
          1430 mei 20 

Hilbrandus Sterck, prior van het klooster van St. Eli- 

sabeth, enige rechter en comraissaris gedelegeerd door 

de H. Stoel, verwijzende naar de bul van paus Martinus 

V, daagt Arnoldus van Culenborch, proost van de kerk 

van de H. Geest te Roermond, op verzoek van Heynricus de 

de Dulken, Rychwinus de Broeck, Alardus Ludinck, Johan- 

nes Heyde, Emondus Greent en de overige kanunniken van 

de H. Geestkerk om binnen 6 dagen in de H. Geestkerk te 

verschijnen om de bul te vernemen op pene van verstek. 

(zie akte van 1430 juni 1, regest nr. 873. 

Publ. 1886 biz. 252/4 

872. 1430 mei 27 

"Des neesten saterdaeghz na Sente Urbanus daghe". 

Johan Schelart van Obbendorpp, ridder, drost te Montfort, 

zegt toe geen gebruik te zullen maken van de brief, die 

wijlen hertog Reinald van Gulik en Gelre hem gegeven heeft, 

sprekende op het lombaardenhuis te Roermond. Hij zal die 

brief desgevraagd ter hand stellen aan Anthonis en Balde- 

wijn van Montefya, gebroeders. 

Handschr. Linssen 69 

873. 1430 .iuni 1 

Martinus, paus, beveelt de inlijving van de parochieker- 
ken Vlodrop, Odilienberg en Steinkirchen bij het kapit- 
tel van de H. Geest. Het kapittel zal voor die kerken 
een vicarius perpetuus voor de zielzorg aanwijzen, waar- 
voor goederen als inkomsten worden aangewezen. Afkondi- 
ging geschiedde door de daartoe aangewezen commissaris 
Hilbrandus Sterck, prior van het klooster van St. Elisa- 
beth, in bijzijn van de getuigen Mathias Reppell, Henri- 
cus Tegelbecker, priesters, vicarissen in de H. Geest- 
kerk, Godefridus Hillen, burger van Roermond, en Gerar- 

dus Gruvell. 

Zie voor uitwerking der akten 00k Linssen nr.103 P«37 vo. 

Publ. 1886 biz. 254 - 267 

874. 1430 .juni.j 21 

Johan van Loen, heer te Heinsberg en Leeuwenberg, ver- 

klaart, dat de kerk te Steinkirchen mit synen gueden wis- 

te, willen ende consent mit alien ende yetlighen yren 

renten incorporiert is ende voertaen bliuen sail aen die 

871 . 



eerbaren heren dechen ende capittel zo deme heilgen 

geiste te Roermond. 

Afschrift in Cartularium van het kapittel van den H. 

Geest, 1e gedeelte biz. 31 

875. 1430 .iuni 28 

"Des guedendaighs op Sinte Peter inde Pauwelsavent 

apostolorum". 

Gewart Roffart van Kessell verklaart, dat hij de hoe- 

ve te Offenbeicke (Offenbeek) ontvangen heeft van Sy- 

brecht van Kessell ten behoeve van hemzelf en van Thijs 

Kupers van Besell. 

Grosse op perkament; inv. nr. 78; zegel van Gewart 

Roffart van Kessell. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 437. 

Kruisheren Roermond 

876. 1430 augustus 1 , .  _  

"Op Sent Petersdach ad vincula". . 

Johan van Wylre, richter, Heynrick Thijs son en Arnolt 

Neutken, schepenen te Roermond, verklaren, dat Beele, 

Trude en Kathrijn Wijnants en Heyn Jonge, de echtgenoot 

van Beele, 3/4 van een half huis bij de "Nylre porte", 

(ca. Stationsplein), waarvan de Kruisheren de andere 

helft bezitten, verkocht hebben aan de Kruisheren. 

Grosse op perkament; inv. nr. 22; zegels van Johan van 

wylre, Heynrick Thijs son en Arnolt Neutken. 

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

fol. 57. 

Kruisheren Roermond 

877• 1430 September 6 

i 

Jan van Heinsberg, bisschop van Luik, geeft zijne toe- 
stemming tot de incorporatie der pastorijen van Vlodrop, 
Odilienberg en Steinkirchen bij het kapittel van den 
H. Geest te Roermond. 
Orig. perk. lat. met het zegel van den bisschop in rood 
was; een afschrift daarvan is in het Cartularium van het 
kapittel van den H. Geest, 1e gedeelte biz. 28 vo. en af- 
gedrukt„in Alb. Wolters,"de H. H. Wiro. Plechelmus en 
Otgerus biz. 118. 

Publications 1886 biz. 268 - 272  



1430 September 9 

Gwilhelmus de Lyekerke, aartsdiaken van Kempenland, 

bevestigt de akte van 1 juni 1430 (regest nr. 873) 

en bepaalt vanwege de incorporatie van Steinkirchen 

de afkoopsom voor zijn aartsdiakonale rechten op 1 

oud schild 's jaars. 

Publ. 1886 biz. 273 - 275 

879. 1430 October 4 

Engelbertus Goltsteyn, decanus Christianitatis consi- 

lij Wassenbergensis, hecht zijn goedkeuring aan de in- 

corporatie der pastorij van Vlodrop bij het kapittel 

van den H. Geest te Roermond onder voorbehoud van zijn 

regt van admissie en institutie des rectors aldaar, 

die hem bij openvalling toekwam. 

Getuigen waren: Sibertus Herkenbosch, priester te Roer- 

mond, Winandus Habin van Montfort, pastoor te Asselt 

en Swalmen, en Walter Broeckmans, pastoor te Maasniel. 

Afschrift in Cartularium van het kapittel van den H. 

Geest, 1e gedeelte biz. 30 vo. 

880. 1430 October 9 

"Datum et actum Ruremunde in cimiterio ecclesie sancti 

Spiritus sub anno a nativitate domini M.CCCC.XXX, die 

vero lune nona mensis octobris". 

