OdiliSnberg en was 
afkomstig van Obertijn van Montefia, wiens dochter 
Bele met Derich Wilden van Merssen gehuwd was. 
Van Doorninck; akten 1376-1402 biz. 99 

1401 februari 22 

"Op Sente Petersdach ten setell". 

DaniSl, Willem en Johan van Gore, gebroeders, verko- 
pen met toestemming van hun moeder Aleyde, hun zuster 
Marie en Neyse, nonnen te Keyserbosch, en hun zusters 
Aleyde en Lisabeth, verkopen aan de Karthuizers van 
Roermond 1/3 van de gehele smaltiend van Helden. 
Borgen: Arnolt, heer te Goor, heer Deric van Oest, 
ridders, Wijnmar van Zurs, zwager van de oorkonders; 
de laatsten geven de borgen vrijwaring. 
Medezegelaars: Mathijs van Kessel, ridder, Sibert Her- 
kenbusch en Johan Herckenbusch, leenmannen van de heer 
van Horn. 

R.A.L. Karthuis inv. d'Hoop 18498 fol. 8 

1402 .januari 11 

Willem, hertog van Gelre, schenkt bij testament aan 
Theodoricus a Vlodorp, maarschalk, een lijfrente van 
50 oude gouden schilden, gaande uit de renten van het 
ambt Montfort, losbaar met 500 gelijke munt. 

Sivr£ 28 

1402 maart 17 

"Vrijdag na St. Gregorius". 

Derich van Oist, ridder, wordt beleend met zijn slot 
te Hillenraede binnen de gracht en het huis te Swalmen 
binnen de gracht, zoals dat in leen gehouden werd van



 

Gelre. 
Aanwezig de leenmannen: Willem van Broeckhuizen en Wil- 
lem van Huckelhoven, ridders. 

Maasgouv 1880 biz. 209 

655. 1402 .iuni 21 

"Des neesten guedensdach nae Sent Vijtsdage". 

Dederik Man en Gertrudis, echtelieden, verkopen aan Ma- 
theus Peuten van Echt, kanunnik van de H. Geest te Roer- 
mond, een -g- huis, gelegen achter het koor van de H.Geest. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Sivr<§ inventaris III 384 

655A. 1402 augustus 3 

Reinald, hertog van Gelre en Gulik, geeft bepalingen over 
de keuze van burgemeesteren, raadslieden en van de gezwo- 
renen van het Wolle-ambacht te DUren. 

Urkundenbuch der Stadt DUren nr. 205 

656. 1402 november 29 

"Andryesavont apostoli". 

Michiel van Brede, richter, Engel van der Porten en Heyn 
Kuytken, schepenen te Nyel (Maasniel), verklaren, dat Tru- 
de, dochter van Gerartz Rutghers son van Asenrade, haar 
goederen verkoopt aan Pouwels van der Voyrt. 
Grosse op perkament; inv. nr. 36; zegel van Michiel van 
Brede. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 319. 

Kruisheren Roermond. 

657. (waarschi.jnli.jk 1403) zonder jaartal .januari.j 1 3 

"Gegeunen tot Randenraede in octava Epiphanie Domini". 

Hertog Reinald schrijft aan het convent van de Cisterci- 
enser orde, dat de kerk van Wetten, die door zijne voor- 
vaderen gesticht en met inkomsten voorzien werd, nu le- 
dich geworden is overmitz e.ynen wisschel, die in den 
haue van Romen buten onsen en uwen consenten, willen 'en- 
de tuedoen geschiet is; hij heeft met zijne raadsvrien- 
den daarover beraadslaagd en besloten, dat geene gees- 
telijke leenen en beneficiSn door zijne ouders en voor- 
vaders gesticht ende gerintet in den haue van Romen ge- 
trecket noch gebracht mogen worden van yemant; hij ver- 
zocht derhalve aan Sibrecht van Kriekenbeek, Arnolds- 
zoon, te willen gheven ende huem dain mede te versyen 
met die kerk. 
Afschrift in Cartularium II biz. 36, archief Munsterabdij 
Roermond.  



 

1403 .januari 22 

Huwelijkscontract tussen Johan Schellart van Obben- 
dorf, ridder, en Agnes van Vlodrop, dochter van Go- 
darth van Vlodrop, erfvoogd van Roermond. 
Afgesloten in het bijzijn van Reinald, hertog van 
Gelre en Gulik. 

Schloss Haag nr. 4277 
Linssen Handschr. 41 

659. 1403 april 4 

"Ambrosiusdach episcopi". 

Dederic Bake, richter, Johan van Oederade en Heinric 
van Gangelt, schepenen te Roermond, verklaren, dat Ja- 
cop van Gangelt 10 morgen land, gelegen aan de Nieler~ 
hei, verkocht heeft aan Johan Melter. 
Grosse op perkament; inv. nr. 14; zegels van Dederic 
Bake en Heinric van Gangelt; zegel van Johan van Oede- 
rade verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 295. 

Kruisheren Roermond 

660. 1403 april 5 

"Datum Rome apud sanctum Petrum, nonas Aprilis pontifi- 
catus nostri anno quinto". 

Paus Bonifacius IX bekrachtigt op het verzoek van den 
magistraat van Roermond de stichting van 2 altaren in 
de kerk van de H. Geest te Roermond; het eene gesticht 
door Gerard van Muggenbroek, priester, ter eere van den 
H. Michael, het andere door Johannes de Montefya, bur- 
ger van Roermond, ter eere van van de H.H. Maria, S.Jo- 
ris, St. Jan Evangelist en St. Jan Baptist. 

Afschrift, lat. in het Cartularium van het kapittel van 
den H. Geest, 1e gedeelte biz. 41 

661 . 1403 .iuni.j 25 

"Des neesten daechs na Sent Johansdach Bapt. natiuit". 

Scholtis, burgemeesteren, schepenen, raad en gemeene 
burgers der stad Roermond verkoopen aan Hendrik van 
Dulken, priester, ten behoeve van de proven, waarvan zij 
eyn gichter zi.jn die der bisscop van Ludick gespleten 
heft vijt den altaer den Johan van Montefya wilnen in 
den heijligen Geist gesticht hadde, eenen erfcijns van 
zestien goede zware Rijnsche guldens en achttien Keul- 
sche witpenningen,met de belofte, dat, als deze cijns 
niet stipt op den vervaldag voldaan wordt, genoemde Hen- 
drik van Dulken of de tijdelijke bezitter van deze pro- 
ve voor iederen dag, dat de betaling vertraagd wordt, 
vrijelijk omme Got genen mag off in si.jns selfts huijs 

658. 



 

off anderswaer daer hij wilt verteren, twe aide groe- 
te Tornose (=» van Tours) skoning monten, welke teringe 
off kost zi.j dan beloven boven en behalve den verschul- 
digden cijns te zullen voldoen. 

Orig. perk, met het beschadigd zegel der stad Roermond 
in groen was. 

Cartularium kapittel H. Geest 

662. 1403 .juli 6 

Johan van Oederade verkoopt aan Henric van Dullen, 
priester, ten behoeve van de provende, gespleten uit 
het altaar, gesticht door Johan van Rodingen in de H. 
Geestkerk te Roermond, waarvan burgemeesteren, schepe- 
nen en raad van Roermond collator zijn, zijn tiend te 
Peede (Pey) te Echt, die hij in leen houdt van de her- 
tog van Gelre. 
Zegelen mede: zijn zoons Heinric en Reynaer. 

Kapittel H. Geest 
Linssen < _ ' . " nr. 56 

662A. 1403 augustus 1 

Reinald, hertog van Gelre en Gulik, verschrijft wegens 
een schuld van 6.000 gouden schilden een handgeld van 
550 schilden aan Catharina van der Dijck, vrouwe te Al- 
pem. 
Borgen o.a.: Johan Schelart van Obbendorp, Gerijt van 
Vlodrop, ridders. 

Oorkondenboek der stad DUren nr. 210 

663.  1403 September 1 

"Des neesten saterdaechs nae Sent Johans daghe decolla- 
tionis". 

Johan van Hoenslaer, bastaard zoon van Peter, verklaart 
met het Cisterci^nser convent van Roermond e.yne guede 
ganse vast stede zwone vur mij ende mijn hulper te heb- 
ben aangegaan over alsulcker veden alse ich Johan vurss. 
hebbe staende gehadt tue desen daghen tue datum dis 
brieffs. 

Afschrift in Cartularium II biz. 30. 
Munsterabdij 

664.  1404 januarij 16 

"Op Sente Anthonis auent abbatis". 

Sibrecht van Kriekenbeek, Arnots zoon, verklaart, dat, 
aangezien de abdis en het convent van de Cistercife'nser 
orde te Roermond hem nu begaeft hebben mit haere kir- 
cken en de pastoerscapp van Vetten, hij verantwoorde-

t 
1 



 

lijk zal blijven voor alle onkosten en hindernis, die 
dat convent wegens dezen afstand mogten overkomen, het- 
zij van des stoels weghen van Romen off des haeffs we- 
ghen van Collen (=Keulen) en de van Ludinck (aLuik). 
Aangezien voornoemde Sibrecht geen zegel heeft, ver- 
zoekt hij Dirk Baecken en Johan van Osen, schepenen 
te Roermond, voor hem te zegelen. 

Afschrift in Cartularium II biz. 35* 
Munsterabdij 

665.  1404 januari 23 

"Des neesten daichs nae Sent Vincentius martyris". 

Voor richter en schepenen van Maasniel nemen Gerairt 
Proyen en Ffredeswint, echtelieden, van Dederick Hyl- 
len in erfpacht 2 bunders land "op der Specken" en 
verklaren aan de begijnen van Roermond te zullen be- 
talen een sester rogge 's jaars voor elke mark geld, 
die de begijnen of het St. Katharina-altaar in hun 
kerk op dat land sprekende had. 

Cartularium Begijnhof fol. 30 vo. 

666.  1404 april 5 

Willem van Elmpt en Elisabeth, echtelieden, verkopen 
ten overstaan van schepenen van Swalmen uit zijn hal- 
ve hof, genaamd der hoff Op Graet, waarvan de andere 
helft behoort aan Willem van Ghoir, een jaarrente van 
5 overlandse Rijnsguldens aan Gerard van Swalmen, zijn 
zoon en Bele, echtelieden. 

Sivrd inventaris III - 385 
Linssen nr. 86 

667.  1404 october 31 

"In vigilia Omnium Sanctorum". 

Hendrik Vruynt en Anthonis van Werden, rectore des 
altaers der seystheen heilighen, geleghen inder kir- 
cken Sent Marien greden te Keulen, verklaren, dat zij 
met toestemming van Tilman van Smalenberg, deken der 
vermelde kerk, stichter en begever van het genoemde 
altaar, van Margaretha van Elmpt, abdis,en van het 
convent van O.L. Vrouw te Roermond dat huyss ende 
hoff genant Ruremunde met de twee kleine huizen daar- 
naast, gelegen te Keulen op de St. Maxeminusstraat, 
voor eenen jaarlijkschen pacht van 24 marken goud in 
erfpacht genomen hebben teneinde tot een vaste woning 
voor de tegenwoordige en toekomende rectoren van het 
genoemde altaar te verstrennen. Aan het slot staat: 
Nota dat dese twee huyser syn verkocht, bi tiden 
vrouwe Marien van De.yell, abdisse ons Gaidshuys ze- 
liger anno MCCCCXXXIIIJ.  



 

Afschrift in Cartularium II biz, 86. 
Munsterabdij. *= Scte Marien ad gradus. 

667A. 1404 november 25 

"Op Sinte Catarinadach". 
Werner Wilde ^ van Meersen, richter, Henric Budens- 
ellende en Hubert van Hushaven *) , schepenen van 
Ruremunde, oorkonden, dat Dederic Man met toestemming 
van zijn vrouw Neele geschonken heeft aan Dederic Man, 
priester, als rector van het altaar van St. Jan Evange- 
list, St. Jan de Doper en St. Joris in de H. Geestkerk 
te Ruremunde, een erfrente van een malder rogge, ver- 
meld in de akte, waarmee deze is getransfixeerd. 

Eenv. afschr. ca. 1790, beschadigd door brand; als 
grosse getransfixeerd met een akte van ca. 1360, re- 
gest nr. 7. Inv. nr. 16. Broederschappen H. Geestkerk. 
1) Het afschrift geeft Buldt; bedoeld is Dederic Wilde 

van Merssen; 
2) Vermoedelijk een verschrijving; 
3) Het afschrift geeft Hurtshoven. 

668. 1404 december 8 

Dederik Man, burger van Roermond, verklaart, dat, aan- 
gezien de helft van het leen, genaamd "anghen daele" 
(Odilienberg), dat Hense van Golkenrade van de proost 

van de H. Geest in leen houdt "geit en gehoerende is" 
in zijn hof te Lierop en de Schoenle (SchSndelen), dat 
hij zo dikwijls dat leen verheven moet worden van Gol- 
kenrade of diens erfgenamen de helft van de heergewade 
zal uitkeren. 

Sivr£ inventaris III biz. 385 

669. 1405 mei 25 

"Op Sent Urbanus dach pape". 

Ruth Kolcken en zijne huisvrouw verkoopen aan het Cis- 
terciSnser convent te Roermond vier morgen land achter 
Maasniel gelegen ten overstaan van Michiel van Brede, 
richter, Rut van Nuynheym en Coen Vegebosch, schepenen 
der dinckbanck van Nyell (Maasniel). 

Afschrift in Cartularium II biz. 3 vo. 
Munsterabdij 

670. 1405 juni 5 

"Op Sent Bonifaciusdach pape". 

Dederic Wilde van Mersen, Herman van der Netten en Hu- 
brecht van Hushoven, schepenen te Roermond, oorkonden, 
dat Alleit van der Craken heeft verklaard, dat Godaert 
van Vlodrop, ridder, voogd te Roermond, aan haar broer 



 

Johan van der Craken heeft vergund af te breken en 
af te voeren het huis tegenover de Karthuizers naast 
de tiendschuur, uit welk huis Godaert een rente van 
2 mark 's jaars hief, waarvoor Aleit nu verbindt het 
aldaar ontstane erf en haar overige goederen. 

Cartularium erfvoogdij fol. 87 - 87 vo. 

1405 augustus 16 

"Des naesten dages Unser Vrouwen assumptio". 

Willem, heer van Horn enz., oorkondt, dat hem bekend 
is, dat, toen Daniel van Goeraan de prior en convent 
van de Karthuizers te Roermond het 1/3 deel van de 
tiend te Helden verkocht had, deze aan zijn vader Wil- 
lem, heer van Horn enz., een akte had gegeven, waarin 
Daniel zich verbond, te goeder tijd dat 1/3 deel weer 
in te lossen, hetgeen thans geschied is. Oorkonder 
Scheldt DaniSl terzake van alle verplichtingen uit 
die akte voortvloeiende kwijt. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18488 nr. 32 

1405  november 29 

"Op Sente Andries avont des heiligen apostels" 

Reinald, hertog van Gulik, zal een nieuwe munt doen 
slaan en staat de vier hoofdsteden van Gelre toe, 
twee waardijns naast die van de hertog aan te stel- 
len. 

Sivr6 nr. 2 sub 13 

1406  augustus 16 

"Neesten daechs na Onser Vrouwendach assumptio". 

DaniSl en Willem van Goer verkopen aan de prior van 
de Karthuizers te Roermond 1/3 van de gehele koren- 
en smaltienden te Helden, leenroerig aan de heer van 
Horn. 
Oorkonders: Willem, heer van Horn, en leenmannen. 
Willem van Goer was leenman. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18488 nr. 34 
18498 fol. 11 

1406 augustus 24 

"Op Sent Bartholomeusdach des heyligen apostels". 

DaniSl, Willem en Johan van Goer beloven geen aan- 
spraak meer te maken op hun verkochte 1/3 deel van 
de koren- en smaltiend te Helden. Ter verzekering 
daarvan zullen zij zonodig met Johan Trippart van 
Thoren, Arnold, heer van Goer, heer Mathijs van Kes- 
sel en Johan van Baexen in een herberg in leisting  



 

gaan. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18488 nr. 35 
18498 fol.14 

1406 october 4 

"Des yrsten daechs nae Sent Dyonisius dach raartiris 
et sociorum suorum". 

Henken Tunken verklaart ten overstaan der schepen- 
bank van Roermond van Hendrik Hugen, priester en ka- 
nonik in den H. Geest, in erfpacht genomen te hebben 
e.yn huys inde^meysterie zoo als dat mit raemsteden 
elegen is inghen Stephen tegen der Moerkensporten 
=Venlosepoort). 
Oorkonders: Dederik Wilde van Meersen, richter, Hen- 
drik van den Fellenoerde en Hubrecht van Hushaven, 
schepenen. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van 
den H. Geest, 1e gedeelte biz. 35 vo. *=werkplaats 

1407 october 17 

"Op Sent Lucas auont evangelist". 

Dederik van Effelt verkoopt voor schepenen van Roer- 
mond eene jaarrente van twee marken geld uit het huis 
van Herbrecht Kayen in de Beggardenstraat . . 
•  .  . e n  u i t  d e n  m o e s t u i n  v a n  
A l e i -  
dis Wynkens op den Schoutenberg (=Schuitenberg) aan 
het kapittel van den H. Geest te Roermond. Door een 
transfix dd. 6 april 1431 draagt het kapittel deze 
rente op ten behoeve van de huisarmen van den H.Geest. 
Twee orig. perk, met zes uithangende zegels in groen 
was. 

Kapittel van de H. Geest 

1406 november 22 

Schout en schepenen van Swalmen verkopen aan Dirk van 
Vlodrop enige bunders heidegrond nabij de Graathof 
teneinde uit de opbrengst een klok te bekostigen; de 
vorige is door de Brabants en Luikenaars in de oorlog 
van 1398 geroofd. 

Sivr6 28 

1406 december 7 

"Op Onser Vrouwenavont conceptio". 

Johan van Oist wordt beleend met huis en hofstad tot 
Hillenrade ten Gelderse leenrechte. Aanwezig de leen- 
mannen Johan, heer van Reyde, en Ude die Bose. 

Maasgouw 1880 biz. 209

f 



 

679. 1406 december 20 

"Op Sent Thomasavent des heyligen apostels". 