Hubertus de Berghe, decanus christianitatis concilii 
Susterensis, geeft zijn toestemming tot de meer ver- 
melde incorporatie der pastorijen van Vlodrop, Odilien- 
berg en Steinkirchen bij het kapittel van den H. Geest 
te Roermond onder voorbehoud van zijn regt van admissie 
en institutie des rectors van St. Odilienberg, die hem 
bij openvalling dezer plaats op zekere tijden des jaars 
toekwam. 
Getuigen waren: Johannes de Kessel en Johannes genaamd 
Buelen, rectoren der H. Geestkerk en van St. Odilife'nberg. 
Orig. perk. lat. Opgemaakt door den notaris Paulus Bart 
de Boemell, voorzien van zijn notari'eel merk en van het 
zegel van den deken in rood was; een afschrift vindt men 
in het Cartularium van het kapittel van den H. Geest, 1e 
gedeelte biz. 29 vo. en vermeld bij Alb. Volters, "de H. 
H. Wiro, Plechelmus en Otgerus" biz. 125 

881. 1430 december 1 

"Datum Rome in ecclesia beate Marie". 

Ludovicus de Garsijs, decretorum doctor apostolice came- 

re clericus canonicus Bononiensis judex et commissarius, 

doet uitspraak in een geschil tusschen het kapittel van 

878. 



den H. Geest te Roermond en Nicolaas Paew, priester 

van Maastricht in betrekking tot de parochiekerk of 

quarta capella van Odilienberg. Na alle daartoe be- 

trekkelijke bescheiden behoorlijk onderzocht, over- 

wogen en den raad van regtsgeleerden ingewonnen te 

hebben, verklaart hij, dat de tegenkantingen, lasten, 

kwellingen en belemmeringen, die genoemde Nicolaas 

Paew in betrekking tot de kerk van Odilienberg aan 

het vermelde kapittel heeft berokkend, roekeloos, on- 

wettig en onregtvaardig zijn, weshalve hij hem het 

eeuwig stilzwijgen over die kerk oplegt en hem in de 

kosten veroordeelt. 

Getuigen waren: Johannes de Huesden en Henricus Stou- 

be, notarissen der apostolische kamer. 

Orig. perk, lat.; opgemaakt door den apost. notaris 

Johannes Cabebe de Werda, voorzien van zijn notari- 

se 1 merk en van het eenigszins beschadigde zegel van 

Ludovicus de Garsijs. 

Kapittel H. Geest te Roermond 

882. 1430 

Formulier van den eed, die door de dekens van het ka- 

pittel van den H. Geest te Roermond moest worden afge- 

legd. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 

H. Geest, 1e gedeelte biz. 3*1 

883. 1431 maart 1 

"Datum Basilee kalendas marcii anno a nativitate Domi- 

ni millesimo quadringentesimo tricesimo quarto". 

Het koncilie van Basel machtigt de deken van het Maas- 
trichtse St. Servaaskapittel, naar aanleiding van een 
verzoekschrift van Frederik van Murse (Meurs), waarin 
deze de desolate toestand schetst, waarin St. Elisa- 
bethsdal zich bevindt, het kaulietenklooster op te hef- 
fen en om te zetten in een klooster van reguliere kanun- 
niken van St. Augustinus onder het gezag van de prior 
van Windesheim. 
Zegelaar is de oorkonder. 
Grosse op perkament; inv. nr. 3. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

884. 1431 maart 30 

"Des vrijdages na Onser Liever Vrouwen dach annuntia- 

tionis". 

Dirk Barendonck en zijne echtgenoote Christina van Wij- 

enhorst doen ten overstaan der schepenbank van Kapellen,  



myt hande, halme ende monde, afstand van alle goederen, 

die hun van wijlen Sophia en haren echtgenoot Johan van 

Wijenhorst ouders van gemelde Christina toegekomen zijn 

of na dode van Johan van Wijenhorst zullen toekomen ten 

behoeve van Hendrik van Wijenhorst, broeder van genoem- 

de Christina. 

Medebezegelaars waren: Daam van der Horst en Willem van 

Wijenhorst, oom van Christina. 

Orig. perk., waaraan nog 44n beschadigd zegel hangt in 

groen was. 

885. 1431 april 5 

"Des donersdaechs nae den heylghen Paeschdage". 

Johan van Broekhuysen, drost van het land van Kessel, 

schepenen en kerspellieden van Venra.y, Mart van Gruys- 

. dunck, pastoor te Lochem, Maert Ludinck, Hendrik van 

Meerwick, Johan van Meersen en Willem Kelleneer, houden 

in de kerk van Venray op het koor een onderzoek door ge- 

tuigen naar de inhoud eener overeenkomst, die vo<5r twee 

en dertig jaren te Venlo gesloten werd tusschen den her- 

tog van Gelder en het Cistercienser convent van Roer- 

mond in betrekking tot de tienden van Venray. 

Afschrift in Cartularium II biz. 19 vo. 

Munsterabdij 

886. 1431 mei 6 

"Des sonnendaeghs na des heiligen Cruyts dage inventio- 

nis". 

Arnold Neutken, wonende te Echt, en zijne huisvrouw Katha- 
rina, verkoopen eenen erfcijns van eyn quartier van eynen 
alden schilt, myn acht en halven penninck, gevestigd op 
het huis van Goeswijn van den Grijnde, gelegen achter des 
heyligen Geistz Choir, aan Johan van Kessel, rentmeester 
van het kapittel van den H. Geest te Roermond in behueff 
der presentien derselver kircken. 
Oorkonders: Johan van Wylre, schout, Arnold Hoefft en Ar- 
nold Neutken, schepenen van Roermond. 
Orig. perk.; met nog een zegel in groen was. 

Kapittel H. Geest 

887. 1431 mei 24 

"Op Sent Urbaensavont pape". 

Philips Steffeler van Oyss, richter, Johan van den Gry- 

ende en Sybrecht Herkenbosch, laten te Lewen (Leeuwen), 

verklaren, dat Sybrecht Herkenbosch Gadaertz son de helft 

van 2 bunder land verkocht heeft aan Robijn van Swalmen, 

welk land hij geerfd had van zijn heer Sybrecht Herken- 

bosch.  



Grosse op perkament; inv. nr. 39; zegels van Philips 

Steffeler van Oyss, Johan van den Gryende en Sybrecht 

Herkenbosch. 

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

fol. 325. 

Kruisheren Roermond 

888. 1431 mei 27 

"Des zondags nae Sunte Urbaen". 

Schepenen van Helden getuigen in aanwezigheid van Jo- 

han Scelbergen, scholtis te Kessel, dat Zybert van Her- 

ckenbosch op zijn hof te Heldent geheten " ten Have ", 

die vroeger van Daniel van Goer was, een 11 wreen " 

(dekhengst) en " var " (springstier) hield ten behoeve 

van de gemeente. Zybrecht wilde het kerspel 50 guldens 

betalen of 6 beesten geven teneinde van de plicht ont- 

last te worden, 00k nadat de tiend uit de hof was ver- 

kocht aan de Karthuizers van Roermond. 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18498 fol. 26 

18498 " 14 

18489 nrs. 23, 24 

889. 1431 .junij 1 

"Mensis Junij die prima". 

De deken en het kapittel der kerk van den H. Geest te 

Roermond, vroeger te Odilienberg gevestigd, stellen 

nieuwe statuten en ordonnantien voor dit kapittel vast. 

Orig. lat. perk.; zegels verloren, . 

890. 1431 juni 24 

"Op Sint Johans baptisti synre geboert". 

Arnolt Heufft, schepen van Roermond, schenkt de Kar- 
thuizers van Roermond 1.600 guldens voor de stichting 
van 4 missen per week op het altaar van St. Margariten 
in de Betlehemkapel met- uitkering voor de armen. 

Linssen nr. 75 biz. 79 
R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18524 

891. 1431 october 30 

Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, stelt zich 

borg voor Willem van Ghoer en diens zoon Arnold. 

Sivr£ inventaris III biz. 266  



892. 143"1 october 30 

"Des neesten dynxdaechs na Sente Symon ende Judas 

daghe apostolorum". 

Willem van Ghoer en zijn zoon Arnold verklaren, dat 

de hof op den Vijsscher Oe, door hen bij ruiling aan 

het klooster van O.L. Vrouwe te Roermond afgestaan, 

een leen is van den graaf van Horn en zij bij deze 

ruiling den last op zich genomen hebben om bij meer- 

derjarigheid van den jonker van Horn het voornoemde 

klooster de beleening daarvan op hunne kosten te ver- 

schaffen. Zij verbinden zich nogmaals daartoe en wel 

onder verband van vur sich e.ynen eersamen mit eynen 

peerde tot Ruremunde ynne die stat in eyne eersame 

herberghe in leystinghe te senden; zij stellen tot 

hunne borgen Johan, heer te Ghoer, Daniel van Ghoer 

en Willem van Vlodorp, erfvoogd van Roermond. 

Afschrift in Cartularium II biz. 72. 

Munsterabdij 

893. 1431 december 4 

"Op Sente Barbaren dach der heylighen Jouffrouwen". 

Arnold van Huerne, heer te Kessenich, verklaart op 

den hof, op de Visscher Oe gelegen en toebehoorende 

aan Willem van Ghoer, geene regten te bezitten, maar 

wel op den Visschers Weert; hij omschrijft op de vol- 

gende wijze die regten: Wanneer Willem vurss. drij 

bosselen holts heeft, so sail ich twe bosselen hebben. 

Wanneer hij drij rinder weyden sail, so sail ich twe 

rinder weyden ende wanneer dat hij van den Weerde 

vurss. dry penninghen beert ende heffet, so sail ich 

twe penninghen boeren ende heffen. 

Afschrift in Cartularium II biz. 74 

Munsterabdij 

894 • 1431 december 22 

"Des nesten daghz na Sente Thomasdaghe des heilighen 

apostolen". 

Johannes Aiben en zijne huisvrouw Adelheidis verklaren, 

ten overstaan der schepenbank van Kempen van het kapit- 

tel van den H. Geest te Roermond in erfpacht genomen te 

hebben het erf en goed, gelegen in het kerspel van Kem- 

pen en genaamd dat Bursgius velt, voor eenen pacht van 

3 malder even (=zwarte haver), die zij jaarlijks op St. 

Andries dag ten behoeve der scholasterij van dat kapit- 

tel zullen leveren. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den H. 

Geest, 1e gedeelte biz. 8 vo.  



1431 december 26 

Arnolt, hertog van Gelre, verpandt 120 malder 

rogge 

's jaars uit zijn renten, tienden en pachten te Raede 

en in het land van Kessel, losbaar met 1.877 Rijns- 

guldens aan zijn raad en maarschalk Johan van Boit- 

bergh en diens vrouw Johanna van Apelteren. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem inventaris nr. 2126; ge- 
cancelleerd. 
Nijhoff Gedenkwaardigheden IV nr. 90 

896. 1432 februari 17 

Frederik, graaf van Meurs enz., momber van het land 

van Horn, oorkondt, dat Willem van Ghoer en diens 

zoon Arnold ten behoeve van de abdis van het Cister- 

cife'nser klooster te Roermond afstand gedaan hebben 

van de lenen op de hof, gelegen op de Vischer O0e. 
. Aanwezig de leenmannen Johan van Ghoer, Willem van 

Vlodrop, erfvoogd te Roermond, Johan van Wilre en 

Godart van Holthuerne. 

Urkundenbuch Mors II nr. 1797 

897. 1432 maart 24 ■ 

"Op Onss Liever Vrouwenavont annuntiationis". 

Maria van Driel, abdis, en het klooster van O.L.Vrouwe 
te Roermond, staan bij ruiling aan Willem van Ghoer en 
aan zijnen zoon Arnold af hunnen hof gelegen te Heijel 
(Heel) vur desselven Willems huysse van Ghoer, waartegen 
deze laatste aan het vermelde klooster zijnen hof, ge- 
legen op den Visscher Oe afstaat. 
Getuigen van deze erfwisseling waren: Johan Schelaert 
van Obbendorp, ridder, drost te Montfort, Johan, heer 
te Ghoer en Daniel van Ghoer, Johan van Oyst, Willem 
van Vlodorp, erfvoogd van Roermond, Johan van Brede en 
Gerard Haecke van Thoer. 