Aleyt, weduwe van Lambert van Goer, en haar kinderen 
Maria, Neisa en Lysbeth, gezusters, keuren de verkoop 
d.d. 1406 augustus 16 (regest nr. 673) goed. 
Oorkonders: leenmannen van de heer van Horn. 
Medezegelaars en tot verkoop toestemming gegeven zijn: 
Goeswin van Sijvel, man van Aleyte van Goer, en Wijn- 
maer van Zurs, man van Heylwige van Goer, zusters, 
kinderen van Aleyt voornoemd. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18488 nr. 33 
18498 fol.13 

680. 1407 mei 5 

Willem van Kessel oorkondt overeenstemming te hebben 
bereikt met Frederik, graaf van Meurs, over de cijn- 
sen en pachten, die wijlen zijn 00m, heer Johan van 
Kessel en die wijlen zijn vader Mathijs van Kessel 
aan de graaf van Meurs schuldig waren gebleven en zal 
1.500 Rijnsguldens betalen en jaarlijks 80 oude gou- 
den schilden of 14 oude Konings Tournoois wegens tien- 
den en akkerland te Kessel, 15 gulden voor de visse- 
rij te Kessel, zoals de graaf die in pand heeft van 
Gelre. Alle eerdere stukken van wijlen Johan van Meurs 
en Frederik van Meurs vervallen hierbij. 
Medezegelaar: Johan van Broichusen, 00m van de oor- 
konder. 

Urkundenbuch Mors I nr. 1077 

681. 1407 juli 22 

"Op Sent Marien Magdalenen dach virginis". 

Wolter van Pardelaer, richter, Henken der Smeit, Hen- 
ken Quanss en Henken Holtsnider, schepenen te Hoem- 
bergen. oorkonden, dat Geraert Heynen Roedersson ver- 
koopt uit 7 morgen te Lierop op de Roer een erfrente 
van 1 gouden oude schild aan Johan van Elmpt, zoon 
van wijlen Jorys Naemken van Elmpt. 
De richter zegelt mede namens schepenen, die geen ze- 
gel hebben. 

Linssen Handschr. nr 41 

682. 1408 januari 21 

"Mensis januarii die vicesima prima". 

Jan van Beieren, elect van Luik, geeft Johannes van 
Stralen, kanunnik en investitus of pastoor van Roer- 
mond, verlof 38 Rijnsguldens te aanvaarden als af- 
lossing van een erfpacht van 2 malder rogge 's jaars 
door Godefridus van Vlodrop, voogd van Roermond, rid-



 

der, en diens zoon Gerard van Vlodrop, ridder. 

Cartularium erfvoogdij fol. 39 

1408 .januari.j 25 

"Op Sent Pouwels dach conuersio". 

Hendrik Vincke van Venlo en zijne huisvrouw Willen 
Lijsen verkoopen voor schepenen van Roermond eenen 
erfcijns van twee goede oude gouden schilden, goed 
van goud en zwaar van gewicht, gevestigd op het 
huis van Goeswijn van den Grijnde, achter het koor 
van den H. Geest gelegen, ten behoeve van Goeswijn 
Loer. 
Bij transfix dd. 1 augustus 1428 wordt van dezen 
erfcijns een oud schild min vijf schellingen opge- 
dragen aan Johan van Kessel, priester en rentmees- 
ter der kerk van den H. Geest, ten behoeve der pre- 
sentien an der vurss.(=voormelde) kircken. 

Twee orig. perk, zegels verloren. 

Kapittel H. Geest 

1408 januari 27 

Dederick Man, Henrick van Gangelt, Henrick van Fel- 
lenorde en Hubrecht van Hushaven, schepenen te Roer- 
mond, oorkonden als zodanig aanwezig te zijn geweest, 
toen Goedert van Vlodrop, voogd te Roermond, en Ge- 
raert van Vlodrop, ridders, aan Johan van Stralen, 
pastoor der kerspelkerk van Roermond, met 38 Rijns- 
guldens gelost hebben een erfrente van 2 malder rog- 
ge, die de pastoor ten behoeve van de kerk hief uit 
de oude""werdwedom" naast de voogdij buiten de In 
Opper poort, die de voogd van de kerk daarvoor in 
erfpacht had genomen. Het bedrag is in handen gesteld 
van de Karthuizers van Roermond, die een erfrente 
hieven van Willem van Crieckenbeeke en Cecilie, ech- 
telieden, uit de nieuwe""weerdwerdon". die de pastoor 
van Willem en Cecilie ten behoeve van de kerk gekocht 
had. . 

Cartularium erfvoogdij fol. 41 vo. - 42. ~=pastorie 

1408 april 9 

"Des negenden daechs in Aprille". 

Broeder Aelpaert van Amsterdam, prior van het Kar- 
thuizer klooster te Roermond, verkoopt ten behoeve 
van het altaar van den H. Geest in de kerk van dien 
naam een cijns van veertien penningen, gevestigd op 
het huis van Reiner Kerfs, gelegen opder Hamstraten



 

tegen der cloesterporten.Deze verkoop geschiedde 
ten overstaan van: Dederik Wilde van Mersen, rich- 
ter, Hendrik van den Fellenorde en Hendrik van den 
Grijnde, schepenen te Roermond. 

Orig. perk.; zegels verloren. 
Kapittel H. Geest 

686. 1408 april 15 

Voor richter en schepenen te Herten verkoopt Heyn 
Witten en Baetze, echtelieden, en met toestemming 
van zijn vader Hubrecht uit zijn huis en "korff" 
en uit een blinder land "in de Oe" 2 malder rogge 
aan Aleide van der Crake, burgeres te Roermond, 
losbaar met 44 gulden binnen 6 jaar; 1 gld=11-2 

Keulse witpenning. 

Cartularium Begijnhof fol. 26 

687. 1408 april 20 

Godart van Vlodorp, voogd van Roermond, beleent 
Sweder Balderich en Hildegonde met het Wolframs 
goed in de voogdij Gelderland in het kerspel Alde- 
kirken na verkoop door Johan van Crickenbeke en 
Jutte, dochter van Wolter van Eyle, toegevallen 
na dode van Johan van Eyle genaamd op Gastendonck. 
Leenmannen: Henrick van den Fellenorde en Lambrecht 
van der Craken. 

Urkundenbuch Mors I nr. 1085 

688. 1408 mei 4 

Hilbrandus genaamd Sterck, prior, en het convent 
van St. Elisabethsdal presenteren Stephanus, zoon 
van ridder Johannes genaamd Reuver, aan de deken 
van het koncilie van Cuyk voor het pastoorschap in 
Quatbrede (Maasbree). 
Zegelaars zijn de oorkonders. 

Grosse op perkament; inv. nr. 211; het zegel van 
St. Elisabethsdal is verloren; het zegel van prior 
Hilbrandus beschadigd. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

689. 1408 mei 25 

"Op onss Heren Hemelvaertzavont". 

Dederic Wylde van Mersen, richter, Dederic Man en 
Heinric van Gangelt, schepenen te Roermond, verkla- 
ren, dat Dederic Boys 8*stael land, gelegen buiten 
de Nielerpoortj verkocht heeft 



 

aan Dederic Coninck. 
Grosse op perkament; inv. nr. 106; zegels van Dede- 
ric Wylde van Mersen en Heinric van Gangelt verloren; 
zegel van Dederic Man fragmentarisch. 

Afschrift in "Copiae Lierarum Archivii"; inv. nr. 1; 

fol. 304. 

Kruisheren Roermond - 

1408 September 28 
"Op Sent Michiels auont Archangeli". 

Johan van Leut verklaart ten overstaan van schepenen 
van Roermond in erfpacht genomen en ontvangen te heb- 
ben van Hendrik Hughen, priester en kanonik van den 
H. Geest ten behoeve zijner prebende en van Hugo van 
der Netten, meester van de broederschap van den H. 
Geest, ten behoeve van die broederschap e.yn haeffstat 
gelegen buiten Zwartbroek voor eenen jaarlijkschen 
pacht van negen goede Keulsche witpenningen. 
Oorkonders: Dederik Wilde van Mersen, richter, Hendrik 
van den Fellenoerde en Hubrecht van Hushaven, schepe- 
nen. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest 1e gedeelte biz. 38 

1408 december 23 

"Des neesten sonnendaechz na Sent Thomasdach apostoli" 

Dederic Wilde van Mersen, richter, Heinric van den Fel 
lenorde en Lambrecht van der Craken, schepenen te Roer 
mond, verklaren, dat Jacop van Apelteren een jaarrente 
rustende op 2 bunder land buiten de Zwartbroekerpoort 
verkocht heeft aan Heinric van Brede. 
Grosse op perkament; inv. nr. 105; zegels van Dederic 
Wilde van Mersen en Lambrecht van der Craken verloren; 
zegel van Heinric van den Fellenorde fragmentarisch. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 88. 

Kruisheren Roermond 

1409 februari 23 

"Op Sent Mathijsavont apostoli". 

Wolter van Pardelaer, richter, Mathijs van Meghen en 
Henken der Smeit, schepenen te Hoembergen, verklaren, 
dat Jacop van Apelteren een jaarrente van *\j> Rijnse 
gulden, rustende op goederen te Ruijr (Roer), ver- 
kocht heeft aan Arnolt Neutken.



 

Grosse op perkament; inv. nr. 94; zegel van Wolter 
van Pardelaer. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr.1; 
fol. 387, archief Kruisheren Roermond. 

693. 1409 .iuni.j 21 

"Des neesten vrijdaechs nae Sente Vijtsdaghe martiris". 

De schepenbank van Echt getuigt, dat Johan Well vc5<5r 
haar verscheen en de verklaring aflegde voor hem en 
zijne erfgenamen, dat hij de vijf vregten land, gele- 
gen te Berkelaar bij den hof van het Cistercignser 
convent en tot zijn laatgoed behoorende, van der laet- 
scapp genslich quytgescholden heeft, zoodat hij afziet 
van alle regten en vorderingen, die hij tot dusverre 
daarop gehad heeft. 

Afschrift in Cartularium II biz. 61. 
Munsterabdij 

694. 1409 october 1 

Reinald, hertog van Gelre, bekent zijn raad Engelbrecht 
van Oirsbeke, ridder, schuldig te zijn 800 Gelderse 
guldens, die nu door Engelbrecht aan Goossen Spede van 
Langenvelt wegens het ambt Wachtendonck betaald zijn. 
Voor deze som verpandt de hertog aan Engelbrecht het 
ambt Straelen en machtigt hem jaarlijks uit de schat- 
ting 40 oude schilden terug te houden met het voorbe- 
houd deze 40 niet te heffen, zolang hij 00k 's herto- 
gen ambtman van Wachtendonck zal zijn. 

Sivr6 3 sub 5 

694A. 1409 october 6 

Vredesverdrag tus'sen aartsbisschop Frederik III van 
Keulen en hertog Reinald van Gulik en Gelre. 
Deelnemers aan de zijde van de hertog o.a.: Johan, 
heer te Rheydt, Johan, heer te Milendonk, Willem, 
heer van Broekhuizen, Johan, heer te Wickrode, Johan 
van Wijenhorst, hofmeester, Johan van Kyntzwilre, 
Everhard, voogd te Belle, ridders, en van de steden 
o.a. Roermond. 

Urkundenbuch der Stadt DUren nr. 216 

695. 1410 april 12 

Johan Bout van Herkenbosch, richter, Heynken Beker, 
Hen Gaden son en Harman van Gelaedbeke, schepenen te 
Melick, verklaren, dat Trude van Asenrade, dochter 
van Geraert Rutghers soen, 1 bunder weiland, gelegen 



 

te Melick op Rathemer 0et verkocht heeft aan Pou- 
wels vangher Voert. 
Grosse op perkament; inv. nr. 69; schepenzegel van 
Wasenberg fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 271. 

Kruisheren Roermond 

1410 april 16 

"Des sesteenden daechs in den Aprille". 

Hendrik Henselman van Venray, priester, draagt voor 
schepenen van Oostrum eenen jaarlijkschen erfpacht 
van vier malder rogge op ten behoeve van het Cister- 
cienser convent van Roermond. / 
Afschrift in Cartularium II biz. 23 

Munsterabdij 

1410 augustus 13 

"Op Sent Apolytusdach martiris". 

Bebel weduwe, Dederix Bobbelaertzwijf en broeder Jo- 
han Bobbelaert de minderbroeder^ haar zoon, verkopen 
voor een som geld aan Johan Mereell en Gertruyde, ech- 
telieden, 2 bunder akkerland aan de Tegelryen, die 
Derich Bobbelaert van het gasthuis van Roermond ge- 
kocht had. 
Oorkonders: Heinrich Borghgrave, richter, Heinrich 
Kellener en Andryes Oencsaet, schepenen van Nyell 
(=Maasniel). 

R.A.L. archief Karthuis inv. d'Hoop 18500 fol. 6 
18488 nr. 37 

1410 

Dirck van den Grynde transporteert aan zijn zoon Dirck 
het huis "in den Beer" op de Steenweg. 

leenaktenboeken Gelre: Overkwartier biz. 62 

1410 januari 12 

"Op Sent Andreyeravent des bisscops". 

Arnolt Graes en Jutte, echtelieden, verkopen voor een 
som geld aan Johan Mereel en Gertruyde, echtelieden, 
1 bunder land achter Niell bij de alden Tiegelryen 
naast Rutken Koltkens' land. 
Oorkonders: Dederich van Mocmenten bastaard, richter, 
Heinrich Kellener en Geraerdt Tiegelbecker, schepenen



 

Nyell (=Maasniel). 

R.A.L. archief Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol.9 

700. 1411 februari 14 

Voor de abdis van Thorn als leenvrouwe en Johan Tryp- 
part en Rutger van ghen Eynde, leenmannen, verkoopt 
Steven Joest en Margariete, echtelieden, aan Heynrick 
Pluesack en Gertrude, echtelieden, burgers van Roer- 
mond, een jaarrente van 10 malder rogge Roermondse 
maat, gaande uit zijn huis en hof met laten en toebe- 
horen te Thorn, vroeger behorende aan Heynrick van 
Osen, leenroerig aan de abdis. De rente is losbaar 
met 357 gulden, de gulden gerekend op 13 oude Vlaam- 
sen of 9 oude boddregers. 

Habets; Thorn I biz. 304/5 

701. 1411 juni 25 

"Des neesten daechz na Sent Johansdach Baptist nati- 
vitatis". 

Dederic Wilde van Mersen, richter, Heinric van den 
Fellenorde en dederic Hoeft, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Goswijn Wijnants een jaarrente van 18 
Keulse witpenning, rustende op zijn huis voor de 
Nielerpoortt verkocht heeft aan Herman van der Net- 
ten. 
Grosse op perkament; inv. nr. 6; zegels van Dederic 
Wilde van Mersen, Heinric van den Fellenorde en De- 
deric Hoeft. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 95. 

Kruisheren Roermond 

702. 1411 juli 24 

"Op Sinte Jacobsavont apostoli". 

Burgemeesteren, schepenen en raad der stad Roermond, 
geven op verzoek van Dederich Bake, erfgenaam van de 
molen van Mersen, Johan Losschaerth en Dederich Hil- 
len als momber van zijn kinderen en Dederich van den 
Grinde voor zich en als momber van zijn kinderen, 
erfgenamen van de twee nederste molens, een verkla- 
ring over de akte van 1305 october 8 (regest nr.278) 
tussen de erfgenamen van de drie molens. De molens 
dienen elk evenveel werklieden te stellen als nodig 
is om te dijken aan hetVkorffgaet, dat nu Helle ge- 
noemd wordt. De twee nederste molens zullen vooraf 
twee voeder "eyste" geven en de bovenste molen (van 
de drie) alle hout, dat nodig is. De twee nederste 
molens mogen op eigen kosten de Helle verhogen en 
zij krijgen elk derde jaar 25 boeren bandzeerden en 



 

altijd zoveel weylhout als ze nodig hebben. De^arken 
van de drie molens mogen niet dieper zijn dan ££n el 
en niet breder dan 6 ellen. 

Linssen nr. 75 biz. 7/8; 1) stuw; ~=stenen zijstuw 

703. 1411 September 2 

"Op Sent Gregorius auont pape". 

Johan van Lievendael en zijne huisvrouw Catharina ver- 
koopen voor de schepenbank van Swalmen aan Johan van 
Herkenbosch, burger van Roermond, eenen baent die ge- 
heiten is der Hoenreworp, gelegen in den Beender ach- 
ter Lewen; daarbij staat uitgedrukt, dat dezen beemd 
overgedragen is met alle zijne toebehooren, mit enen 
gruen resch, mit enen elpenbeinen metshecht ende mit 
enen silueren penninck, zoo als de regten van vrij 
eigen goed zulks voorschrijven. 
Orig. perk.; zegel verloren. 

704. 1411 october 3 

"Op Sente Franciscusavent confes'soris" . 

Voor richter en schepenen van Maasniel verkoopt Jo- 
han van de gryende en echtgenote 2 bunder land ach- 
ter die Tiegelrijen aan Johan Moreel en Gertruyde, 
echtelieden. 

Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 16 
Linssen Handschr. nr 56 
Kruisheren charter 56 

705. 1411 november 4 

De abdis van Munsterbilzen beleent prior en convent 
van de Karthuizers te Roermond met de tiend tussen 
Wielre en de Maas in de parochie van Swalmen. Marti- 
nus Feisbrandus van Vlijtingen, pastoor, is sterf- 
man namens de Karthuizers. 

R.A.L. Karthuis d'Hoop 18672 

706. 1412 mei 24 

"Op Sente Urbanusavont papa". 

Burgemeesteren, schepenen, raad en gemene burgers van 
Roermond, nemen van Geraert van Vlodrop, ridder, erf- 
voogd te Roermond, in erfpacht de St. Christoffelberg 
tussen het oude kerkhof en de Lanck tegen 4 goede ka- 
poenen 's jaars. De stad zal de berg betuinen en be- 
poten; de weg langs de Christoffelhof boven op het 
kerkhof tot de molen, zal men 00k betuinen.  



 

Het accoord inzake de Lanck blijft van kracht. 
Bezegeld met het stadszegel. 

Cartularium erfvoogdij fol. 43 recto en verso. 
Sivr£ 28 

707. 1412 mei 25 

"Op Sent Urbanusdach pape". 

Zegher van Kessel Johanssoen, leenheer, oorkondt, 
dat voor hem en Johan van Wijlre, Hemken Gobbelson 
C en Raebe van den Bruytsbergh, leenmannen, Dederic 
Bake, burger van 'Roermond, verkocht heeft aan heer 
Peter van der Masen, priester, pastoor te (Maas)ny- 
el, en zijn erfgenamen, de tiend te Besel, die vroe- 
ger van Henric van Heertzelenbach was, met 1/3 van 
de kleine tiend, zoals Henric die verkocht had aan 
Sybrecht Losschard, waarna Dederic die wegens nade- 
re familiebetrekking naastte ("affeschudde"). Koper 
wordt met het goed beleend. 