Twee afschriften in Cartularium II biz. 'JO verso en 71. 

Munsterabdij . 

898. 1432 maart 30 

"Des sonnendages in den vasten dat men singet letare". 

De prior van de Karthuizers te Roermond en Seger van 

der Horst oorkonden, dat zij na twist over het "vlaess" 

te Baerle overeengekomen zijn, dat het klooster krijgt 

2 stukken land buiten de vaer, Seger 2 morgen van de 

"vlaess" en van 3 omstreden bunders er 2 zijn voor het 

klooster en 1 voor Seger.  

895. 



Linssen 5.9 , Karthuis biz. 39 

R.A.L. Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 25 

18497 fol. 6 

899. 1432 mei 10 

"Des teenden daechz in den meye". 

Johan van der Beten, Gadaert der Haen, Johan Groen, 

Heyn Wambecke, Lambrecht Stomeker, Johan van der Ba- 

len en Jacop Lepper, schepenen te Haelen, verklaren, 

dat Leonaert Heinrix Plucsax son, als voogd van Ger- 

truden zijn moeder, aan de Kruisheren te Roermond ver- 

koopt het land, gelegen in de Werde, dat zijn moeder 

geerfd heeft van Gryeten Steven, die dat op haar beurt 

gekregen had van haar 00m Heinric van den Fellenorde. 

Grosse op perkament; inv. nr. 58; schepenzegel van 

Haelen fragmentarisch. 

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

fol. 257. 

Kruisheren Roermond. 

900. 1432 juni 29 

Vincentius, jonggraaf van Meurs, bekent van zijn vader 

Frederik, graaf van Meurs, ontvangen te hebben Frytz- 

steyne en de heerlijkheid van Ochten. Hij belooft zijn 

moeder te onderhouden met 2 juffrouwen, 1 kamerjuffrouw, 
1 man, 1 jongen en 1 kamerheer en aan zijn moeder jaar- 
lijks 100 Overlandse Rijnsguldens, voor ieder der be- 

dienden nog 30 Rijnsguldens; tevens aan het huisgezin 

op de burcht te Meurs, te weten 1 burggraaf, 1 kamer- 

knecht, 5 nachtwakers, 1 "kuer"- wachter. 3 portiers, 
1 rentmeester en mr. Herman Armbust^en. tezamen 13 per- 

sonen, elk 20 Rijnsgulden, welke bedragen de rentmees- 

ter hem zal betalen met 340 + 200 gulden. Tevens heeft 

hij ontvangen 500 malder rogge, 70 malder weit, 90 mal- 

der gerst, 400 malder haver, 5 malder erwten, 10 malder 

boekweit, 32 kapoenen, 600 hoenders, 14 ganzen, 18 kraan- 

vogels, 47 £ was, 280 £ olie, 50 varkens, 3 beren en 

50 hamels 's jaars, door de rentmeester te voldoen. Hij 

heeft van zijn vader als woning ontvangen het slot te 

Briiggen, waarop Vincentius op zijn kosten zal houden 

1 burggraaf, 1 kelner, 1 kamerknecht, 6 nachtwakers, 1 

koerwachter, 2 portiers, waarvoor zijn vader hem gegeven 

heeft 12x3 malder rogge en 3 malder malt, te betalen 

door de kelner te Briiggen +12x12 Ri jnsguldens, 00k 

te betalen door de kelner. Tevens heeft zijn vader hem 

gegeven 20 voeder hooi 's jaars en 4 hoenders, de visse- 

rij, de renten in het land van Gelre in de ambten van 

Kriekenbeck en Kessel, uitgezonderd die te Roermond en 

de tienden te Bracht. Tevens 600 Rijnsguldens 's jaars 



te betalen door de kelner van Briiggen en de kelner 

van Born ieder met 300; tevens de helft van Siichte- 

len. 

Urkundenbuch Mors II nr. 1806 

1432 September 9 

"Des neesten daechs nae Onss Liever Vrouwendage nati- 

vitas". 

Schout, burgemeesters, schepenen, raad en burgers van 

Zusteren (Susteren) verklaren, dat zij de Kruisheren 

de vorderingen op 3 vrechten wei te Dieteren achter de 

hoeve Vangher Beeke kwijtschelden vanwege de goede 

diensten aan de stad bewezen. 

Grosse op perkament; inv. nr. 49; stadszegel van Suste- 

ren is verloren. 

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

fol. 516. 

Kruisheren Roermond 

1432 

Willem heer van Wevelinghoven verkoopt aan Frederik, 

graaf van Meurs, de (dorpen) Born en Bracht. 

Urkundenbuch Mors II nr. 1821 

1432 

Johan van Holtmoelen wordt door Frederik, graaf van 

Meurs, beleend met het Backenbusch voor Holtmohlen. 

Urkundenbuch Mors II nr. 1823 

(vaarschijnlijk 1432) zonder datum 

Omschrijving der landerijen, beemden en grienden, die 
bij ruiling door Willem van Ghoer aan het Cistercien- 
ser klooster te Roermond werden afgestaan en op der 
Visscher Oe gelegen waren met eene omschrijving van den 
hof te Heel, die daarentegen aan genoemden Willem van 
Ghoer in eigendom overging. 

Afschriften in Cartularium II biz. 74 verso. 

Munsterabdij 

1432 april 4 

"Op Sent Ambrosius dach episcopus". 

Hendrik van Holtmolen, pastoor te Tegelen, verpacht aen 

Daemen van den Bruele, genaamd van Brempt, een kleinen



griend, gelegen tot Berghe op der Ruyren, voor een 

tijdvak van 80 jaren en tegen eenen jaarlijkschen 

pachtprijs van twintig Boddreger Ruremunds paymentz. 

Orig. perk, met het zegel van Hendrik van Holtmolen 

in groen was. 

906. 1433 .iuli 6 

"Des maendaichs nae Onss Vrouwendach visitationis". 

Broeder Gerairt van Erckelents, scheffener van de 

Karthuizers te Roermond, verkoopt de rente ut in li- 

tera 1378 november 2 (regest nr. 529 ) aan Wilhem 

Haerdevuyste, pastoor van het begijnhof, ten behoeve 

van de pastorie. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 39 

907. 1433 juli 6 

"Des maendaichs nae Onser Vrouwe dage visitationis". 

Broeder Gerairt van Erckelents, scheffener van de Kar- 

thuizers te Roermond, verkoopt de rente ut in litera 

1423 october 9 (regest nr. 803) aan Wilhelm Haerde- 

vuyste, pastoor van het begijnhof. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 36 verso 

908. 1433 julij 13 

"Op Sente Margrietendach der heiliger Jonffrouwen". 

Goessen Spede, Eylbert van Eyll Eylbrechtszoon, Her- 
man van Hoenselaer en Johan van Pellant, knapen, doen 
uitspraak aangaande het onderhoud van het nieuwgebouw- 
de koor der kerspelkerk te Wetten; over welk onderhoud 
tusschen het Cistercienser convent te Roermond en de 
kerspellieden van Wetten verschil van gevoelen bestond. 
Afschrift in Cartularium II biz. 37. 

Munsterabdij 

909. 1433 September 30 

"Op Sent Remeyss avont". 

Sybrecht Herkenbosch, priester, zoon van Gadert, doet 

opdragt ten overstaan der schepenbank van Roermond van 

een huis en erf gelegen op der brugstraten oerde neest 

der porten aan het kapittel van den H. Geest ten behoe- 

ve eener prebende, die hij inder vurscr. kircken stichten 



sail. 

Oorkonders: Gerard van Oedenrade, richter, Hendrik 

van Loeven en Dederik Man, schepenen. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 

H. Geest, 1e gedeelte biz. 71 vo. 

1433 october 22 

"Op Sent Severijnsdach episcopi". 

Jacop van Gaele, richter, Coen Phebus en Johan Huynsel- 

manen, schepenen te Nyel (Maasniel), verklaren, dat De- 

deric Wylde van Merssen, hun collega-schepen, gezegd 

heeft, dat zijn vrouw Yde bij testamentaire beschikking 

een jaarrente van 2 malder rogge gezet heeft op een stuk 

land naast dat van het Gasthuis, velk land Dederic en 

Yde vroeger gekocht hebben van Dederic Moereel. Van deze 

twee malder wordt een malder geschonken aan de Minder- 

broeders te Roermond. Dederic Wylde van Merssen draagt 

1 malder over aan de richter, die op zijn beurt die over- 

geeft aan de Kruisheren. 

Grosse op perkament; inv. nr. 111; zegel van Jacop van 

Gaele. 

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

fol. 311. 

Kruisheren Roermond 

1433 november 7 

Datum Basilee Julianus sancte Romane ecclesie sancti 
Angeli dyaconus cardinalis in Germania apostolice sedis 
legatus schrijft aan Bruno de Boechem, kanonik van Luik, 
dat hij een verzoekschrift ontvangen heeft van Sibertus 
de Herkenbosch, priester, waarin deze berigt in de kerk 
van den H. Geest te Roermond eene prebende voor een cantor 
te hebben gesticht en hem verzoekt deze stichting te be- 
vestigen; hij noodigt bovengenoemden Bruno uit om te on- 
derzoeken of de middelen tot deze stichting voldoende 
zijn en in dit geval de gevraagde goedkeuring te verlee- 
nen. 
Orig. perk, lat.; zegel verloren; een afschrift bevindt 
zich in het Cartularium van het kapittel van den H. Geest 
1e gedeelte biz. 67 

1435 - 1488 

Uittreksel uit de landrechten van Horn inzake de water- 

molens. 

Habets; Thorn I biz. 325/6 

1434 januari 7 

"Des anderen dages na dertyendaghe". 

Geraert van Oederade, richter, Heinrick Thijs soen en Die- 

rick Man, schepenen te Roermond, verklaren, dat Marie,



van Gobbel Wijngaertz, voor de schepenen heeft gezegd, 

dat zij en haar man meer dan 20 jaar geleden van Johan 

Pollaert de vijngaard buiten de Nielerpoort voor de 

prijs van 6-£ gulden in onderhandse overdracht in erf- 

pacht hadden ontvangen. Van deze overdracht wordt nu 

een officife'le akte opgemaakt. 

Grosse op perkament; inv. nr. 112; zegel van Dierick 

Man; zegels van Geraert van Oedenrade en Heinric Thijs 

soen zijn verloren. 

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

fol. 99. 

Kruisheren Roermond 

914. 1434 januari 17 

"Des sonnendage post octavas Epyphanie". (Driekoningen) 

Geraert van Oederade, richter, Heynrick Thijs son en 

Derick Man, schepenen te Roermond, verklaren, dat Johan 

Pollaert een jaarrente van 6-^ gulden geschonken heeft 

aan de Kruisheren te Roermond. 

Orig. op perkament; inv. nr. 112; zegel van Heynrick 

Thijs son; zegels van Geraert van Oederade en Derick Man, 

beide fragmentarisch. 

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

fol. 100. 

Kruisheren Roermond 

915. 1434 maart 20 

Peter der Pelser, zoon van Willem Smeedts en Bele, ech- 

telieden, verkopen het huis op de Kreyvelsgraeffve(=Kne- 

velsgraafstraat) tegen de stadsmuur tussen de erven van 

Johan van Loete en Johan van der Vair aan Dederick van 

Maris en Katherine, echtelieden. Het huis is belast met 

11 witpenningen ten behoeve van Johan Knoupe. 

Oorkonders: Geraert van Oederade, richter, Johan van den 

Grynde en Heynrick van Loeven, schepenen van Roermond. 

Getransfigeerd met 1446 augustus 15 (regest nr. 1009) 

en 1451 juli 13 (regest nr. 1047). 