R.A.L. archief klooster Mariaweide Venlo 
Linssen 56 

708. 1412 mei 26 

"Des neesten daechs na Sent Urbanusdach pape". 

Dederic bake en Heinric van Osen, burgers te Roer- 
mond, geven garantie aan heer Peter van Masen, 
priester, pastoor te (Maas)nyel wegens diens koop 
van tienden te Besel. 

R.A.L. klooster Mariaweide Venlo 
Linssen 56 

709. 1412 mei 26 

"Des neesten daechs na Sent Urbanusdach pape". 

V/olter van Pardelaer, richter, Geraert van Ghenen- 
bosch en Henken Wijnenson, schepenen te Besel, oor- 
konden, dat Dederic Bake, burger te Roermond, aan 
heer Peter van der Masen, priester, pastoor te (Maas) 
nyel, garantie geeft voor het verkochte goed d.d. 
gisteren. Richter zegelt mede namens de schepenen, 
die geen zegel hebben. 

R.A.L. klooster Mariaweide Venlo 
Linssen 56 

710. 1413 februari 14 

"Op Sent Valentijnsdagh martiris". 

Wolter Steinbitsers verkoopt aan Johan Moreel en



Kruisheren Roermond

 

Gertruyde, echtelieden, burgers van Roermond, 2 
bunder akkerland, 6£n gelegen aan "Asenraedre 
paede", £dn gelegen aan "ghenen Laeckwege". 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 21 

1413 februari 17 

"Des vrydaechz na Sent Valentynsdach martiris". 

Wolter van Pardelaer, richter, Johan der Smeit 
en Rut Stops, schepenen te Hoembergen, verklaren, 
dat Jacop van Apelteren een jaarrente van 1 Rijn- 
se gulden, rustende op goederen te Ruyr (Roer), 
heeft verkocht aan Arnolt Neutken. 
Grosse op perk.; inv. nr. 94; zegel van Wolter van 
Pardelaer. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 
1; fol. 389/90. 

Kruisheren Roermond 

1413 September 24 

"Des sonnendaigs nae Sent Matheusdach apostoli". 

Reynalt, hertog van Gulik en Gelre, verleent Ge- 
raet van Vlodrop, raad, ridder, erfvoogd te Roer- 
mond, ter verbetering van zijn leen de voogdij, 
het recht, iedere dag een wagen, bespannen met 2 
paarden, vol hout op het Elmpterwald als brand- 
hout te halen ten behoeve van de voogdij. 
Getuigen: Godefridus van Pannerden, Gerlacus . . , 
dapifer(=drost) van Gulik en Theodoricus van Vlo- 
drop. 

Cartularium erfvoogdij fol. 44 

1413 october 21 

"Elffdusent Mechdendach". 
Dederic Wilde van Mersen, richter, Heinric van den 
Fellenorde en Lambrecht van der Kraken, schepenen 
te Roermond, verklaren, dat Heyn Schotte een jaar- 
rente van 3 mark en 18 penning heeft verkocht aan 
Johan Melter. De broer, Geraert Schotte, geeft zijn 
goedkeuring voor deze transactie. 
Grosse op perkament; inv. nr. 115; zegels van Dede- 
ric Wilde van Mersen, Heinric van den Fellenorde en 
Lambrecht van der Kraken. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr.1 
fol. 98



 

1413 december 6 

"Op Synt Nicolausdaich episcopi". 

Neese Saucneys, de begijn, schenkt de rente ut in 
litera=zoals geschreven staat 1397 juni 11 (regest 
nr. 629 ), half aan de pastoor van het begijnhof en 
half aan de meesteressen voor het "gelucht" en de 
bouw van de kerk. De rente is binnen 10 jaar losbaar 
met 20 Rijnsguldens door Heynrick Vincke en diens 
erfgenamen. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 35 verso 

715. 1414 januari 21 
"Op Sente Agnetendach virginis". 

Johan Schelaert van Obbendorp, ridder, schenkt ter 
herdenkenis van zijn overleden vrouw Agnes van Vlo- 
dorp en hun beide kinderen met toestemming van zijn 
tegenwoordige vrouw Aleide van Gronsvelt aan de be- 
gijnenkerk te Roermond 4' sester rogge 's jaars, gaan- 
de uit zijn hof tghen Ouwen in het land van Montfort 
gelegen, 2 sester voor de pastoor, 1 voor het gelucht 
en 1 voor de bouw van de kerk. 

Sivr€ 28 
Cartularium Begijnhof fol. 28 

716. 1414 april 11 

Willem van Elmpt, bezitter van 1/3 der heerlijkheid 
Elmpt, verleent de erfvoogd van Roermond het gelijke 
recht als de hertog heeft verleend op 1413 September 
24 ( regest nr. 712 ). Het recht varkens in het Elmp- 
terwald te drijven om te eikelen wordt mede verleend. 
Het recht van de hof te Asselt blijft ongewijzigd. 

Cartularium erfvoogdij fol. 44 verso - 45 

717. 1414 mei 5 

"Des neesten saterdaechs na Sent Philips ende Sent 
Jacopsdach apostolorum". 

Johan Waembusch van Elmpt en diens vrouw Kathrijn, 
verwijzende naar de akte van de hertog van Gulik en 
Gelre en die van Johan van Loon, heer te Heinsberg, 
en die van zijn neef en zwager Willem van Elmpt, te- 
zamen gerechtigden in de ongescheiden heerlijkheid 
van Elmpt, verkopen aan de erfvoogd van Roermond, 
Geraert van Vlodrop, ridder, de helft van 1/3 der 
heerlijkheid, waarvan Willem van Elmpt de andere " 

714. 



 

helft heeft, verkoper aanbestorven na dode vaders 
en van welke helft Willem van Elmpt en oorkonders 
nog vanwege Mulbracht 1/7 houden. Schepenen en ge- 
meente van Elmpt zullen de koper dezelfde hulde be- 
wijzen als aan verkoper is gedaan. Het verkochte 
goed is allodiaal. 
Dedrich Man en Mathijs van Gangelt, burgers van 
Roermond, zegelen mede. 

Cartularium erfvoogdij fol. 45 verso - 46 

1414 mei 5 

"Den vijfden dagh in may". 

Willem, heer van Horne, Altena en Corterschem, ver- 
klaart, dat hij aan de stad Weert gegeven heeft drie 
jaarmarkten, een weekmarkt en het recht om accijns 
te zetten op de goederen, die verkocht worden. 
Achttiende eeuws afschrift op papier; inv. nr. 589 

R.A.L. Familie-archief van den Bergh 

N.B. Een regest van deze akte vindt men 00k in: J. 
TH.H. de Win, inv. van het oud-archief der ge- 
meente Weert, 1962, biz. 280. De akte is ge- 
drukt in: Publications de la soci£t£ histori- 
que et arch£ologique dans le duch£ de Limbourg 
29 (1892) biz. 215/6. 

1414 mei 8 

"Des neesten dynxdaechs nae Sent Johansdach ante por- 
tam latinam". 

Wolter van Pardelaer, Henric Vyncke en Jorys van 
Elmpt, richters, Johan Noyen, Henric Paelman, Abel 
Gaetken Beckerszon, Dederic Langerbeynsson, Johan 
der Offerman, Dederic Slijpenson en Godert Bruysson, 
schepenen te Elmpt, aanmerkende de beschikkingen van 
de hertog van Gelre en Gulik, Johan van Loon, heer 
te Heinsberg, Dederic van Wickraede en Willem van 
Elmpt en medegerechtigden dier heerlijkheid Elmpt, 
ongedeeld, oorkonden, dat Johan Wambuschsoen van 
Elmpt voor de gespannen bank aan Gerard van Vlodrop, 
ridder, erfvoogd te Roermond, de helft van 1/3 der 
heerlijkheid heeft verkocht met uitzondering van 1/7 
van 1/3 deel, zijnde kindsdeel vanwege de vrouwe van 
Mulbracht, zijnde allodiaal goed. 
Bezegeld door de twee eerste richters en door Willem 
van Elmpt voor de derde; de schepenen hebben geen 
zegel. 

Cartularium erfvoogdij; fol. 46 verso - 47



 

1414 mei 27 

"Op den heyligen Pinxtendaghen". 

Johannes Raboltz en Mette verkopen aan Johan Moreel 
en Gertrude 7 morgen land onder Niel. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18488 nr. 39 
18500 fol.18 

1414 .iuni 21 

"Des donderdachs op andach des heylighen Sacraments- 
dage". 

Reynalt, hertog van Gelre en Gulik, oorkondt, dat 
Johan van Loen, heer te Heinsberg, met toestemming 
van Derich van Wickraede, aan wie hij het slot Da- 
lenbroek en de dorpen en heerlijkheid van Herten en 
Maasniel heeft verpand, in erfcijns heeft gegeven 
aan Johan van Brede het Ruerebosch c.a., gelegen aan 
de Roer stroomopwaarts van Roermond volgens nadere 
omschrijving tegen 10 guldens en 12 paar koren 's 
jaars. Aangezien de hertog het lossingsrecht van Da- 
lenbroek, Maasniel en Herten heeft, verleent hij de 
toestemming. 

Sivrd 40 

1414 augustus 11 

"Des neesten daechz na Sente Laurentius daghe marti- 
ris". 

Emmel Jacops en hare dochter Emmel bekennen voor 
schepenen van Roermond aan Maria van Driel, abdis 
van het O.L.Vrouwe klooster te Roermond en ten be- 
hoeve van dat klooster schuldig te zijn vijftig gul- 
den; iedere gulden gerekend tegen dertien aide fleem- 
schen. 
Hierin komen voor Herman van der Netten en Lambrecht 
van der Craken, schepenen. 

Afschrift in Cartularium II biz. 85. 
Munsterabdij 

1414 September 21 

"Op Sent Matheusdaags apostels". 

Geraerdt Stocke en Sophia, echtelieden, verkopen aan 
Johannes Mereel en Gertruyde, echtelieden, 1 bunder 
akkerland genaamd ghen Laeckweege naast land van Ge- 
raerdt Herckenbussche. 

Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 19



 

1414 november 22 

"Op Sent Cecyliendach virginis". 

Geraert van Vlodrop, ridder, burgemeesters, schepenen 
en raad van Roermond verklaren, dat de pastoor van 
Roermond, Matheus Peute, accoord gaat met de bouw van 
een kapel door de Broederschap van St. Cornells; wel 
staat nog niet vast, welke priesters deze kapel zul- 
len bedienen. Niettemin worden bepalingen getroffen 
betreffende wijwater, vroegmis lezen, processies, be- 
grafenissen, giften aan de kapel en een jaarlijkse 
gift van 4 Ri.jnse gulden door de kapel aan de pastoor. 
Grosse op perkament; inv. nr. 3; zegel van Geraert van 
Vlodrop, stadszegel van Roermond fragmentarisch en ze- 
gel van Matheus Peute verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 1 - 6. 

Kruisheren Roermond 

725. 1415 maart 19 

Marsielis van Ittervoort heeft aan zijn neef Rutten 
Saveland verkocht zijn erfdeel, hem aangevallen na 
dode van zijn 00m Johan van Hoxschot, gelegen te Nu- 
chelen. (onder Kinrooy) 
Oorkonders: Jacon Maes, meier van Rutten Savelants in 
diens hoeve te Nuchelen en laten van die hoeve. 
Gezegeld met schepenzegel van Maaseik. 
Grosse op perkament; inv. nr. 75. 

Kruisheren Roermond 

726. 1415 .iuli 25 

"Op Sent Jacobsdaich apostelen". 

Joffer Lieffmoet van Sent Arntswylre draagt over aan 
het godshuis van St. Catharina te Roermond de jaarren- 
te ut in litera=zoals geschreven 1395 october 9 (regest 
nr. 619) voor een jaargetijde voor schenkster en haar 
ouders. 

Oorkonders: richter en laten der voogdij te Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 41 verso 

727. 1415 September 1 

"Op Synt Gelisdaech". 

Richter, schepenen en burgemeesters van Susteren ver- 
klaren, dat Johannes van den Roderen inlichtingen ge- 
vraagd heeft over de rechtmatige eigenaar van de hoeve 

724. 



 

Tger Beek te Dieteren en dat hen door onderzoek ge- 
bleken is, dat Jacob van Lent reeds meer dan 40 jaar 
eigenaar is van de genoemde hoeve. 
Origineel op papier; inv. nr. 48; zegel van Susteren 
fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 508. 

Kruisheren Roermond 

728. 1415 September 7 

"In profesto nativitatis beate Marie virginis glori- 
ose" . 

Riquivis van Brueck, rector van het altaar van 0.L, 
Vrouw in de kerk van Melick, verklaart met toestem- 
ming van den aartsdiaken en van den pastoor van Me- 
lick aan Ruth Vos en zijne erfgenamen in eenen jaar- 
lijkschen erfpacht van 4 paar koren, half rogge en 
half even=zwarte haver te hebben afgestaan alsulcken 
' hoeff gelegen in gheenen brueck. 

Orig. perk, met 2 zegels in groen was. Een afschrift 
bevindt zich in het Cartularium van het kapittel van 
den H. Geest 1e gedeelte biz. 8 

729. 1415 november 7 

"Des neesten daichs nae Sent Leonartz daigh abbatis". 

Peter van Montfort de pelser en Lyse, echtelieden, 
nemen van Steven op den Kelre en Pfye, zijn zuster, 
in erfpacht een huis op de Munsterstraat, gelegen 
tussen die van Henken Beerten en Zegher Meelris, te- 
gen canon van 3 mark 's jaars, 12 goede Keulse witpen 
ningen per mark gerekend, te betalen aan de langstle- 
vende der erfpachtgevers en bij versterf zonder kinde 
ren van Ffye aan Aleyde, zuster van Steven en haar 
kinderen en bij gebreke aan Andries Symons, neef van 
Steven, behoudens eerdere verkoop van het recht op 
erfpacht door erfpachtgevers. 
Oorkonders: richter en schepenen te Roermond. 
Transfix met 1429 mei 21 (regest nr. 861). 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 3 

730. 1415 november 10 

"Op Sent Martynsavont". 

Simon van Erkelent en Gertrude, echtelieden, dragen 
over aan Reynaer Huygel en Gertrude, echtelieden, 4 
morgen akkerland te Maasniel. 
Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 



 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18488 nr. 41 1\ 
18500 fol.25 '' 

1) De dag is hier: Sint Marcusavent evangelisten 

Linssen handschr. 9 ^ 

731. 1415 december 3 

"Op Sent Barbaren auent virginis". 

De magistraat van Roermond verklaart, dat de abdis en 
het convent van O.L.Vrouwe aldaar uit sunderlinghe 
vrintscapp hem toegelaten hadden om die eerde te gra- 
ven ende te nemen aen haeren acker, die geheiten is 
der Molenberch ten einde onsen di.jck tusschen der 
Masen ende den Hamme dairmede te maken ende te hoghen. 
De magistraat verklaart tevens, dat de plaats, waar 
die aarde genomen is, eigendom van het klooster blijft 
en hij voortaan zonder voorafgaand verlof van dat 
klooster aldaar geene aarde meer zal doen wegvoeren. 
Afschrift in Cartularium II biz. 85 vo. 

Munsterabdij 

73U. 1415 

N. Gerijters verkoopt aan de broederschap van St. Ja- 
cob de Meerdere te Roermond een rente van 2 goudgul- 
dens 's jaars uit zijn huis aan de Neerstraat, gelegen 
tussen het huis van Jan Pollaert en de kamer van Wil- 
lem Terenthijs. 

Aantekening uit ca. 1665; inv. nr. 7• 
Broederschappen H. Geestkerk 

731. B. 1415 

Willem van die Grint verkoopt aan de broederschap van 
St. Jacob de Meerdere te Roermond een rente van 12 mark 
's jaars uit zijn huis bij de H. Geestkerk. 

Aantekening uit ca. 1665; inv. nr. 7. 
Broederschappen H. Geestkerk 

732. 1416 januari 26 

"Des neesten daech na Sent Pouwelsdach conversio=beke- 
ring". 

Johan Wilde van Mersen, richter, Mathijs van Gangelt en 
Lambrecht Neutken, schepenen te Roermond, verklaren, 
dat Abel Melter een jaarrente van 12 Keulse witpenning, 
rustende op 7 stael land buiten de Nielerpoort, ver- 
kocht heeft aan Heinric van Nymegen. 
Grosse op perk.; inv. nr. 104; zegel van Mathijs van 
Gangelt, zegels van Johan Wilde van Mersen en Lambrecht 



 

Neutken fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr.1; 
fol. 85. 

Kruisheren Roermond 

733. 1416 februari 24 

"Op Sent Matheusdach apostoli et evengeliste". 

Schout, schepenen, kerkmeesters en gemeente van het 
kerspel Maasniel oorkonden, dat de kerktoren dreigde 
in te storten, waarna zij de hulp van abdis en con- 
vent van O.L. Vrouwe te Roermond hebben ingeroepen, 
die met hout hebben geholpen. Oorkonders danken daar- 
voor en verklaren, dat de abdis de hulp uit gratie 
en niet uit plicht heeft gedaan. 

Heynrick Vynck, richter, zegelt namens de oorkonders. 

Sivr£ 9 sub 2 

734. 1416 maart 9 

"Op Sent Anthonys auent des heylghen confessoris". 

Riquivis van Broeck, rector van het altaar van O.L. 
Vr. in de kerk van Melick, verklaart ten overstaan 
der schepenbank van Karken, dat hij met toestemming 
van Tilman van Dalen, pastoor tot Beecke en deken 
van het concilie van Wassenberg en van Hendrik Sec- 
kelen, pastoor van Melick, aan Arnold Peyckens en 
zijne huisvrouw Jutta voor eenen jaarlijkschen pacht 
van 30 mark Heinsberger munt verpacht heeft eenen 
hof gelegen te Karken. 
Afschrift in het Cartularium kapittel H. Geest, 1e 
gedeelte biz.7. 