R.A.L. Archief Faliezusters Roermond nr. 33 

916. 1434 april 21 

Nijs her Johans van Nederoeteren, meier van Rutten Save- 

lants in diens hoeve te Nuchelen en delaten van diezelf- 

de hoeve, Roebrecht van Lethouwen de Oude, Diederich Puyt 

linck de Jongere, Wilhelm van Kuckelweerde en Diederich 

Gryse, verklaren, dat hun heer, Rutten Savelants, een deel 

van zijn pacht en kapoenen van die hoeve verkocht heeft 

aan Wilhelm Voegels en Merten van Luynbuck. Dit deel wordt 

nader omschreven:  



1. aan Claes' goed van Nuchelen, 2 kapoenen en 9 pen- 

ningen, rustende op een boomgaard en erf te Nuchelen. 

2. aan Ghijsen's goed van Assche, 6 kapoenen en 4% oude 

grote, rustende op huis en hof te Elen en een akker 

bij de "eertwege". 

3. aan Vranck Godijn's goed, 2 kapoenen, rustende op 

huis en hof te Elen. 

4. aan Leonaert Gebelen's goed, 2 kapoenen en 6 pennin- 

gen, rustende op huis en hof te Elen. 

5. aan Haedwijgen's goed, 2 kapoenen en 6 penningen, rus- 

tende op huis en hof te Elen. 

De prijs voor de verkoop bedraagt 312" Wilhelmusschild. 

Grosse op perkament; inv. nr. 77; zegel van Roebrecht van 

Lethouwen fragmentarisch; zegel van Rutten Savelants is 

verloren. 

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

fol. 536/7. 

Kruisheren Roermond 

917. 1434 mei 6 

"Op Sent Johansdach ante portam Latinam". 

Johan, heer te Wickrade, verklaart, dat zijn broer wijlen 

Dederick van Wickrade aan Mathijs van Gangelt vroeger een 

goed te Kynre (Kinrooi), geheten Tger Natten, verkocht 

heeft en dat Mathijs van Gangelt dit goed heeft overgedra- 

gen aan de Kruisheren te Roermond. Omdat de familie Wick- 

rade bij de verkoop enige aanspraken heeft behouden, ver- 

klaart Johan, dat hij het klooster van alle verplichtingen 

in deze ontslaat ter wille van God. 

Grosse op perkament; inv. nr. 65; zegels van Johan van 

Wickrade, Johan van Baexen en Johan Pollaert, leenmannen 

van de heer van Hoerne (Horn) zijn verloren. 

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

fol. 556. 

Kruisheren Roermond 

918. 1434 mei 16 

Arnolt, hertog van Gelre, verpandt voor 6.000 Rijnsgulden 

aan Jan van Broickhuesen, heer tot Loe en Geisteren, al 

zijn inkomsten te Raede en in het land van Kessell. 

In margine: "geexhibeert per den procurator van den con- 

vent ghenoempt In den Zande, voir Stralen gelegen, desen 

25 en novembris anno (15)50, onder denwelcken convent dese 

principaill brieff rustet". 

Afschrift in Archief Gelderse Rekenkamer Arnhem; inv. nr. 

403 fol. 10 vo.



919.

 

1434 mei 28 . 

"Des vrydaeghz na Sent Urbanus daghe pape". 

Gadert Zirpesey van Ophaven bekent in voorgaande tijden 

aan jonker Willem van Goer te hebben verkocht vier bun- 

ders land gelegen bij diens hof op gher Visscher Oe, 

welk land en hof daarna aan het Cistercienser convent 

te Roermond zijn overgedragen; hij verklaart van alle 

aanspraak op dat land af te zien en verbindt zich op 

verzoek van dat convent steeds overal waar het noodig 

is op te komen om des lantz huen te duen, des huen na 

den lantrecht daer aen noet were te geschien. 

Getuigen en medebezegelaars waren de mannen van wapen 

Johan van Daswylre ende Zegher van Kessel. 

Afschrift in Cartularium II biz. 77- 

Munsterabdij 

920. 1434 juni 17 

"Decima septima junii". 

Geraert van Oederade, richter, Johan van den Gryende 

- en Heinrick van Loven, schepenen te Roermond, verkla- 

ren, dat Claes Lentken, prior van de Kruisheren te 

Roermond, een jaarrente van 3 mark en 18 penning ruilt 

voor een ander goed met Leonart Rielen. 

Grosse op perkament; inv. nr. 115; zegels van Geraert 

van Oederade, Johan van den Gryende en Heinrick van 

Loven zijn verloren. 

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

fol. 98. 

Kruisheren Roermond 

921 . 1434 .iuni 17 

Geraert van Oederade, richter, Johan van den Gryende 
en Heinrick van Loven, schepenen te Roermond, verklaren, 
dat Leonaert Ruelen een jaarrente van 1 Gelderse gulden 
en een van 2-Jr gulden ruilt voor een ander goed met Claes 
Lentken, prior van de Kruisheren te Roermond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 23; zegels van van Johan 
van den Gryende en Heinrick van Loven; zegel van Johan 
van Oederade fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 60. 

Kruisheren Roermond



 

wegens aan de graaf verkochte heerlijkheid en goederen 

in het ambt Brtiggen, te Born en Bracht; kwitteert ver- 

der voor 440 en 500 Rijnsguldens. 

Urkundenbuch Mors II nr. 1865 

1435 januarij 24 

"Op Sente Pauwels avont conversio". 

Arnold van Huerne, heer te Kessenich, en Elisabeth van 

Heinsberg, zijne echtgenoote, verkoopen ten overstaan 

van leenmannen, schout en schepenen van Kessenich aan 

het Cistercienser convent van Roermond het hun toebe- 

hoorende gedeelte der grienden en aanwassen gelegen 

langs de Maas boven ende teghen ende beneden des selven 

cloesterB have opghen vysscher oe, niet daarvan uitge- 

zonderd dan alleen de hooge heerlijkheid, die hij voor 

zich en zijne erfgenamen heeft voorbehouden. 

Afschrift in Cartularium II biz. 75. 

Munsterabdij 

1435 januarij 24 

"Op Sente Pauwels avont conversio". 

Johan van Loen, heer van Heinsberg, bekrachtigt de ver- 

koop van de grienden op de Visscher Oe gelegen, die door 

Arnold van Huerne, heer van Kessenich en Elisabeth, zijne 

echtgenoote, ten behoeve van het Cistercienser convent 

van Roermond heeft plaats gehad. 

Afschrift in Cartularium II biz. 76 verso. 

Munsterabdij 

1435 januarij 25 

"Op Sente Pauwels daghe conversio". 

Johan van Loen, oudste zoon van Heinsberg, bekrachtigt 
den verkoop van de grienden op de Visscher Oe, die door 
Arnold van Huerne, heer van Kessenich en Elisabeth, zijne 
echtgenoote, ten behoeve van het Cistercienser convent 
van Roermond heeft plaats gehad. 
Afschrift in Cartularium II biz. 77. 

Munsterabdij 

1435 maart 3 

Arnold, hertog van Gelre, verpandt aan Jan, heer van Wick- 

rade, erfkamerling van Gelre, het ambt Kriekenbeeck. 

Getuigen o.a.: Rutger van Vlodorp, Jan van Broekhuizen. 

Nijhoff IV nr. 145



 

929. 1435 maart 27 

Arnolt, hertog van Gelre, verpandt de "fermenteit" en 

de oude wi.inacci.ins te Venlo voor 200 Rijnsguldens 

aan zijn deurwaarder Willem van Holthuesen wegens paar- 

den door hem in ' s hertogen dienst verdorven. 

In marge: geexhibeert per den scholtis van Rueremunde 

ind rusten onder zijn iunxten broeder. 

Derrick van Cruchten; actum 15en decembris anno (15)50. 

Nijhoff Gedenkwaardigheden IV nr. 147 

Gelderse Rekenkamer Arnhem; inv. nr. 403 

fol. 13 vo.  ---  - 

930. 1435 april 7 

"Datum et actum Traiecti in domo habitacionis nostre 

indictione terciadecima mensis aprilis hora terciarum 

vel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris et 

domini nostri domini Eugenii divina providentia pape 

quarti anno quinto". 

Johannes de Novolapide, deken van het St. Servaaskapit- 

tel, verklaart ten overstaan van notaris Nicolaus Haerd 

te Maastricht, krachtens de in het stuk gelnsereerde lit- 

tera van het koncilie van Basel uit 1434, hem door Theo- 

dericus Pollart, deken van het kapittel van de H. Geest 

te Roermond, namens Fredericus graaf van Meurs en prior 

Hildebrand Starke overhandigd, het klooster van St. Eli- 

sabethsdal als kaulietenklooster op te heffen en om te 

zetten in een klooster van reguliere kanunniken van St. 

Augustinus onder het gezag van de prior van Windesheim. 

Grosse op perkament; inv. nr. 4; met het merk van de no- 

taris. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

931 . 1435 .iuli.j 17 

"Des zeventhienden daeghz in den Oestmaende" 

Jacob van Maen, priester kanonik, en Gerard Haeck, meijer 

te Thorn, bekennen, dat Gobbel Leyken, leidekker te Thorn, 

voor hen verklaarde, dat hij wel dertig jaren de herstel- 

lingen aan het koor te Stevensweert gedaan heeft; dat zulks 

echter nooit geschiedde op het verzoek of bevel van het 

Cistercignser convent te Roermond, maar steeds op dat van 

de gemeente van Stevensweert, welke laatste hem ook voor 

zijne werkzaamheden beloond heeft. 

Afschrift in Cartularium II biz. 66 verso. 

Munsterabdij  



 

1435 .iuli.j 24 

"Op Sent Jacops avont apostoli". 

Dirk Pollaert, deken der kerk van den H. Geest, en Hen- 

drik Thys zoon, schepen, te Roermond, verklaren, dien 

dag op het kerkhof te Stevensweert tegenwoordig geweest 

te zijn en aldaar Mart Ludinck, kanonik van den H.Geest 

te Roermond, namens het Cistercienser convent van die 

stad,te hebben hooren voorlezen een consult van den of- 

ficiael van Ludick ende twe advocaten in betrekking tot 

het dekken van het dak des koors te Stevensweert. 

Afschrift, met een afschrift, lat. van het vermelde con- 

sult, geteekend Johannes Boesmaer, Petrus de Mola, Ju- 

docus de Marka, in Cartularium II biz. 65 verso. 

Munsterabdij 

1435 October 23 

"Des sonnendache na Sent Gallendach abbatis". 

Joest Wylden van Mersen, zoon van Johan Wylden van Mer- 

sen en Gertrude, en Barbara, dochter van Heinric van Bae- 

xen, verklaren huwelijkse voorwaarden te zijn aangegaan. 

Joest breiSt in: de hof op gheenen Peele c.a. of zeventig 

malder rogge grondrente. Bij de deling van de goederen van 

zijn ouders zal hij vooruit hebben: de woning te Grathem 

met de weide vanaf het Boenenbroeck tot aan de woning en 

het vis- en jachtrecht. Voorts zullen zijn ouders hen vier 

jaar lang kost en inwoning verschaffen. 

Barbara brengt in: vijftien malder rogge grondrente, die 

haar vader toekomen uit pachten te Ensenbroeck van diens 

neef Johan van Baexen; en alles wat haar vader van Johan 

Pollart gefe'rfd heeft te weten: de hof te Stevensweert c.a. 

vier malder rogge grondrente te Montfort des kremers; een 

huis c.a. in de Minderbroedersstraat (te Roermond); land 

achter Lemkensduifhuis, groot meer dan een bunder; drieen- 

halven morgen land in de Weert; een half bunder bij Kouke- 

mansweiden; en 42 schellingen ten laste van het huis van 

de lange Willem van Rodichaven in de Neeratraat (te Roer- 

mond). Voorts keuren Arnolt van Mersen, broer van Joest, 

en Johan van Baexen, broer van Barbara, beiden nog onge- 

huwd, bovenstaande punten goed. 

Zegelaars zijn: Johan van Mersen, Heinric van Baexen, Jo- 

han Heinrics van Baexen, Arnolt van Mersen, en de getuigen 

Johan van Brede, Geraert van Oederaede, Sander van Eyle, 

Willem Kellener, Johan van Titz, Goeswijn Moelle van der 

Donck, Johan van Baexen, Johan Pollaert, Dederic Pollaert 

genoemd Kraen en Heinric van Osen. 