735. 1416 September 10 

Willem, heer van Huern (Horn), Altena en Cortersem 
(Kortessem), oorkondt, dat hij de prior en het kloos- 
ter van St. Elisabethsdal zijn bij het klooster gele- 
gen molen voor 6 malder rogge en 3 malder mout in 
pacht geeft. Deze molen is de banmolen voor de dorpe- 
lingen van Roggel. 
Zegelaar is de oorkonder. 
Grosse op perkament; inv, nr. 102; het zegel is ver- 
loren. Afschriften op papier inv. nr. 255 en 257. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

736. 1416 november 23 

"Op Sent Clementzdach pape". 

Heinric Vinck, richter, Heyn Gevertz en Coen Phebus, 

schepenen te Nyel (Maasniel), verklaren, dat Symon



 

van Erkelent en Johan Bercke een jaarrente van 1 mal- 

der, rustende op 4 bunder land te Asenray aen den Eyn- 

de, zoals die vroeger door Wouen van Myddelhaven en 

Elsbette van Kruchten, echtelieden, geheven werd, ver- 

kocht hebben aan Reynaer Baden. 
Grosse op perkament; inv. nr. 37; zegel van Heinric 
Vinck fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 321. 

Kruisheren Roermond 
Linssen handschr. 9 

737. 1416 november 26 

De aartsbisschoppen van Mainz, Keulen en Trier en de 
paltsgraaf aan de Rijn, keurvorsten, richten zich tot 
alle vorsten en steden, dat keizer Sigismund de Kar- 
thuis van Roermond vrijgesteld heeft van alle tol, 
weggeld en accijns voor 5 & 6 voeder wijn met het ver- 
zoek zich daaraan te houden. 

R.A.L. archief Karthuis inventaris d'Hoop 18493 fol.33 

738. 1416 november 26 (Aquisgrani) . 

Sigismundis, rooms koning, bevestigt de privilegign 
van het klooster van O.L.Vrouw genaamd Betlehem in 
Roermond van de Karthuizerorde en neemt het in zijn 
bescherming en geeft algehele vrijdommen voorzover 
deze het Rijk betreffen. 

Sivr£ 21 biz. 133 - 138 
Archief Staten Overkwartier inv. nr. 1346 biz. 133-138 

739. 1416 december 1 

"Dinsdag nach Sent Andriesdach". 

Reynolt, hertog van Gulik en Gelre, verzoekt de bis- 
schoppen van (Mainz), Keulen en Trier en de Paltsgraaf 
het privilege van koning Sigismundis voor de Karthui- 
zers van Roermond1ln acht te nemen, aangezien de Kar- 
thuizers jaarlijks 5 of 6 vaten wijn uit het land aan 
de Bovenrijn moeten laten komen voor drank. 

1) d.d. 1416 november 26 (regest nr. 737) 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18488 nr. 44 

740. 1417 februari 7 

"Des neesten sonnendaeghz na Sent Aghatendach". 

Kathrijn Haex en haar zoon Heinken verkopen aan Leo- 
naert Ruelen een huis, gelegen bij de Sint Cornelis-



 

kapel. 
Oorkonders: Johan Wilde van Mersen, richter, en 
Heinric van Osen en Lambrecht Neutken, schepenen 
te Roermond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 21; alle zegels frag- 
mentarisch. 

Kruisheren Roermond 

741. 1417 maart 17 

"Op Sente Gertrudendach der heyligher Jonffrouwen". 

Johannes Well en zijne echtgenoote Hadewich verkla- 
ren ten overstaan der schepenbank van Echt, dat zij 
aan het Cistercienser convent te Roermond omme Gaedts 
ville ende in rechten elmissen gegeven hebben in or- 
ber ende in troest haerer zelen eene jaarlijksche erf 
rente van twee kapoenen en twee aide vleemsche ende 
eyn cuermeyde te afflijve, die gevestigd zijn op 6 
bunders land, gelegen bij den hof te Opwyck op den 
roeden beecke. Voorts verkoopen bovengenoemde Johan- 
nes en Hadewich aan het vermelde convent deze 6 bun- 
ders land, die zij met het landregt vervolcht ende 
gewonnen hebben. 

Afschrift in Cartularium II biz. 61 verso. 

Munsterabdij 

742. 1417 mei 12 

Graaf Frederik van Meurs verdeelt zijn goederen: 
Hendrik, de jongste van de 4 zonen, krijgt o.a. toe- 
gezegd de tol te Tiel en de renten in de landen van 
Kessel en Kriekenbeek, die hij in pand heeft van Gel- 
re (Meurse pandschap). 

Urkundenbuch Mors I nr. 1253 

743. 1417 .iuni 2 

"Des neesten goedensdaeghe na den heiligen Pinxdach". 

Dederic van Wickrode draagt over aan Mathijs van Gan- 
gelt, burger te Roermond, zijn goed tger Natten te 
Kinre met pachten, thinsen, mannen en laten o.a., 
leenroerig aan de heer van Horn. 
Oorkonders: Willem, heer van Horn, en leenmannen Hein 
ric van Baexen en Johan Herkenbosch. 

R.A.L. Kruisheren nr. 65; grosse op perkament. 
R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18488 nr. 45 



 

744. 1417 augustus 6 

"Op Sent Sixtiusdach". 

Johan en Dederic van Wyckrade verklaren, dat Dederic 
van Wyckrade zijn goed Tger Natten te Kynre (Kinrooi) 
verkocht heeft aan Mathijs van Gangelt en dat zij hem 
vrijwaring van beschut geven. 
Grosse op perkament; inv. nr. 65; zegels van Johan en 
Dederic van Wyckrade. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 

fol. 553/4. 

Kruisheren Roermond 

745. 1417 augustus 14 

"Op Onss Vrouwenavont assumptionis". 

Derick ingher Oe, zoon van wijlen Henrick, verklaart 
aan Geraert van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, 
verkocht te hebben het leengoed, genaamd "de man van 
Asenraide", dat verkoper van de koper in leen houdt. 
Aanwezig: Dederich Wilde van Mersen en Goedert van 
Slieplaar, leenmannen van het leen van Asenraede, en 
Henric van den Fellenorde, leenman van de voogdij te 
Roermond, die het goed aan koper transporteren. 

Cartularium erfvoogdij fol. 47 verso - 48 verso 

746. 1417 

Reynaer Baden en Heilwigh, echtelieden, dragen over 
aan Johan Moreel en Gertrude, echtelieden, 4 morgen 
land ut in litera=zoals geschreven 1415 november 10 
(regest nr. 730). 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18488 nr. 40 
18500 fol.24 

747. 1418 mei 3 

"Up des heiligen Cruytzdage inventionis". 

Henrick van Fellenorde en Dederic Hoeft, schepenen 
te Roermond, oorkonden, dat Vusken Molenaer zijn 
molen op de Roer, gelegen boven de molen van de voogd, 
van die voogd heeft verkregen met het recht daarop 
te vollen en olie te slaan. Indien de voogd op zijn 
eigen molen wil malen, zal Vusken dat nalaten. 

Cartularium erfvoogdij fol. 48 verso  



 

1419 .januari 21 

"Des seetersdachs na Sint Anthonijsdach". 

Belen van den Wijngart verpacht de hoeve The Ghien- 
re Beck te Dieteren voor 9 jaar aan Godart van der 
Hellen voor 6 malder rogge, 2 malder zwarte haver 
en 20 Rijnse gulden per jaar. De molen en 1 bunder 
land worden uitgezonderd. 
Getuigen zijn: Rutgher van den Eyghen, Syeveren 
Kraech, Goswyn Krach, Johan Truden en Johan Monnich. 
Origineel op papier; inv. nr. 48. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr.1; 

fol. 508/9. archief Kruisheren Roermond. 

749. 1419 februari.j 14 

"Op Sente Valentinus dach martiris". 

Leonardus Borchgreefve, rigter, Johan Portken en Jo- 
han Kroempvoet, laten van Johan van Oest, verklaren, 
dat Wijn van den Bilsenhaeffve en zijne huisvrouw Ida 
van Johan van Roggell, Heyn Buckinck en hun beider 
huisvrouwen in eenen jaarlijkschen erfpacht ten bedra- 
ge van een half malder rogge genomen hebben een half 
bunder land genaamd der Poelacker, gelegen naast het 
land van den voogd van Roermond en schietende aen Jo- 
han s lant van Oest. 

Orig. perk.; met zegel van Johan van Oest in groen was. 

750. 1419 maart 15 

"Des anderendaichs nae Sent Gregoriusdach pape". 

Theuws van Asenraede en Jutte, echtelieden, zijn schul- 
dig aan Kersten en Marye, kinderen van wijlen Kerstken 
Engelen, een erfpacht van 1 malder rogge 's jaars en 2 
penningen, gaande uit 3 bunder te Asenray, gelegen tus- 
sen land van jonker Rutger van Vlodrop en Heyne Gevertz. 
Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 47 

751. 1419 april 5 

Heinric Tepper en Lyse, echtelieden, verkopen 2/3 van 
een morgen land, waarvan Katheryn Zweeren 1/3 bezit, 
gelegen buiten de Zwartbroekpoort, gelegen achter de 
boomgaard van Heinken Sijben, tussen de erven van Ges- 
kens van Hoembergen en Heinric Busers, aan Agnese Max. 
Henken Pape heeft het land levenslang gepacht voor 14 
vlaamsen ' s jaars. 
Oorkonders: Johan van Wijlre, richter, Johan van Bae- 
xen en Lambrecht Neutken, schepenen te Roermond. 

748. 



 

R.A.L. archief Mariagarde charter inventaris nr. 15 

1419 augustus 1 

Didken Deckers verklaart, dat tot de "ganck", gelegen 
tussen het huis van de jonge Goesswijn Beltkens en zijn 
eigen huis op de Krevelsgrave tegen de stadsmuur, ge- 
rechtigd is de oude Goesswijn Beltkens en zijn erven 
tot aan Didken Deckers' huis enz. Attestant en Beltkens 
beloven na 12 jaar de "tuin"=beschoeiIng?gezamenlijk 
"luyckich" te houden.(« af te bakenen) 
Oorkonders: Henric van den Fellenorde en Heinric Thijs- 
son, schepenen te Roermond. 

R.A.L. archief Faliezusters Roermond nr. 31 
Linssen map 59 -.c 

1419 october 25 

Johan van Holzit, genaamd van Roederen, verklaart, dat 
hij zijn hoeve Ter Beke bij Susteren verkocht heeft aan 
Belen van Gruysbeke, weduwe van Goswyn van der Wijngarde 
en dat hij zich verplicht zijn zoon Karsielis, die op 
het moment van de verkoop in het buitenland vertoeft, 
binnen 1 maand na diens terugkeer te laten verschijnen 
voor de leenheer en leenmannen om afstand te doen van 
de hoeve. Om de koper meer zekerheid te geven verzoekt 
hij zijn borgen, Beertram van Laer, schepen te Triecht 
=Maastricht, Johan van Holzit en Pyrot van Holzit, bij 
het niet nakomen van zijn verplichtingen op hun eigen 
kosten in een herberg in Maastricht1 in leisting te gaan. 
Getuigen zijn: Cloese Hoen, heer te Brueke, leenheer, 
Lambrecht van der Bosche, Wijnandt van Dyeteren, Johan- 
nes Monck van Zusteren en Johan van Bergen, genaamd 
Berchsken, leenmannen. 
Grosse op perkament; inv. nr. 48; zegels van Johan van 
Holzit, genaamd van Roederen, Beertram van Laer en Jo- 
han van Holzit verloren. 

Kruisheren Roermond 

1) zich garant te stellen 

1419 october 23 

Claes Hoen, heer tanBrueke, verklaart als leenheer van 
de goederen te Dyteren (Dieteren), dat Pauwels van Span- 
den, de burgemeester van Triecht (Maastricht) en diens 
broer Rogyer afstand doen van alle rechten op de hoeve 
Ter Beke bij Zusteren ten behoeve van Johan van Holzit, 
genaamd van Roederen, waarna Johan van Holzit verklaart



 

deze hoeve verkocht te hebben aan Belen van Gruys- 
beke, weduwe van Goiswyn van den Wygarde. Claes Hoen 
draagt de hoeve over aan Reyner van Berne, de voogd 
van Belen en leenman in haar plaats. 
Getuigen zijn de leenmannen Lambrecht van den Bosche, 
Wynandt van Dyteren, Johan Monck van Susteren en Jo- 
hannes van Berghe, genaamd Berchsken. 
Grosse op perkament; inv. nr. 48; zegels van Claes 
Hoen, Lambrecht van den Bosche en Wynandt van Dyteren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 510/1 

Kruisheren Roermond 

755. vervallen 

756. 1420 januari 25 
"Op Sante Pouwelsdach". 

Johan Scruick van Molendorp verklaart, dat hij aan 
Heinrich van Tyel 40 morgen land te Utrade onder de 
heer van Heinsberg verkocht heeft ten behoeve van 
diens broer, waarna hij de lasten opsomt, die op dit 
land rusten. Mochten er nog meer lasten op blijken te 
rusten, dan belooft hij voor de kosten daarvan op te 
komen. • 
Grosse op papier; inv. nr. 131; zegel van Willem van 
Kriekenbeeck. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr.1; 
fol. 188. 

Kruisheren Roermond 
R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 2 

757. 1420 februari 14 

"Op Sente Valentijnsdaghe martyris". 

Arnolt van Breydell, "der roeder", neemt in erfpacht 
van Lambrecht Neutken en Bele, echtelieden, een huis- 
plaats bij de 'Maessporte langs het huis van wijlen Jo- 
henke Roeders tegen 1-g- Rijnsgulden 's jaars. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 
Transfix met 1445 raei 4 (regest nr. 1002) 
" " 1495 juni 15 " nr. 1521) 

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

758. 1420 maart 30 

"Des saterdachs nae Onss Vrouwendach annuntiatio1'. 

Hughe Goltsmiet en Agnes, echtelieden, dragen over aan 
Johan Moereel en Gertrude, echtelieden, burgers te 



Kruisheren Roermond

 

Roermond, •§■ bunder land te Maasniel, die hij vroeger 
verworven had en nog z bunder van eertijds Johan van 
den Gryende. 
Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 1 
18500 fol.16 

1420 mei 3 

Ermgart van Put, abdis, Mettele van Berderode, deka- 
nes, kanunnikessen en jonkvrouwen van het Godshuis te 
Zuesteren=Susteren verklaren, dat zij Belen van Groes- 
beck ontslaan van haar verplichting om een schuld van 
2 malder rogge, rustend op 2-g- morgen behorend bij de 
hoeve Ter Beeck, te betalen. 
Grosse op perkament; inv. nr. 48; zegel van het Gods- 
huis te Susteren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 

fol. 513 

Kruisheren Roermond 

1420 mei 4 

Ruthger van Ghien Eygen, stadhouder van Cloes Hoen, 
verklaart, dat Kerzelis, zoon van Johannes van Roeyen, 
afstand doet van de hoeve Ter Beeck bij Suesteren=Sus- 
teren, die zijn vader verkocht had aan Belen van Gruys- 
beeck. 
Getuigen zijn: Gyse van Curbos en Johannes Cleper, 
leenmannen van Cloes Hoen. 
Grosse op perkament; inv. nr. 48; zegels van Rutgher 
van Ghien Eygen en Deric van Bakoven. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 513 

1420 juni 24 

"Op Sent Johansdage Baptist nativitatis". 

Johan van Wylre, richter, Lambrecht van der Kraken en 
Lambrecht Neutken, schepenen te Roermond, verklaren, 
dat Johan Melter 10 morgen land heeft overgedragen aan 
de kapel Sint Cornelis te Roermond voor het lezen van 
6 wekelijkse missen voor zijn zieleheil, dat van zijn 
ouders, broers, zussen en anderen. Voor datzelfde doel 
heeft hij al overgedragen een jaarrente van 6 mark en 
3 schelling en de pacht en land gelegen in het rechts- 
gebied van Melick en Herkenbosch. 
Grosse op perkament; inv. nr. 14; zegel van Lambrecht 
van der Kraken, zegels van Johan van Wylre en Lambrecht 
Neutken verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 296.



 

/ 

762.  1420 augustus 6 

"Op Sent Sixtusdach papae et martyri". 

Dederic Melter draagt over ten behoeve van 6 wekelijk- 
se missen in de kapel van St. Cornelis te Roermond, ge- 
sticht door zijn broer, nog 3i morgen land van wijlen 
G. Kessel, 3is" morgen land, gelegen in de hei, waarvan 
■g- bunder is genoemd in de akte van 1390 december 21 
(regest nr. 597) » en 9 staal land buiten de Nieler- 
poort. 
Oorkonders: Johan van Wylre, richter, Dederic Hoeft en 
Lambrecht van der Kraken, schepenen te Roermond. 

Grosse op perkament; inv. nr. 13; zegels verloren. 

Kruisheren Roermond 

763.  1420 September 19 

"Des dondersdachs nae Synt Lambrechtzdach episcopi". 

Jacob van Montfort en Heylwige, echtelieden, verkopen 
uit hun huis en erf, gelegen bij het begijnhof tegen- 
over het huis van wijlen Jacop der Hasen tussen het 
huis van Philips Sceffelers en de haafstede van Dede- 
rix Hoeffz, een erfrente van 1 Overlandse Rijnsgulden 
's jaars, h. 24 goede oude vlaamse, aan Aleyde Timmer- 
mans, Stijne van den Elsen, Mette van Hijnsberch en 
Aleide van der Kraicken, meesteressen op het begijn- 
hof, voor de lamp voor het H. Sacrament in de kerk al- 
daar, die Herman van Slieplaer en Gryet, echtelieden, 
hebben geschonken onder last van jaargetijde voor Her- 
man en Gryet. (afgelost in 1616; gebruikt voor de bouw 
van de kerk)0orkonders: richter en schepenen van Roer- 
mond. 
R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 1 

764.  1420 october 6 

Reynalt, hertog van Gulich, verpandt voor 8.000 Rijns- 
gulden aan Johan heer tot Wickrade zijn erfkamerling 
en raad, op zekere voorwaarden de tol te water en te 
land te Venloe en de tienden te Wanchem. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem inventaris nr. 403 
fol. 3 
Zie Nijhoff's Gedenkwaardigheden III nr 400 

765.  1420 october 12 

Claes Hoen, heer ten Brueke, leenheer van de lenen te 
Dyeteren (Dieteren), verklaart, dat Belen van Gruesbeke, 
weduwe van Goeswyn van den Wygarde, en haar voogd^



Reyner van Beerne, verklaard hebben, dat de hoeve 
Van der Beek voor de helft eigendom is van haar 
broer, Johan van Gruesbeke, doctor in legibus en 
kanunnik van S. Servaas te Tricht (Maastricht), die 
ten tijde van de koop om studieredenen in het buiten- 
land vertoefde. Er wordt tevens bepaald, dat de langst- 
levende de gehele hoeve zal erven. 
Getuigen zijn: Lambrecht van den Bosche, Wijnant van 
Dieteren, Wilhelm van den Wyer en Johan van Berge, ge- 
naamd Berchsken. 
Grosse op perkament; inv. nr. 48; zegels van Claes 
Hoen, Lambrecht van den Bossche en Wilhelm van den Wy- 
er; zegel van Wynant van Dieteren verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 511/2. 

Kruisheren Roermond 

1420 december 15 

"Op Sent Luciendach der heylghen Jonffrouwen ende Mer- 
telersse". 

Heyn van Meersen verkoopt ten overstaan der schepen- 
bank van Echt aan het CisterciSnser convent van Roer- 
mond vijf bunder aanwas, gelegen boven Cruchten op der 
Masen. 

Afschrift in Cartularium II biz. 61 verso. 

Munsterabdij 

1420 

De steden Aken, Herzogenrath, Valkenburg, Born, Roer- 
mond, Heinsberg, DUren en Gangelt, sluiten een overeen- 
komst om te verhinderen, dat iemand van hun ingezetenen 
buiten zijn gebied voor het gerecht gedaagd wordt. 

Sivr£ 10 sub 2 

1420 februari 25 

"Des sonnendachs onder vasthen als men in der kercken 
singt oculi". 

Coen Phebus en Ontte, echtelieden, verkopen aan Geraert 
Tiegelbecker en Geraerts Wolters, kerkmeesters der kerk 
van Nyel ten behoeve van deze kerk een malder rogge uit 
zijn land in den Scage op zijn erf onder Hellenvoert, 
op zijn erf en beemd aen der Voert bij Rutger van Vlo- 
drop beemd, losbaar met 24 gulden. 
Oorkonders: Herman van Vernich, richter, Andries Kines- 
paert en Hen Huynselman, schepenen van Maasniel. 
Transfix met 1458 november 6 (regest nr. 950). 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18499 fol. 2 
18489 nr. 5



Kruisheren Roermond

 

769. 1421 april 23 

"Op Sente Jorijsdage". 

Johan van Wylre, richter, Heinric van den Fellen- 
aerde en Johan van Baexen, schepenen te Roermond, 
verklaren, dat Gheertrude Wynants en haar dochters 
Aleyden, Belen en Katherinen en Heynen Jongen, de 
echtgenoot van Aleyden, een stuk land, gelegen tus- 
sen het erf van Sint Cornelis en van Katherinen op 
't Sand, verkocht hebben aan Zietsen Breidels ten 
behoeve van Sint Cornelis. Er wordt tevens verklaard, 
dat Truetken, de dochter van Gheertrude, die op dit 
moment niet in de stad is, voor richter en schepenen 
zal verschijnen om afstand te doen van de grond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 20; zegels van Heinric 
van den Fellenaerde en Johan van Baexen; zegel van 
Johan van Wylre fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 49. 

Kruisheren Roermond 

770. 1421 mei 25 

"Des neesten sonnendaechs nades heylgen Sacraments- 
da ghe" . 

Peter Ywaent en Catharina zijne echtgenoote verkoopen 
ten overstaan van de schepenbank van Echt verschillen- 
de landerijen onder Echt gelegen ten behoeve van Maria 
van Driel, abdis, en van het CisterciSnser convent te 
Roermond. 

Afschrift in Cartularium II biz. 62. 

Munsterabdij 

771 . 1421 juni 4 

Reinald, hertog van Gulik en Gelre, en Maria, hertogin, 
verpanden wegens een schuld van 10.000 Rijnsguldens 
aan hun neef Frederik graaf van Meurs en Saarwerden slo- 
ten en landen van Born en Sittard. 

Urkundenbuch Mors I nr. 1402 

772. 1421 juli 8 

"Des neesten diessdaechz na Onser Vrouwendage visitatio". 

Broeder Heinric van Briede schenkt een erfrente van 3 
mark en 6 schellingen aan Zietsen Breydels en Sylken 
Herkenbosch ten behoeve van de broederschap van St. Cor- 
nelis. 
Oorkonders: Johan van Wylre, richter, Heinric Thysson 
en Mathijs van Gangelt, schepenen te Roermond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 105; zegels verloren.



 

1421 augustus 6 

"Des gudesdaegs na Sente Petersdage ad vincula" 

Reynolt, hertog van Gulik en Gelre, beleent Henrich 
van Criekenbeke als sterfman voor de Karthuizers van 
Roermond als een vijfmarksleen met het water en de 
visserij in de Roer, van de brug opgaand met steilen, 
weerden en molen daartoe behorende. Het leengoed is 
opgedragen door Derick Baike na dode van diens vader 
Derick Baike. 
Getuigen: Theodoricus van Arnhem, ridder, Wynandus 
de Roie, seneschalk van Gulik, knape. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 7 
18503 biz.1-4 

1421 augustus 7 (Hambach) 

Reinald, hertog van Gulik en Gelre, en Maria, her- 
togin,. verpanden wegens een lening van 12.000 gulden 
aan Frederik, graaf van Meurs en Saarwerden, slot en 
ambt Brtiggen en de steden DUlken en Dahlen. 

Urkundenbuch Mors I nr. 1407 

1421 augustus 15 

"Op Onss Vrouwendach assumptionis". 

De schepenbank van Echt verklaart, dat de abdis en het 
Cistercignser convent van Roermond tot het voltooijen 
van den kerktoren te Echt eene zekere hoeveelheid hout 
geschonken hebben; aangezien de abdis en het convent 
daartoe van regtswege niet konden verpligt worden, be- 
tuigt de schepenbank haren dank, omdat si.j ons dat holt 
tot onss torns tymmeringhe omme waeldaet wille ende van 
rechter doechden ende van gonsten gegeven hebben. 
Afschrift in Cartularium II biz. 62. 

Munsterabdij 

1421 September 7 . 

Heinric van Osen, burger te Roermond, en Heinric van 
Osen, zoon van wijlen Willem van Osen, oorkonden, dat, 
aangezien Margarete, dochter van wijlen hun 00m Henric 
van Osen en vrouw van wijlen Steven Joest van Roermond 
aan het kapittel van Thorn heeft verkocht alle laten, 
recht en renten van de laten, behorende tot het goed 
tghenen Kyrckhoff, dat van de abdis in leen gehouden 
wordt, vrijwaring voor deze verkoop 00k namens hun on- 
mondige neef Henric Joest, dochter van Margarete en bij 
niet nakoming in persoon met paard in Thorn in leisting 
te komen. 

Habets; Thorn I biz. 313  



 

1421 october 18 

"Op Sente Lucas dach des heiligen evangelisten". 

Willem van Ghoer geeft aan het CisterciSnser klooster 
van Roermond eenige landerijen in het Wessemer Veld 
gelegen en bekomt in ruiling van dat convent verschil- 
lende landerijen onder Hedel. 
Afschrift in Cartularium II biz. 107 

Munsterabdij 

1421 november 24 

"Op Sent Kathrijnen auent der heylighen Jonffrouwen". 

Godaert van Assel, Goeswijn Spede en Godaert Roffaert, 
knapen, doen uitspraak in een geschil tusschen het Cis- 
tercife'nser convent te Roermond en de kerspellieden van 
Nieuwkerk over het onderhoud van het dak van het nieuw- 
gebouwde koor der kerspelkerk van Nieuwkerk. 
Afschrift in Cartularium II biz. 46. 

Munsterabdij 

1421 december 11 

"Indictione decima quarta secundum stilum civitatis et 
diocesis Leodiensis, die vero undecima mensis decembris" 

De pastoor van Roermond, Matheus Peut, geeft in tegen- 
woordigheid van de notaris Johannes Hout de Swestris en 
de getuigen Johannes Cleper en Sybertus Herkenbosch, de 
Kruisheren toestemming de kapel van Sint Cornelis in hun 
bezit te nemen en te bedienen. 
Grosse op perkament; inv. nr. 3; notarismerk van Johanne 
Hout de Swestris; zegel van Matheus Peut verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 7 

Kruisheren te Roermond 

1421 december 28 

Reinald, hertog van Gulik en Gelre, verpandt aan Frede- 
rik graaf van Meurs het slot Born en de steden Sittard 
en Susteren; indien het pand niet vddr Lichtmis 1424 is 
gelost, kan lossing slechts plaatsvinden tezamen met los 
sing van de panden Brliggen en de steden DUlken en Dahlen 

Urkundenbuch Mors I nr. 1424 

1422 februari 3 

"Op Sente Blasiusdach". 

Mette van Hynsbergh, begijn, schenkt aan Aleide Tymer- 
mans, Stijne van der Eelsen en Aleide van der Kraken, 
meesteressen van het begijnhof, de rente ut in litera  



 

1394 februari 27 (regest nr 614)- 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 6 

1422 maart 22 

"Op den sonnendach halffvasten als men in der heilger 
kircken singet: Letare Jherusalem". 

Wolter de Pardelaer, richter, Johan Smeit en Rutte Stops, 
schepenen te Hoembergen, verklaren, dat Arnolt van Lomme 
van Venloe aan Arnold Neutken heeft verkocht een derde 
gedeelte van de volgende goederen: de halve Horst, 1 bun- 
der gelegen bij Luytssen Cruyts, 1 kempken te Ruyr (Roer) 
-g- bunder te Roer en -g bunder bij de Kronkel. 
Grosse op perkament; inv. nr. 94; zegel van Wolter de Par 
delaer fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 233. 

Kruisheren Roermond 

1422 april 17 

"Datum Rome apud Sanctum Petrum XV Kal. pontificatus nos- 
tri anno quinto". 

Paus Martinus V deelt de deken van S. Servaas te Maas- 
tricht mee, dat hij zijn goedkeuring hecht aan de bouw 
van een klooster te Roermond door de Kruisheren en draagt 
hem de uitvoering van zijn besluit op. 
Grosse op perkament; inv. nr. 3; zegel van Martinus V. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 9 - 12. 

Kruisheren Roermond 

1422 mei 11 

Vice-proost en kapittel en seculiere kanunniken van de 
kerk van de H. Geest te Roermond oorkonden, dat Antho- 
nius en Baldewinus de Montefya, gebroeders, geschonken 
hebben 100 goudguldens van Genua op wens van wijlen Ober- 
tinus van Montefia voor het altaar van St. Jan de Doper, 
eertijds door die van Montefia gesticht en gedoteerd, 
gelegen rechts van het koor der kerk teneinde voor Ober- 
tinus en wijlen zijn 00m Johannes de Montefia, zusters 
en broeders, een dagelijkse H. Mis te lezen, hetgeen 
thans geschiedt door Johannes de Kessel, priester, rec- 
tor van dat altaar, voor welk legaat zij thans een re- 
quiem zullen doen op dins- en vrijdag, op verzuim waar- 
van de rector per keer 1 kwart goede wijn gangbaar in 
Roermond verbeurt, aante wenden voor de kerkfabruik van 
de H. Geest. De hoofdsom is belegd in 4 Rijnsguldens  



 

1 s jaars uit het huis van Johannes genaamd Herkenbosch 
aan de markt te Roermond naast het stadhuis ? van de 
stad Roermond en Gebele Philips, 2 Rijnsguldens ' s jaars 
uit het huis van Margrete, dochter van Petrus Hugonis 
in de Hegstraat (Lindanusstraat) naast Heinricus van 
Dulken, kanunnik van de H. Geest en Goeswinus de Kessel. 

Handschr. Linssen nr. 69 

1422 juni 9 

Reinald, hertog van Gulik en Gelre, en Maria, hertogin, 
verpanden Frederik graaf van Meurs en Saarwerden wegens 
een schuld van 27.500 gulden slot en ambt Briiggen en de 
steden Dttlken en Dahlen. 

Urkundenbuch Mors I nr. 1440 

1422 .juni 20



Kruisheren Roermond

 

787. 1422 augustus 21 

Johannes de Novolapide, deken van het kapittel van S. 
Servaas te Maastricht, geeft in zijn hoedanigheid van 
pauselijk gedelegeerde een transsumpt van de oorkonde 
van paus Martinus V. Vervolgens draagt hij de geeste- 
lijkheid van Roermond op om de inhoud van de pause- 
lijke oorkonde bekend te maken op 30 augustus 1422; 
de pastoor van Roermond krijgt de opdracht om op 2 
September 1422 naar Maastricht te komen om daar in 
het openbaar zijn goedkeuring te verlenen aan de bouw 
van een Kruisherenklooster te Roermond. 
Getuigen zijn: Matheus de Steyn, kanunnik van S. Bar- 
tholomeus te Luik, Goeswinus de Kempen, pastoor van 
de begijnenhof bij de muren van Maastricht en Gisel- 
bertus de Berne, clericus. 
De akte vermeldt dan, dat de pastoor van Roermond, 
Matheus Peute, op 2 September in Maastricht zijn goed- 
keuring heeft verleend en dat Johannes de Novolapide 
aan notaris Wilhelmus Constantini de Udem opdracht 
geeft van de gebeurtenissen een notariele akte op te 
maken, gedagtekend 2 September 1422. 
Getuigen zijn: Lambertus Witlaeke, pastoor van S. Lam- 
bertus te Maastricht, Johannes Bruwer de Heynsberg, 
Michael de Vleeck en Giselbertus de Berne, alien cle- 
rici. 
Grosse op perkament; inv. nr. 3; zegel van Johannes de 
Novolapide fragmentarisch en notarismerk van Wilhelmus 
Constantini de Udem, 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 17 - 21. 

Kruisheren Roermond 

788. 1422 augustus 21 

Burgemeesters, schepenen, raadsheren en burgers van 
Roermond verklaren, dat zij Johannes Vinck, cantor en 
kanunnik van S. Maria te Maastricht, tot procurator 
hebben aangesteld in verband met de stichting van een 
klooster door de Kruisheren te Roermond en dat zij hem 
alle vrijheid van handelen geven. Tevens verklaren zij 
zich aansprakelijk te zullen stellen voor zijn daden. 
De akte is opgemaakt door de notaris Johannes Hout de 
Swestris. 
De getuigen zijn: Heinricus de Dulken, kanunnik en Jo- 
hannes de Kaldenbrueck, capellanus van de S. Spiritus 
te Roermond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 3; stadszegel van Roermond 
fragmentarisch en notarismerk van Johannes Hout de Swes- 
tris. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 13 - 15.



 

1422 augustus 25 

Johannes de Novolapide, deken van het kapittel van 
S. Servaas te Maastricht, draagt de geestelijkheid 
van Roermond op om de inhoud van het pauselijk schrij- 
ven van Martinus V (zie inv. nr. 3) en zijn handelin- 
gen op de eerstvolgende zondag na datum van dit schrij- 
ven (i.e. 30 augustus) voor de parochiekerk bekend te 
maken; tevens draagt hij de pastoor van Roermond, Ma- 
theus Peut, op om op 2 September naar Maastricht te 
komen en daar in het openbaar zijn goedkeuring te 
hechten aan de stichting van een klooster door de 
Kruisheren te Roermond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 3; zegel van Johannes de 
Novolapide fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 23 - 25. 

Kruisheren Roermond 

790. 1422 augustus 30 

"Mensis augusti die trecesima". 

Johannes Hout, vicarius perpetuus van de parochiekerk 
te Roermond, bericht aan Johannes de Novolapide gevolg 
gegeven te hebben aan diens opdracht van 1422 augustus 
22 (regest nr. 788). 

Grosse op perkament; inv. nr. 3, zegel in fragment. 

Kruisheren Roermond 

791. 1422 october 15 

Het kapittel van den H. Geest te Roermond van de eene 
zijde Matheus Peut, investitus der parochiale kerk al- 
daar, van de andere zijde, sluiten een vergelijk aan- 
gaande eenen twist, die tusschen beiden ontstaan was 
over den eigendom der offeranden, die op de altaren en 
andere plaatsen door de vrome Christenen nedergelegd 
worden. 
Orig. latijn; opgemaakt door den keizerlijken notaris 
Henricus Man en waarop zich zijn notarieel merk bevindt. 

Kapittel H. Geest 

792. 1422 october 18 

"Op Sint Lucasdach evengeliste". 

Johan Loschart en Hille, echtelieden, verkopen aan 
Rutken van Zwalenbergh en Hille, echtelieden, 32 mal- 
der rogge ' s jaars, gaande uit zijn molen op de Roer, 
gelegen boven die van Dieric Hillen. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. & 

Linssen nr. 75 biz. 1 
R.A.L. Mariagarde inventaris nr. 48  

789. 



 

1422 october 18 

"Op Sint Lucasdach evengeliste". 

Johan Loschartz en Heliwich, echtelieden, zijn schul- 
dig aan Reiner op 't Ort 3'g' malder rogge • s jaars, 
gaande uit schuldenaars molen op de Roer, gelegen bo- 
ven die van Dierick Hillen. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Linssen nr. 75 biz. 1 
R.A.L. Mariagarde inventaris nr. 48 

1422 november 6 

"Op Sint Lenartzdach abbatis". 

Rutte van Zwalenberch en Hille, echtelieden, verkopen 
de rente ut in litera=zoals geschreven staat 1422 oc- 
tober 18 (regest nr. 792) aan Gijsen Tirtey en Hille, 
echtelieden. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Linssen nr. 75 biz. 2 
R.A.L. Mariagarde nr. 48 

1422 november 6 

"Op Sint Lienartsdach abbatis". 

Reiner op 't Ort verkoopt de rente ut in litera 1422 
october 18 (regest nr. 793) aan Gijsen Tirtey en Hille, 
echtelieden. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Linssen nr. 75 biz. 1 
R.A.L. Mariagarde nr. 48 

1422 december 9 

De stad Keulen schrijft de graaf van Meurs een geleide 
voor goederen komende van de markt te Bergen (op Zoom?), 
gelagerd te Roermond. 

Urkundenbuch Mors I nr. 1462 

1423 mei 31 

Op verzoek van Nycholaus Lenthgen, prior van het Kruis- 
herenklooster te Roermond, geeft de notaris Hout de Swes- 
tris een transsumpt van de akte van Johannes de Novolapi- 
de, van 21 augustus/2 September 1422. 
Als getuigen treden op Gerardus Lanificus en Wilhelmus de 
Echt, terwijl de pastoor van Roermond, Matheus Peute, ver 
zocht wordt zijn zegel eraan te hechten. 
Grosse op perkament; inv. nr. 3; zegel van Matheus Peute 
verloren en notarismerk van Johannes Hout de Swestris.



 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 27 - 37. 

Kruisheren Roermond 

798. 1423 .juni 2 

"Des anderen daghet in den Bramaent". 

Willem, heer van Horn, Altena, Kortessem en Montigny, 
verklaart aan Johan den Wilden van Merzen toestemming 
gegeven te hebben gedeelten van zijn leen Buckingen in 
erfpacht uit te geven. 
Medezegelaars: Johan, heer van Ghoor, en Heynrich van 
Baexen, leenmannen van Horn. 
Grosse op perkament; inv. nr. 60; zegel van Johan, 
heer van Ghoor, verdwenen. 

R.A.L. Borchgrave d'Altena 

799. 1425 julij 24 

Verbond tusschen hertog Arnold van Gelre en hertog 
Adolf van Kleef, houdende, dat de eene geene hulp 
zal verleenen aan de vijanden van den anderen; dat de 
opkomende verschillen over elkanders grenzen binnen 
zes weken door wederzijdsche commissarissen te Lobede 
zullen geregeld worden; voorts bepalingen, hoe gehan- 
deld mag worden, wanneer een of beide hertogdommen in 
oorlog gewikkeld worden. 

Afschrift in het orig. legerboek biz. 1 

800. 1423 S eptember 14 

"Op des heylghen Cruytsdaghe exaltationis". 

Wolter van Paerdelaer verklaart, dat Agnes van Meersen, 
kloosterdame in het O.L. Vrouwe klooster te Roermond, 
door hem beleend is met twee stukken beemd van aids ge- 
heyten die Roderbosche beende, die van hare ouders af- 
komstig, achter Raethem in den beenden gelegen zijn en 
van het laatgoed van zijnen hof te Paerdelaer deelmaken 
Hij verklaart voorts, dat toen dit geschied was, de ge- 
noemde kloosterdame beide stukken beemd puerlicken omme 
Got ende in heyl ende zeelicheyt der zeelen haersselffs 
haere alderen, bruederen ende zusteren ten behoeve van 
het bovengemelde klooster heeft opgedragen, zoodat Cor- 
nelis van Stramraede, donaatbroeder van dat klooster, 
als laat daarvan in bezit gesteld werd. 
Afschrift in Cartularium II biz. 83 vo. 

Munsterabdij  



 

801. 1425 September 29 

"Op Sente Michielsdach archangeli". 

Rutger van Vlodrop doet afstand van al zijn aanspraken 
en vorderingen op de hertog van Gelre, in het bijzonder 
wegens het verwoesten van zijn huis te Maasniel bij Roer- 
mond door de Brabanders. 

Sivr£ 9 sub 2 en nr. 28 
Nijhoff IV biz. 17 

802. 1425 october 1 

"Op Sent Remeyssdage". 

Wolter van Pardelaer, richter, Johan Smiet en Rutte 
Stops, schepenen te Hoembergen, verklaren, dat Aleyt 
van Brede aan Arnolt Neutken 2/3 van de volgende goe- 
deren heeft verkocht: de helft van de Horst, 1 bunder 
bij Luitsen Cruyts, 1 kempken te Ruer (Roer), jr bunder 
te Roer en ^ bunder bij de Konckel. 
Grosse op perkament; inv. nr. 94; zegel van Wolter van 
Pardelaer verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 

. fol. 393. 

Kruisheren Roermond 

803. 1423 october 9 

"Op Synte Dionyssdaich". 

Heynrick Pluechsack en Gertruyde, echtelieden, schenken 
aan de prior van de Karthuizers te Roermond een jaarren- 
te van 20 schellingen, gaande uit het huis van Heynrick 
Vincken in de Hegstraat=Lindanusstraat, gelegen tussen 
die van Johannes Slijpen en Heynrick van Nijmeghen, dat 
vroeger van Lyse Menckens was, voor een jaargetijde ten 
behoeve van de schenkers. 
Oorkonders: richter en schepenen te Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 35 

804. 1423 october 14 

"Des donnerstaigs na Sente Victorsdage". 

Arnold, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, 
verklaart, dat hij de stad, burgers en ambt Erkelenz niet 
meer zal verpanden of van Gelder afscheiden. Er zal geen 
ambtman worden aangesteld, die niet gegoed is in Gelder. 
Voorts verklaart hij, dat hij de burgers vrijdom van de 
tol te Rickelrath en Bruggen heeft verleend. 

• c 

Zeventiende eeuws afschrift op papier; inv. nr. 46; 

fol. 191, archief Staten Overkwartier van Gelderland.



 

804A.
De broederschap van St. 
Jacob 
verwerft een rente van 4 

mark 
geconstitueerd op 31 december 
raamplaatsen "achter de muer" 
Mechelmans. 

Aantekening uit ca. 1665; inv 

de Meerdere te Roermond 
en 2 schellingen ' s 
jaars, 
1360, veronderpand op 2 
tegenover het huis van 

nr. 7;

 

 
Broederschappen H. Geestkerk 

805. (na 1425) zonder dagteekening 

Sibrecht van Kriekenbeek, priester en pastoor der kerk 
van Wetten, berigt aan Maria van Driel, abdis van het 
Cistercienser convent te Roermond, dat de kerspellieden 
van Wetten eene nieuwe klok hebben doen gieten, die meere 
.is dan die meyste clocke vur was, want die aide clocke 
nyet langer en docht en de te broecken was. Aangezien het 
kerspel de kosten dezer nieuwe klok zonder hulp van het 
convent niet kan bestrijden, verzoekt de pastoor eene 
bijdrage daartoe; hij hoopt, dat de abdis sich hyer ynne 
also mag bewisen ende doen opdat Got ende die guede Sen- 
te Peter onse patroen den gaedts huyse vurss. das hyer 
naemaels lonen wille. 
Afschrift in Cartularium II biz. 35 verso. 

Munsterabdij 

806. (na 1423) zonder jaartal 

Hertog Arnold schrijft aan de abdis van het Cistercien- 
ser convent te Roermond vernomen te hebben, dat de paus 
aan alle begevers van leenen vergund heeft, de geeste- 
lijke leenen onder hunne begeving staande en in de maan- 
den Maart, Junij, September en December openvallende, 
aan daartoe bekwame personen te mogen geven; hij ver- 
zocht derhalve de abdis het eerste geestelijk leen, dat 
in eene der vermelde maanden mogt komen open te vallen, 
te willen geven aan Johan Roede van Caster, zijnen 
scriver, want wi hopen, zoo schrijft de hertog verder, 
dat hij denselven leen nyet onnutte wesen en sail, dai- 
romme en wilt ons des nyet weggeven mer onss yrster be- 
den hyer ynne gehorich wesen. 
Afschrift in Cartularium II biz. 36 verso. 

Munsterabdij 

807. 1424 mei 8 

De stad Keulen geeft vrijgeleide voor maand aan Jo- 
han van Roermond '(Ruremunde), rentmeester van jonker 

Johan van Meurs. ., \ , , . , 
1) vermoedelijk genaamd: 

Urkundenbuch Mors I nr. 1526 Kellener

142
3 



Kruisheren Roermond

 

808. 1424 augustus 14 

"Op Onser Vrouwen avont assumptio". 

Vullinck van Houtmolen, Herman Agrijs, Gudert van Kes- 
sel enerzijds Henrich van Witterwich, Zeets van Breij, 
Arnt Struver van Kessel en Zeger van Kessel anderzijds 
verklaren, dat Johan van Houtmolen Cristijne, dochter 
van Zeger van Horst, tot zijn wettige vrouw nemend, haar 
het vruchtgebruik van al de goederen, die hem door zijn 
ouders zijn nagelaten, zal geven; Zeger heeft zijn doch- 
ter bruidschat van 1.300 Arnhemse gulden meegegeven, van 
welk bedrag Zeger er 800 heeft gesteld op de hof te Mij- 
lenborch te Buggenom (Buggenum), welke hof Zeger van de 
heer van Hoern (Horn) in leen houdt. De overige 500 gul- 
den zal Zeger betalen op St. Andriesdag over drie jaar. 
Daarmee zien Johan en Cristijne af van alle erfrechten, 
tenzij de broer en zus van Cristijne overlijden zonder 
wettige erfgenamen. 
Zegelaars zijn de oorkonders. 
Grosse op perkament; inv. nr. 41; de zegels van Gudert 
en Zeger van Kessel zijn verloren. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

809. 1424 September 17 • 

"Op Sent Lambrechtzdach". 

Claes van Brede genaamd van Alphen en Mechteld, echte- 
lieden, verkopen aan Hubrecht van Broeckhuysen en vrou- 
we Mechteld een grondrente van 2 malder rogge uit het 
goed tghenen Bongaert te Vlodrop, die zij in leen beza- 
ten van genoemde Hubrecht. 
Oorkonders: Johan van Baexem en Henric van Osen, leen- 
mannen van Gelre, Reynaer van Oederade en Geraert van 
Gelaedbeke, leenmannen van Hubrecht van Broeckhuysen. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 8 

810. 1424 September 20 

"Op Sent Matheusavont apostoli et ewangeliste". 

Johan van der Beten, Gadaert Bonym, Gadaert der Haen, 
Gerlach van den Vrythof, Johan Groen, Rut Betmeer en 
Johan Botz, schepenen van Haelen, verklaren, dat El- 
brecht van Eyle, echtgenoot en voogd van Agnesen Nuels, 
aan Willem Geraertz son van Kodichaven verkocht heeft 
het land, gelegen in de "haenen gryende", dat Agnesen 
geerfd heeft van haar 00m Heinric van den Fellenorde, 
met uitzondering van een jaarrente van -g- Rijnse gulden 
en een stuk land, dat Agnesen en haar zusterpreeds ver- 
kocht hebben. Johan Werdken, leenheer, beleent hem hier- 
mee. Grosse op perkament; inv. nr. 15; schepenzegel van 
Haelen. Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. 
nr. 1; fol. 249 - 250.



 

1424 September 21 

"Op Sint Mathijsdach des heilgen apostels". 

Johan van den Bongart en Daemen van Husen verklaren, 
dat Johan van den Bongart aan Dierich Monnich van Zus- 
teren een pacht van 1 mud rogge en 1 mud zwarte haver= 
even(e), rustende op de molen te Dieteren, en 10 bunder 
land, die her en der verspreid liggen en die nader aan- 
geduid worden, verkocht heeft. 
Getuigen zijn: Peter van Kortenbach, stadhouder van de 
heer van Borne, Heynrich Iegher en Dierich van Wilroe- 
de, leenmannen. 
Kopie op papier; inv. nr. 50. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 514. 
N.B.: Uit de dorsale notitie blijkt, dat het origineel 
van deze akte berust bij Johannes Monnichz in Susteren. 

Kruisheren Roermond 

812. 1424 october 9 

"Op Sent Dionysdage". 

Coenraad van Alraven ontslaat het klooster der Kruis- 
heren van hun verplichting om dagelijks H. Mis te lezen 
en 4 jaargetijden op de quatertemperdagen voor de ziele- 
rust van zijn vrouw, hemzelf en beider ouders, wanneer 
het klooster hem of na zijn dood het stadsbestuur van 
Roermond 300 Rijnsguldens betaalt. 
Oorkonders: Johan van Baexen en Mathijs van Gangelt, 
schepenen te Roermond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 5. 

Kruisheren Roermond 

813. 1424 november 14 

Coenraet Haeck, zoon van wijlen Luef Haeck, leenheer 
der hof en heerlijkheid Houtheym bij Grathem oorkondt, 
dat Peter van Houtheym, zoon van Johan van Houtheym, 
aan Tilman van Weert, priester, heeft verkocht een jaar- 
rente van 7 vat rogge Wessemer maat, gaande uit zijn 
huis en hof te Houtheym en een bunder te Heel. 
Aanwezig: laten van de hof. 

Habets; Thorn I biz. 314/5 

814. 1424 december 10 

"Geschiet tot Ruremunde op den raethuys int jair Onss 
Heren duysent vyer hondert vyer ende twentich des nees- 
ten sonnendaechs na Onser Vrouwen daghe conceptionis". 
Johan Schelaert, drost te Montfort als opperste scheids- 
rigter, Karselis van Palant, Willem van Hommerden en Pe- 
ter Jegher, als scheidsregters benoemd door Johan van 
Palant, Dederik Hillen, Mathijs van Gangelt en Johan van 

811 .  



 

Baexen als scheidsregters benoemd door de abdis van 
het Cistercife'nser convent te Roermond, brengen een 
vergelijk tot stand tusschen de twee vermelde par- 
tijen van den volgenden inhoud: aangaande het dekken 
van het dak des koors te Stevensweert zal elke partij 
twee pastoors uit het concilie van Susteren aanwijzen, 
die daaromtrent eene beslissing zullen nemen. Maar wan- 
neer zij niet overeenstemmen, deze zaak aan meesters 
in de regten van Luik of Maastricht moeten onderwerpen; 
aangaande laete te setten van den lande ter Wijden, 
denen sail dat cloester setten, terwijl van de bede, 
die thans te Stevensweert op landerijen geheven wordt, 
het klooster vrijgesteld zal worden, beheltenis voer- 
taen mallinck sijns gueden rechts. 
Afschrift in Cartularium II biz. 65. 

Munsterabdij 

815. (waarschijnlijk 1424) zonder dagteekening 

Drie stukken handelende over een geschil tusschen het 
convent van de Cistercienser orde te Roermond en de pa- 
rochianen van Stevensweert over het onderhoud van het 
schip en het koor der parochiekerk aldaar. 
Drie afschriften, waarvan twee lat. in Cartularium II 
biz. 63/4 verso. 

Munsterabdij 

816. 1425 februarij 15 

"Op ten vijftienden dach van den maent van Februarij". 

Dirk van den Hout en zijne huisvrouw Elisabeth stellen 
ten overstaan der schepenbank van Oirlo de voorwaarden 
vast, onder welke zij hunnen hof genaamd tgenen holt 
onder Oirlo gelegen en vroeger aan zijn vader Herman 
van den Hout toebehoorende in erfpacht willen uitgeven. 
Orig. perk, zegels verloren. 

817. 1425 april 22 

"Des sonnendaigs als men singht in der heyliger kir- 
cken misericordi domini". 

Arnold, hertog van Gelre, beveelt de Karthuizers alom 
in zijn land recht te laten geschieden. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18493 fol. 36 

818. 1425 mei 10 

De stad Roermond zegelt met de hoofdsteden Zutphen en 
Arnhem een akte, waarbij Arnolt, hertog van Gelre, ten 
behoeve van de stad Nijmegen een jaarrente van 200 oude 
Franse schilden vestigt op de tol aldaar. Vele edelen 



 

en ridders zegelen o.a. Rutger van Vlodorp. 

Gelderse Rekenkamer Arnhera inv. nr. 373 

1425 augustus 20 

"Datum Rome apud sanctos apostolos xiiij kl. Septembr. 
pontificatus nostri anno octavo". 

Paus Martinus V schrijft aan den prior van het kloos- 
ter van St. Elisabeth, in het diocees van Luik gelegen, 
dat hij een verzoekschrift ontvangen heeft van Henricus 
de Lovanio, scholaster der kerk van den H. Geest te 
Roermond, waarin te kennen gegeven wordt, dat de scho- 
lasterij van die kerk geene voldoende middelen tot haar 
onderhoud bezit en verzocht wordt om het altaar der H. 
Maagd Maria in het dorp Melick gelegen en waarvan de be- 
diening thans vacant is met die scholasterij te vereeni- 
gen, te meer daar nooit een rector van het vermelde al- 
taar in genoemd dorp zijne vaste woonplaats gehad heeft 
en daarin 00k geene woning voor hem aanwezig is. Aange- 
zien de paus geene zekere narigten omtrent dit voorgeven 
bezit gelast hij den prior de noodige information daar- 
omtrent in te winnen en zoo die in overeenstemming bevon- 
den worden, magtigt hij hem om de inkomsten en de bedie- 
ning van dat altaar met de vermelde scholasterij te ver- 
eenigen. 
Op den omgeslagen rand staat: Jo. de Nursia. 
Orig. lat. perk., waaraan zich bevindt de looden bul van 
paus Martinus V. 

Kapittel H. Geest 

1425 december 10 

"Decima die mensis Decembris". 

Hilbrandus, prior van het klooster van St. Elisabeth, 
ordinis vallis Caulium, gevolg gevende aan de bul van 
paus Martinus V dd. 20 augustus 1425, vereenigt het al- 
taar der H. Maagd Maria in het dorp Melick met de scho- 
lasterij van het kapittel van den H. Geest te Roermond. 
Getuigen waren: Henricus de Netten, priester, en Gerar- 
dus Duvel, beiden diocesanen van Luik. 
Orig. perk. lat. opgemaakt door den notaris Johannes 
Nyn de Vucht en voorzien van zijn notarieel merk, zoo- 
als 00k van het beschadigde zegel van den prior, in 
groen was. Een afschrift bevindt zich in het Cartulari- 
um van het kapittel van den H. Geest, eerste gedeelte 
biz.



821 .

 

 

1426 .januari 6 

"Heiliger derteendach". 

Elbrecht van Eyle Johan Backhuyssoen en Nese, echte- 
lieden, stellen ten behoeve van de Karthuizers van 
Roermond als onderpand 5 morgen land buiten de Mar- 
kensporte op het pad naar Maasniel, aangezien zij eer- 
der aan de Karthuizers 2 bunder land hadden verkocht, 
gelegen achter Maasniel bij de hoeve van Godert Her- 
kenbosch, welke voorheen reeds aan Johan Wei van Echt 
bij diens huwelijk met Heilwig, zuster van Nese, als 
huwelijksgave waren gegeven, waarvan Johan wel nu het 
vruchtgebruik heeft, voor het geval, dat na dode van 
Johan iemand inbreuk zou maken op het recht van de Kar- 
thuizers op deze twee bunders. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 10 
18500 fol.19 

1426 .januari 6 

"Heiliger derteendach". 

Johannes Wel van Echt doet afstand ten behoeve van Ag- 
nes Muels, zijn schoonzuster, vrouw van Elbrecht van 
Eyle Johan Backhuyssoen, van zijn recht op vruchtge- 
bruik op de 2 bunder land te Maasniel, (zie 1426 janu- 
ari 6 regest nr. 821), verkregen van Heilwigh Muels 
(zijn overleden vrouw). De richter transporteert aan 
Agnes, die het met haar man Elbrecht met toestemming 
van Margrete van Osen, haar zuster, weduwe van Steven 
Joestz, en haar beide zonen, het goed overdraagt aan 
de Karthuizers van Roermond. 
Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 11 
18500 fol.15 

1428 januarij 6 

"Op den heilgen derteendage". 

Dederik Pistor, priester, schenkt ten overstaan van 
schepenen van Roermond aan het kapittel van den H. 
Geest aldaar tot haren presentien behueff eenen erf- 
cijns van een halve mark, gevestigd op het huis van 
Dederik van Venlo, gelegen in de Munsterstraat naast 
der prediker huysse en zulks opdat men vur die halve 
mercke geltz ewelick des.jairs ter eynreti.jt in der 
kircken van den heilgen geist syn .jairgetyde duen soli 
mit vigilien, mit missen, mit commendacien ende mit 
gueden wercken, alse inder selver kircken gewoenlick 
is geweest.

822. 

823. 



 

 

Oorkonders: Johan van Wylre, richter, Hendrik Thys, 
zoon, en Arnold van Dorsdael, schepenen. 
Orig. perk.; zegels zijn verloren. 

Kapittel H. Geest 

824. 1426 februari 19 

"Des dynxdachs na Sint Valentijnsdage". 

Jonker Rutger van Vlodorp draagt over aan de Karthui- 
zers van Roermond 5 bunder, geheten de Sporckt, gren- 
zende aan Dederic Moreelt, en 6 bunder, genaamd die 
Wolfskuyle. 
Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 12 
18500 fol.21 

825. . 1426 februari 21 

"Op Sent Petersavont ad cathedram". 

Else van Wachtendonck, vrouw van Rutger van Vlodorp, 
oorkondt aan richter en schepenen der dingbank van 
Nyell en richter en laten der voogdij van Roermond, 
dat zij accoord gaat met hetgeen Rutger van Vlodorp 
bepaald heeft met de Karthuizers van Roermond over 
sommige stukken land in de beide heerlijkheden. 
Zij zegelt. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 6 
18489 nr. 13 

826. 1426 februari 21 

"Op Sent Peetersavent ad cathedram". 

Rutgher van Vlodrop en Elsbede, echtelieden, schenken 
aan de Karthuizers van Roermond een kanp van 4 morgen 
bij Schatbrueck, gelegen tussen Laeckwegen en land 
van wijlen Engel van der Porten en heer Henric Beckers 
van Zwalmen, vrij en onbelast behoudens deel in de 
keurmede op 5 bunders, nu in het bezit van Henken 
Connenson. De kerkmeesters van Maasniel, Andries Kem- 
saert en Henken Hunselman, doen afstand van 1 malder 
evene !s jaars, die de kerk uit de kamp hief vanwege 
Joan van den Griende en diens ouders. 
Oorkonders: richter en laten der hof te Asselt. 
N.B.: Betr. Beeckerhof 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18612  



 

 

1434 december 13 

"Sinte Luciendach". 

Jan Yngels en Margarite dragen over aan Sille van Ever- 
lo, voogd van Elysbet Dries, dochter die Lysken Sillen 
dochter van Everlo had, een jaarrente van 8 vat rogge 
uit morgen land genaamd Peperkoecstreeck. 
Oorkonders: schepenen van Kessel en Helden. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 27 

923. 1454 (1433?) december 31 

"Gegeven in den jaer ons Heren duysent vierhondert vier 
ende dartich op des nyen jairsavont". 

Arnold, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, 
verklaart, dat, aangezien Willem van Gulick,bastaard, ge- 
heten van Wachtendonck en Harman van Batenborch, zijn 
echtgenote, afstand hebben gedaan van het slot, stad en 
land van Wachtendonk, hij aan hen heeft overgedragen de 
tienden in het ambt Putten en Nijkerk namelijk 's Greven- 
mede, Neckervelde, Venteler en Stenler, Hardenbergh en 
Vurmeden, de oude tiende te Hoik, Bonsschoten en te Eren- 
tel waarts Dyremer tiende, Hell, Luxhalle, Hinxler-, Lor- 
teler- en Dasser-, de oude tiende te Arck in het Jteenler 
veld geheten Hoogevelt, de nieuwe tiende te Hoik, Bonscha- 
ten en te Nijkerk waarts, Slichterhorster broek, Bonoyts- 
tiende van den Veen, Mulderbrinck, Schaepvoert, Veltacker, 
Aler en Calvergoer, de tiende van Huenen, de smal- en vlas- 
tienden in het genoemde ambt, de accijnsen te Garderen, 
Kootwijk, Elspeet en Voorthuizen en vijfenzeventig ponden 
uit de accijnsen van Barbeveld. 
MedebezegelaarB: Willem van Egmond, broer van de hertog, 
het merendeel van de raad van zestien te weten Johan, heer 
te Culemborg en ter Leek, Henrick, heer te Wisch, Henrick 
van Middachten, ridder, Rutger van Vlodorp, Reyner van Zal- 
lar, Peter van Steenbergen van Nyenbeke, knapen, de steden 
Nijmegen, Roermond, Zutphen, Arnhem, voorts Gelis in gen 
Nuwelant en Ude Talholt. 
Zestiende eeuws afschrift op papier; inv. nr. 1536. 

N.B. De akte is afgedrukt in: Nijhoff, Gedenkwaardigheden 
IV, biz. 116/9 

Archief Staten Overkwartier; inv. nr. 1336;Gelderse Reken- 
kamer inv. nr. 2091; Nijhoff IV nr. 138 

924. 1434 

Willem heer van Wevinghoven kwitteert Frederik graaf van 
Meurs wegens 800 Rijnsguldens in mindering op 3.000 guldens 

922. 



 

 

1426 maart 2 

Johan van Wylre, richter, Lambrecht van der Kraken 
en Mathijs van Gangelt, schepenen te Roermond, ver- 
klaren, dat Leonaert Ruelen een huis bij de kapel van 
S. Cornelis te Roermond verkocht heeft aan de Kruis- 
heren. 
Grosse op perkament; inv. nr. 21; zegel van Johan van 
Wylre verloren; zegels van Lambrecht van der Kraken 
en Mathijs van Gangelt, fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii";inv.nr.1 f.52 

Kruisheren Roermond 

828. 1426 maart 12 

"Op Sent Gregoriusdage pape". 

Mathijs van Gangelt, burger van Roermond, verklaart, 
dat hij het goed Tger Natten, gelegen te Kynre (Kin- 
rooi) ,. zoals hij dat verkregen had van Dederic van 
Wickrade en waarmee de heer van Huerne (Horn) hem be- 
leend had, heeft overgegeven aan de Kruisheren te Roer- 
mond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 65; zegels van Mathijs 
van Gangelt, Johan van Wylre en Sibrecht Herkenbosch 
zijn verloren. . 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 555. 

Kruisheren Roermond 

829. 1426 maart 30 

"Des saterdach nae Ons Vrouwendach annuntiationis". 

Voor richter en schepenen van Maasniel ziet Johannes 
Well van Echt af van aanspraken op zeker land, waarna 
Sebrecht van Eyle Johans Backhuyssone en Agnes Muels, 
echtelieden, met toestemming van Margriet van Osen, 
weduwe van Steven Joests en Henric, haar zoon, dit land 
van 2 bunders verkopen aan de Karthuizers. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 15 

830. 1426 September 14 

"Des achtensdaeghs voer Sente Mathysdach des heylgen 
Apostolen". 

Johan der Wilde van Mersen verklaart een gedeelte van 
het leen Buckinghen geheten in die Ryt, vroeger toebe- 
hoord hebbende aan Reyner de molenaar, voor drie oude 
groot en vier kapoen in erfpacht te hebben gegeven aan 
Ruylken, de bode van Grathem.  

827. 



 

 

Medebezegelaars: Heynrich van Osen en Reyner van Oden- 
hoeven, leenmannen van Horn. 
Grosse op perkament; inv. nr. 61; de zegels zijn ver- 
dwenen. 

R.A.L. Borchgrave d'Altena inventaris nr. 5. 

831. 1426 october 9 

"Op Zunte Danysdach". 

Karke Spede, heer te Meyrlaer, en Mychgiel Duse, ver- 
klaren, dat zij Arnt van Schelberg 99 gulden schuldig 
zijn, omdat zij en Heinric Roffert 60 malder rogge 
moesten betalen, waarbij deze 60 malder op 90 gulden 
geschat waren. Aangezien zij deze 90 gulden reeds een 
jaar en een dag in hun bezit hebben, is de schuld op- 
gelopen tot 99 gulden. Betalen zij niet voor 1 october 
1427, dan mag Arnt ^ gulden per dag als boete rekenen. 
Grosse op papier; inv. nr. 78; zegels van Karke Spede 
en Mychgiel Duse zijn verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 433. 

Kruisheren Roermond 

831A. 1426 

Het kapittel van de H. Geest ruilt een rente en ver- 
werft die vermeld in 1343 februari 23 (regest nr. 374). 
Oorkonders: Johan van Wylre, richter, Johan van Baexen 
en Hendrik Thijszoon, schepenen van Roermond. 

Cartularium H. Geest I biz. 59 e.v. 

831B. Na 1426 

De broederschap van St. Jacob de Meerdere verwerft een 
rente van 2 goudguldens is jaars, geconstitueerd in 
1426, sprekende op een huis aan de Markt te Roermond. 
Aantekening uit ca. 1665; inv. nr. 7. 

Broederschappen H. Geestkerk  



 

 

832. 1427 .januari 1 

"Op den heilghenjaerssdaich". 

Abel Melter en Griete, echtelieden, verkopen aan Heyn- 
cken Lyne, wever, en Kunne, echtelieden, een jaar- 
rente van 2 malder rogge en 2 penningen, losbaar 
binnen £5n jaar met 41 johannes arnhemse guldens, 
gaande uit zijn huis op de Dries, verkopers aanbe- 
storven na dode van Johan Melter, gelegen tussen 
die van Jacob Mellers en Driesch Beckers. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 33 vo, 

833. 1427 februari 12 

"Des guedenssdaechz nae Sent Aghatendage". 

Johan van Wylre, richter, Johan van Baexen en Heinric 
Thijs son, schepenen te Roermond, verklaren, dat Abel 
Melter een jaarrente van 5 Rijnse gulden, rustende op 
het land buiten de Nielerpoort naast het land van de 
Kruisheren, heeft verkocht aan de Kruisheren te Roer- 
mond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 107; zegels van Johan 

_ van Baexen en Heinric Thijs son; zegel van Johan van 
Wylre is verloren. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 93. 

Kruisheren Roermond 

834. 1427 februari 12 

"Des guedenssdachz nae Sent Agathedage". 

Johan van Wylre, richter, Johan van Baexen en Heinric 
Thijs son, schepenen te Roermond, verklaren, dat Deric 
Koninck 8 stael land, gelegen buiten de Nielerpoort, 
heeft verkocht aan de Kruisheren te Roermond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 106; zegels van Johan van 
Wylre, Johan van Baexen en Heinric Thijs son fragmen- 
tarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 305 

Kruisheren Roermond . 

835. 1427 februari 24 

"Op Sent Mathijsdage". 

Johan van Wylre, richter, Heinric Thijs son en Mathijs 
van Gangelt, schepenen te Roermond, verklaren, dat Wil- 
lem Neutken en Walraven Cremer een overeenkomst hebben 
gesloten, in dier voege, dat Willem Neutken zich ver-



 

 

plicht het vruchtgebruik van een wei te Haven Grien- 
de, die hij van Grietken Stevens in onderpand heeft 
gekregen, over te dragen aan Walraven Cremer in plaats 
van de jaarrente van 6-g- Johannesgulden, die Willem 
Neutkens aan Walraven moet betalen in verband met de 
aankoop van een huis bij het Munsterkerkhof. Zo gauw 
als Grietken Stevens echter betaald heeft, zal hij 
meteen de jaarrente van 6-g- Johannesgulden betalen en 
111 Johannesgulden. Doet hij dit niet, dan blijft de 
jaarrente van 6-g Johannesgulden eigendom van Walraven 
Cremer. 
Grosse op perkament; inv. nr. 57 5 zegel van Johan van 
Wylre fragmentarisch; zegels van Heinric Thijs son en 
Mathijs van Gangelt zijn verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 253. 

Kruisheren Roermond 

836. 1427 april 7 

Waltgher Neke en Elzabet dragen over aan de Karthui- 
zers van Roermond 2 morgen minus 19 roeden naast het 
land de Wolfskuyle, dat vroeger van Rutger van Vlodorp 
was. 
Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 14 
18500 fol.20 

837. 1427 april 8 

Dederic Neke en Gryete, echtelieden, hebben de Karthui- 
zers als onderpand gesteld 2 bunders land achter Niell, 
aan de ene zijde schietende op de straat "ter kerke 
waeri!' wegens mogelijke uitwinning door derden van 2 bun- 
ders, die zijn broer Waltgher Neke aan de Karthuizers 
heeft verkocht. 
Oorkonders: Jacob van Baelen, richter, Coen Phebus en 
Johan Lossega, schepenen van Nyel. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. .7 en 11 
18489 nr. 15 

838. 1427 april 23 

Aleet van den Puel van Heithuysen verkoopt aan Servaes 
van den Puele, haar zoon, en Katheriene, echtelieden, 
en Johanne, haar dochter, en Heynen Kapper, echtelie- 
den, •§- van huis c.a., gelegen"op der Nuwerstraite" , 
tussen de erven van Johan van Beethoven en Hencken 
Trippenmekers, idem -g- van 2 stukken buiten Zwartbroek 
" bi den gericht", het ene gelegen " tegen onss vrouwen 
capellen" langs"den alden graeve".het andere bij " onss 
vrouwen lande op den wegh schietende, zoals verkoopster 



 

 

geerfd heeft van haar zuster Helene, vrouw van Peter 
Maickolss. 
Oorkonders: Johan van Wylre, richter, Heinric van Osen 
en Heinric Thijsson, schepenen te Roermond. 

R.A.L. Archief Mariagarde; charter : ; inv. nr. 40 

839. 1427 .iuni 24 

"Op Sint Johansdach baptist sijnre gebuert". 

Jacob Bertalt verkoopt uit zijn huis aan de Hegstraat= 
Lindanusstraat tussen die van Harmen Leven en Philips 
Vleysshouwers' kinderen een jaarrente van 2 mark aan 
Frederick Bertaltz, zijn zoon, en Neese, echtelieden. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 
Transfix met 1427 juli 25 regest nr. 842. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 3 

840. 1427 juli 7 

Alards geheyten Ludinck, priester, secretaris der stad 
Roermond. 

Genoemd in Nijhoff IV nr. 52 

841. 1427 juli 24 

"Op Sent Jacopsavent apostoli". 

Heinrich van Kessell genaamd Roffart verklaart, dat hij 
een jaarrente van 10 malder rogge op zijn hoeve Neder- 
hoven, gelegen te Offenbeck (Offenbeek), heeft verkocht 
aan Thijs van Biesell Goebell Kupers soin met toestem- 
ming van Sibrecht van Kessell, de leenheer, en dat hij 
deze jaarrente zal betalen aan Thijs Rijckarden. Betaalt 
hij niet, dan vervalt de hoeve aan deze Thijs Rijckarden. 
Grosse op perkament; inv. nr. 78; zegels van Sibrecht van 
Kessel, Gadert van Boicholt en Peter Meell, leenmannen; 
zegels van Heinrich van Kessell en diens broer Gerat zijn 
verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 435/6. 

Kruisheren Roermond 

842. 1427 juli 25 

"Op Sent Jacopsdach apostels". 

Ffrederik Jacob Bertaltz en Neese, echtelieden, verkopen 
de jaarrente 1427 juni 24 (regest nr. 839) a&n Johan van 
Caldenbrueck, pastoor van het begijnhof, voor een lamp 
voor het H. Sacrament in de kerk op het begijnhof tijdens 
de getijden van wijlen Lyse Harnesmekers en haar ouders. 



 

 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 3 vo, 

843. 1427 augustus 22 

"Des vridaghs vur Synt Bartholomeusdaghe des helighen 
apostels". 

Jacop van Lent en zijn zoon Rogier verklaren, dat zij 
hoeve Ter Beke hebben overgedragen aan de Kruisheren 
te Roermond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 48; zegel van Mathijs 
van Gangelt, zegels van Jacop en Rogier van Lent, Dede- 
ric van Baechoven, Heynrick van Osen en Heynrick Thijs 
son zijn verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 515. 

Kruisheren Roermond 

844• 1427 September 12 
Willem, heer van Hurne (Horn), Altena en Corterssem 
(Kortessem), en zijn gemalin vrouwe Johanna van Monteng- 
nij (Montigny) oorkonden, dat ze aan de prior en het kon- 
vent van "Sunt Elsebeth" het recht geven, konijnen te 
vangen op hun kloostergoederen op voorwaarde, dat de 
prior en de kloosterlingen ieder jaar daags na het ok- 
taaf van de vier hoogtijdagen 's avonds het vigilie en 
de volgende dag zielemissen met commemoratie voor hun 
en hunner ouders zielerust zullen vieren. 
Zegelaars zijn de oorkonders. 
Grosse op perkament; inv. nr. 325; de zegels zijn be- 
schadigd. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

844A. 1427 october 1 

Philips (van St. Pol), hertog van Brabant en Limburg, 
Adolf, hertog van Gulik en Berg, Ruprecht, jonghertog 
en Rudolf van Diepholz, postulaat van Utrecht, sluiten 
voor 5£n jaar een aanvallend verbond tegen Arnold van 
Egmond (hertog van Gelre). 

Urkundenbuch Stadt DUren nr. 249 

845. 1427 october 8 

"Acht daghe in den maent van octobris". 

Willem, heer van Home, Altena, Kindessem en Monteng- 
ny, verklaart, dat hij aan Levell van Baexem de oude 
en zijn erfopvolgers het gebruik toestaat van heide-,



 

 

veide- en turfgronden, gelegen in het land van Home. 
Origineel op perkament; inv. nr. 272; met gedeelte 
van het zegel van Willem van Horne. 

R.A.L. Familie-archief van Moorsel 

846. 1427 november 22 

"Op Sent Ceciliendage". 

Johan van Wylre, richter, Heinric Thijss son en Ar- 
nolt Dorsdael, schepenen te Roermond, verklaren, dat 
Lambrecht van der Kraken een jaarrente van 18 schel- 
ling heeft overgedragen aan de Kruisheren te Roermond 
voor jaargetijden voor hem, zijn vrouw, hun zoon Lam- 
brecht en hun ouders. 
Grosse op perkament; inv. nr. 6; zegel van Heinric 
Thijs son fragmentarisch; zegels van Johan van Wylre 
en Arnolt Dorsdael zijn verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 

fol. 96. 

Kruisheren Roermond 

847• 1427 november 29 
"Op Sint Andreasaevont apostels", 

Broeder Jacob Mylter, beggaard, beschudt de rente ut 
in litera 1427 januari 1 (regest nr. 832). 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 34 vo. 

848. 1427 december 13 

"Op Sent Luciendach virginis". 

Johan van der Beeten, Gadaert Haen, Rutte Betmer en 
Heyn Wambecke, schepenen te Haein, verklaren, dat Wil- 
lem van Kodichaven, zoon van wijlen Geraet, een jaar- 
rente van 8 Rijnse gulden overgedragen heeft aan de 
Kruisheren voor het lezen van missen ter ere van God 
en tot heil voor hun ziel, zoveel als redelijk is op 
het altaar, dat willem en zijn vrouw in de kerk ge- 
sticht hebben. Als onderpand geeft hij de goederen in 
de Haven Griend, die hij gekocht heeft van Elbrecht 
van Eyle en diens vrouw Agnesen Muels, die die goede- 
ren op haar beurt geerfd heeft van haar 00m Heinric 
van den Fellenorde. V/elter Mont, rentmeester en leen- 
heer in de dingbank van Haelen, draagt de jaarrente 
over aan Dederic Koninck, de voogd in deze van het 
klooster.  



 

 

Grosse op perkament; inv. nr. 15; schepenzegel van 
Haelen. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 249/50. 

Kruisheren Roermond 

849. 1428 .januari 6 

Frederik, graaf van Meurs, belooft aan Willem van 
Horn een bruidsschat van 12.000 Arnhemse guldens 
voor het huwelijk met zijn dochter Johanna. 

Urkundenbuch Mors I nr. 1634 

850. 1428 .januari 25 

"Sent Pouwelsdach conversion" 

Joannes Lamboes, leenheer namens de overste leenheer 
• Johan Schelarts van Obbendorp, ridder, en Coen Phebus, 
leenman en Michiel van Leeuwen, laat bij gebreke van 
meer leenmannen, oorkonden, dat de prior der Karthui- 
zers heeft verkocht aan Lambrecht van der Kraken en 
Katharijne, echtelieden, burgers van Roermond, 1 bun- 
der land achter Niel naast land van Peter Neutkens 
en Johan van den Grynde, leenroerig aan Johan Sche- 
larts. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18499 fol. 34 
18489 nr. 18 

850A. 1428 februari 22 

"Op Sente Petersdage ad cathedram". 

Johan van Wylre, richter, Heynrick Thijs son en Dede- 
rick Man, schepenen te Roermond, verklaren, dat Heyn- 
rick Gaedert Peters son met toestemming van zijn moe- 
der en haar huidige echtgenoot Maes Bolten een jaar- 
rente van 26 schelling verkocht heeft aan de Kruishe- 
ren te Roermond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 108; zegels van Johan 
van Wylre, Heinrick Thijs son en Dederick Man fragmen- 
tarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 107. 

Kruisheren Roermond 

851. 1428 april 6 

"Des neesten dynssdages nae Sent Ambrosiusdaich epis- 
copi". 

Broeder Jacob Mylter, beggaard, verkoopt de rente ut in 
litera 1427 januari 1 (regest nr. 832) aan Johan van den 



 

 

Kouwenbroick, priester, rector van de kerk der begij- 
nen te Roermond ten behoeve van die rector. Vrijwa- 
ring geven de verkoper en diens zwager Heyncken Lyne- 
wever. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 34 verso 

1428 julij 12 
"Op Sente Margrieten avent virginis". 

Johan van Baexen, Dirk van Wessem, Mathys van Gangelt 
en Arnold van Dorsdale, schepenen van Roermond', bren- 
gen een vergelijk tot stand tusschen het Cistercienser 
convent te Roermond en Reinart Smede aangaande het aan- 
deel door beide partijen te voldoen in eene keurmede, 
die op zeven bunders land gevestigd is. 
Afschrift in Cartularium II biz. 4. 

/ en, gekaeren segslude, 
Munsterabdij ' (gekozen) 2 

1428 September 4 

Frederik, graaf van Meurs en Saarwerden, beleent Da- 
niel van Ghoir met de hof te Ald'enghoir en 15 malder 
rogge 's jaars erfpacht in het kerspel van Roggel, die 
hij geruild heeft tegen de hof te Ophoven in het land 
van Born. 

Urkundenbuch Mors I nr. 1653 

1428 September 8 

De stad Roermond schrijft aan de hertog van Gulik en 
Gelre (Arnold) wegens diens oorlog met jonghertog Ro- 
bert van Berg en geeft haar bedenkingen over de onder- 
handelingen tot nu toe te kennen. 

Urkundenbuch Mors I nr. 1653 

1428 october 28

                                                 
"Op Sente Symon en Judendaich apostoli". 

Rutte Reedermeker van Weert en Stijne, echtelieden, 
verkopen uit hun huis in de Neerstraat. gelegen tussen 
die van wijlen Rutman Welters en Geraert van Sthege, 
een jaarrente van -g Overlandse Rijnsgulden aan Johan 
van den Kaldenbroick, rector van de kerk van het begijn- 
hof,ten behoeve van de rector. Verkoper machtigt de pas- 
toor de jaarrente van 1 Arnhemse gulden, die Willem van 
Kuedichaeven uit het huis heft, af te lossen, welk recht 
Rutte bezat. 



 

 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 37 

856. 1428 december 5 

"Op Sent Nicolausavont episcopio". 

Maes Bolten en Agnese, echtelieden, verkopen voor een 
som geld aan de Karthuizers 72 morgen in 2 of 3 stuk- 
ken gelegen, genaamd het goed "Tgher Laeck", zoals 
Coen Phebus als richter en Henken Hynselman en Heyn 
Heynsen getuigd hebben. 
Oorkonders: Johan Poyck, drost te Dalenbroek als een 
richter, Heynrick Wijngaert, Johan Losschaert, Derick 
van Mersen, Heyn Guertz, Coen Vygebus, Henken Hynsel- 
man en Heyn Heynsen, schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 10 
18489 nr. 19 

1428december 11 

"Des saterdachs nae Onse Lieve Vrouwendach Conceptionis". 

Hertog Arnold verleent aan Straelen Stedelijke vrijhe- 
den en privilegien zoo als die van Goch en Gelder ge- 
nieten, bij uitzondering der tollen zoo te water als 
te land. 
Afschrift . _ . ' vermeld bij Fr. Nettes- 
heim "Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern", 
1r Band biz. 118. 

858. 1429 januari 26 

"Des anderen daghs nae conversionis Sint Pauwels des 
heligen apostels". 

Rutgher van Ghien Eyghen verklaart, dat hij afziet van 
zijn rechten en aanspraken op de hoeve Ter Beek bij 
Zwesteren (Susteren). 
Getuigen zijn hierbij: Vrouwe Armghert van den Put, ab- 
dis van het klooster te Susteren, Lambrecht van Monte- 
nake, pastoor te Kymael, Johan en Derick Monnich en Jo- 
han, schout te Echt. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 

fol. 515/6. 

Kruisheren Roermond 

859. 1429 maart 10 

Op klacht van Jacob de bode namens de abdis van Thorn 
en de heer van Meurs tegen Jan van Merssen wegens niet 
nakoming van de zoen tussen partijen uitgesproken door

857. 



 

 

de heer van Heinsberg, het stilleggen van de bank 
(van Thorn) gedurende twee jaar en na verhoor van 
de getuigen Heynric van Baerle, Heynric van Baexen, 
Jan van Oederoede, Peter yn die Moelen en Aebe yn 
dye Moelen. Van de zoen waren drie cedulen gemaakt; 
£6n voor de heer van Heinsberg, 44n gegeven aan de 
voogd van Roermond om aan Jan van Merssen te geven 
en <56n voor de abdis. Bij Daem van Hetzingen en Ma- 
thijs van Gangelt is het exemplaar voor Jan van Mers- 
sen aan hem overhandigd. Van Merssen is te Thorn in- 
gedaagd, doch niet verschenen. De aangewezen borgen: 
te weten de heer van Heinsberg, heer Scelart, de voogd 
van Roermond en Mathijs van Gangelt zijn niet gekomen 
binnen de tijd volgens het landrecht. Schepenen van 
Thorn veroordelen van Merssen tot het bepaalde in de 
zoenbrief en aangezien hij nalatig daarin is gebleven, 
veroordelen zij hem vervolgens tot een bedevaart naar 
Cyprus met drie jaar tijd vanaf 14 dagen na Pinksteren 
en vervolgens naar St. Jacob in GaliciS en een boete 
van 500 Rijnsguldens, te betalen v<5<5r Pinksteren. 
Oorkonders: Gheraert Haeck, meier van Thorn, Claes 
Bormans, schout van Maasland, 7 schepenen van Thorn, 
van wie zegelen Goedaert van Halen en Volquyn van den End 
End en namens de overige 5 schepenen zegelt Heynric 
van Baexen. 

Habets; Thorn I biz. 307/9 

860.  1429 mei 2 

"Op des heyligen Creutsavont inventionis". 

Dederich Man en Gertruide, echtelieden, verkopen voor 
een som geld aan de Karthuizers een bunder land in de 
heerlijkheid van Nyel! tussen der Carthuizerstiegel- 
kuylen en de gemene weg tot des heeren landswaertz 
van den lande een hoofd aan der Carthuizer kampe en 
beneden schietende aan die myddelste tiegelrye. 
Oorkonders: Maes Bonten, richter, Coen Phebus en Jo- 
han Huynselmans, schepenen van Nyell. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 4 
' 18489 nr. 22 

861.  1429 mei 21 

"Des neesten saeterdaichs nae den heylighen Pynxtdaigh". 

Ffye op den Kelre, begijn, verkoopt de erfpacht ut in 
litera 1415 november 7 (regest nr. 729) aan Johan van 
Kaldenbroeck, rector van het begijnhof, voor: 
- 20 schellingen 's jaars voor de wijn op Paasdag, uit 
te delen aan de zusters, die het H. Sacrament hebben 
ontvangen;  



 

 

schellingen 's jaars voor onderhoud van de kerk; 
" " " een jaargetijde voor 

Ffye; 
schelling voor de priester van St. Barbara-altaar 

voor diens aanwezigheid bij het jaargetijde. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 
Transfix met 1415 november 7 (regest nr. 7^9)• 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 4 vo. 

862.  1429 juli 25 

"Op Sent Jacopsdage". 

Prior en gemeen convent der Karthuizers van Roermond 
en Willem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond, beslech- 
ten na bemiddeling van Johan Schelart van Obbendorppe, 
ridder, Johan van Oyst, Johan van den Grynde, Heynrick 
van Loven en Philips Schijffelart, scheidsrechters en 
zegslieden, hun geschil over de visserij bij het Steel, 
• de watermolen en de griend boven de brug te Roermond, 
die Mechteld, weduwe van Dederick Baecke, en haar kin- 
deren aan de Karthuizers verkocht hebben. Prior en con- 
vent zullen 1/3 van het goed uitkeren aan de erfvoogd; 
het klooster blijft het beheer houden over het onge- 
deelde geheel en zal 1/3 van .het batig saldo aan de 
voogd uitkeren, die op zijn beurt 1/3 in de kosten draagt. 
Beide gerechtigden hebben bij verkoop recht van prefe- 
rentie; de koopsom zal binnen nu en 6 maanden bedragen 
voor het kloosters gedeelte 539 Overlandse Rijnsguldens 
en 80 Arnhemse Arnoldus guldens en het voogdsgedeelte 
269 Overlandse Rijnsguldens en 40 Arnhemse Arnoldus 
guldens. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 49 verso - 50. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18502 nr. 2 

862A. 1429 .juli 13 

Frederik, graaf van Meurs, brengt een wapenstilstand 
tot stand tussen jonghertog Ruprecht van Gulik en Berg 
en Arnold, hertog van Gelre, gedurende 4 jaar na 8 Sep- 
tember. ■ 

Urkundenbuch der Stadt DUren nr. 254 

863.  1429 october 9 

"Des sonnendachs Sent Dyonisiusdach martiris". 

Johan van der Beten, Johan Groen, Godart Haen, Heyn Wam- 
beck, Rut Betmer, Johan van der Balen en Lemme Neuden, 
schepenen te Haelen, verklaren, dat Johan van den Griende 
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een stuk wei, groot 2 bunder min 26 roeden gelegen 
in de Haven Griende, verkocht heeft aan de Kruishe- 
ren te Roermond. De leenheer draagt het stuk over aan 
Dederic Konijnck, de voogd van het klooster. 
Grosse op perkament; inv. nr. 58; schepenzegel van 
Haelen. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 255. 

Kruisheren Roermond 

1429 october 10 

Voor richter en schepenen van Roermond schenkt Dederik 
van Wessem een erfrente van 1 Rijnsgulden uit zijn huis 
aan de Markt, achter uitkomende op de Lombardstraat (= 
Jezuitenstraat), aan het kapittel van de H. Geest onder 
last van een jaargetijde in him kerk. 

Sivr£ inventaris III - 391 

1429 october 18 

"Op Sent Lucasdaich evangeliste". 

Voor richter en schepenen der dingbank van Kessel en 
Helden nemen Heyn Peelman en Marie, echtelieden, in erf- 
pacht van Johannes Melter en Gadelinde, echtelieden, 
3/8 van de hof, die Johannes bezat vanwege zijn ouders, 
tegen 3 malders rogge en 2 kapoenen 's jaars te leveren 
te Roermond. 
Cartularium Begijnhof Roermond fol. 30 

1429 november 18 

Frederik, graaf van Meurs, kwiteert hertog Arnold van 
Gelre voor 6.000 Rijnsguldens in mindering van de som, 
waarvoor Arnold hem land en ambt van Kessel verpand had. 

Urkundenbuch Mors I nr. 1714 
Nijhoff IV - 69 

1430 januari 25 

"Sente Pauwelsdach conversio". 

Johan van Wylre, richter, Johan van Baexen en Johan van 
den Grynde, schepenen te Roermond, verklaren, dat Dederick 
van Eycke de helft van een huis aan de "Nyelrestraten" 
verkocht heeft aan de Kruisheren en het vruchtgebruik van 
de andere helft. 
Grosse op perkament; inv. nr. 22; zegel van Johan van Wyl- 
re; zegels van Johan van Baexen en Johan van den Grynde 
zijn verloren.



 

 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 55. 

Kruisheren Roermond 

868. 1430 februari 5 

"Sente Agatendach virginis". 

Johan van V/ylre, richter, Lambrecht van der Kraecken 
en Arnolt Hoefft, schepenen te Roermond, verklaren, dat 
Geraert Assenmeecker van Guylich 1/3 van de helft van 
het hele huis, dat eigendom geweest was van Johan Knou- 
pe aan de " Nylrestraten"naast het huis, dat eigendom 
was geweest van Dederick van Eycke, verkocht heeft aan 
de Kruisheren. 
Grosse op perkament; inv. nr. 22; zegels van Johan van 
wylre, Lambrecht van der Kraecken en Arnolt Hoefft zijn 
verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 53. 

Kruisheren Roermond 

869. 1450 februari 12 

"Twelffde daeghs in den maent februarii". 

Burgemeesters, schepenen en raad van Roermond, verkla- 
ren, dat de Kruisheren een jaarrente van 18 kop rogge, 
die zij de stad nog moesten betalen van een totale jaar- 
rente van 8 malder rogge voor hun goed in de Haven Grien- 
de, hebben afgekocht met een bedrag van 12 Rijnse gulden 
en 18 witpenningen. 
Grosse op perkament; inv. nr. 109; stadszegel van Roer- 
mond. 

Afschrift in "Copiae Archivii"; inv. nr. 1; fol. 261. 

Kruisheren Roermond 

870. 1430 februari 12 

Burgemeesters, schepenen en raad van Roermond, verklaren, 
dat, Willem van Kuedichaven een jaarrente van 13 kop rogge, 
die hij de stad nog moest betalen van een totale jaarrente 
van 8 malder rogge voor zijn goed in de Haven Griende, 
heeft afgekocht met een bedrag van 10 Rijnse gulden en 22 
witpenningen. 
Grosse op perkament; inv. nr. 110; stadszegel van Roermond. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; f.259 

Kruisheren Roermond
Vice-proost en kapittel der kerk van de H. Geest te Roer- 



 

 

mond oorkonden na bemiddeling van Alaert Ludinck en Jo- 
han van Kessel, priesters, en Reynaer van den Dijcke, 
schepen, en Pouwel van den Brueck, kerspelman van Karken, 
op de eis van schepenen en gemeente van het kerspel Kar- 
ken, dat het kapittel verplicht was op de processie van 
die van Karken op Servatiusdag naar Berg een ton bier of 
hop en een sester brood uit te reiken, welke verplich- 
ting door het kapittel was afgewezen als zijnde nooit 
verstrekt, tot de overeenkomst te zijn gekomen, dat het 
kapittel voortaan op Servatiusdag als het kerspel Karken 
met haar heiligen(beelden) te Berg komt, zal geven 1 ton 
hopbier en 3 boddregers voor brood. Daartegen zal het ka- 
pittel bij de verpachting van haar tiend te Karken niet 
meer geven dan 1 ton bier als licop. Indien het kapittel 
met de pachter van de tiend overeenkomt, dat die de 2 
tonnen bier en het brood zal betalen, dan wordt op de 
pacht 1 paar koren gekort. Als het kapittel de tiend voor 
3 jaar verpacht, zal de rentmeester van het kapittel de 
ton met de kerspellieden uitdrinken. Indien het kapittel 
de tiend niet verpacht, doch laat ophalen, behoeft het de 
ton bier niet te geven. Wie van de kerspellieden reeds 
vooraf teert op kosten Van de nog onbekende pachter van 
de tiend, vervalt in de boete het bier en brood te beta- 
len te Berg op Servatiusdag. Het kapittel heeft de 22 
boddregers, die het kerspel op de afgelopen Servatius- 
dag te Berg heeft gedronken, betaald. Namens het kerspel 
zegelt Steven van Lieck, voogd te Karken, en Gijselbrecht 
van Karrick. 

Publ. 1886 biz. 249 - 251 
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