Origineel op perkament; inv. nr. 27; met het zegel van Jo- 

han Heinrics van Baexen; de beschadigde zegels van Sander



 

van Eyle, Johan van Baexen en Johan Pollaert; de overi- 

ge zijn verdwenen. 

R.A.L. Archief Borchgrave d'Altena 

934. (1435) december 28 

" Op der heyliger Kynderdach 11. 

Steven van Lyecke en Aleyde, echtelieden, verkopen aan 

Dederick van Maris en Kathrine, echtelieden, een land 

aan de Krevelsgrave, tussen Lyecke en het Franzoyss- 

huysse. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cellezusters Roermond; inv. nr. 32 

935. 1436 julij 5 

"Des donresdaeghs nae Onss Liever Vrouwen dage visita- 

cionis". 

Dederik van Honthuysen bekent voor schepenen van Roer- 

mond schuldig te zijn aan het kapittel van den H. Geest 

te Roermond eenen erfcijns van twee Overlandsche Rijn- 

sche guldens. 

Oorkonders: Gerard van Oderade, richter, Dederik Hillen 

en Arnold Neutken, schepenen van Roermond. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den H. 

Geest; 1e gedeelte biz. 48 

936. 1436 juli 21 

"Op Sent Marien Magdalenenavent". 

Gerart van Oerade, richter, Heinrich van Laeven en Con- 
raet van Alraven, schepenen te Roermond, verklaren, dat 
Griete Melters, Gerart Schotten, als voogd van zijn echt 
genote Fijen, en hun dochter Metten, ter wille Gods aan 
de Kruisheren te Roermond geschonken hebben het recht, 
dat zij na de dood van Dederick Korssmekers hebben op 
de helft van diens huis bij de "Nylreporten". 
Grosse op perkament; inv. nr. 22; zegels van Gerart van 
Oerade, Heinrich van Laeven en Conraet van Alraven verlo 
ren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 61. 

Kruisheren Roermond 

937. 1436 September 19 

"Des guedendaeghz na Sente Lambrechttzdage episcopi et 

martiris". 

Geraert van Oederade, richter, Dederick Hille en Johan  



 

van der Kraecken, schepenen te Roermond, verklaren, 

dat Herman Gaeden Peters son de helft van een jaar- 

rente van 26 schelling, die hij en zijn broer Heyn- 

rick geerfd hebben van hun ouders, verkocht heeft aan 

Herman van der Keuylen. 

Grosse op perkament; inv. nr. 108; zegel van Johan van 

der Kraecken fragmentarisch; zegels van Geraert van 

Oederade en Dederick Hille zijn verloren. 

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

fol. 108. _ 

N.B.: 

Uit deze akte blijkt, dat de verkoop van de gehele 

jaarrente door Heynrick aan het klooster d.d. 

22-2-1428 wederrechtelijk is geweest; blijkbaar 

heeft het klooster de helft van de jaarrente terug- 

gegeven aan de rechtmatige eigenaar Herman. Overi- 

gens zal het klooster er later in slagen ook de 

ontbrekende helft op te kopen. (zie regest nr.1078 

d.d. 25-4-1454) 

Kruisheren Roermond 

938. 1436 december 13 

" "Op Sent Lucyen dach virginis". 

Johan Hillen en zijne echtgenoote Mechtildis verkoopen 
aan het kapittel van den H. Geest ten behove der preben- 
de in verledene tijden door Gerard van Muggenbroek ge- 
sticht eenen jaarlijkschen erfcijns van 2-^ goede Over- 
landsche Rijnsche guldens, gevestigd op eenen kamp ter 
grootte van zeven morgen, gelegen onder de laatbank van 
Leeuven aen den have t^henen Wier. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest; 1e gedeelte biz. 47- 

939• 1436 december 19 

"Des guededaghz nae Sente Lucien dage virginis". 

Johan Hillen en zijne echtgenoote Mechtildis verkoopen 

aan Johan van Kessel, rentmeester van het kapittel van 

den H. Geest, ten behoeve der prebende, die in vorige 

tijden door Gerard van Muggenbroek gesticht werd: 

1 . eene rente van 2-g- goede Overlandsche Rijns che gul- 

dens gevestigd op vijf morgen land geleflEn in der 

Roere Oe; 

2. twee marken gevestigd op het huis van Reinard Zart- 

zen, wever, gelegen in der Pelserstraten; 

3. een mark gevestigd op een huis in der Stegen en op 

eenen tuin buiten der Neilre porten. 

Hierin komen voor: Gerard van Oederade, schout, Hendrik  



 

Tijs, zoon, en Johan van Wylre, schepenen van Roermond. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 

H. Geest; 1e gedeelte biz. 47 

940. 1437 mei 21 —h*t4 fatitrZ /4;4y 2tc,  ̂
, 

'jilch/t.tt/f 
"Des dynxdaechs vur Sint Michielsdage". -J t 

De gezanten van de Hanzesteden, te Liibeck vergaderd, V2V/ 

verklaren de steden Roermond en Arnhem in het verbond /tc. 
te zullen opnemen. 

, Sivr£ 2 sub 13 

941 . 1437 .iuni 4 

Voor richter en schepenen van Roermond verkoopt Gelys- 

ken Wolters, natuurlijke zoon van Wessem, een gedeelte 

van zijn huisplaats op de Nuwerstrate, zoals hij dat van 

Johan van Wessem verworven had, aan Margriet van Bethken- 

huysen, abdis van het klooster van Daelheym, ten behoeve 

van dat klooster. Zijn vader geeft vrijwaring (Wolter van 

Wessem). 

Transfix met 1447 januari 24 (regest nr. 1012). 

Archief Mariagarde; charter nr. 3-4; inv. nr. 86 
Linssen 59 - e 

942. 1437 junij 8 

Willem Smeet doet ten overstaan van schepenen van Roer- 
mond opdragt van eenen jaarlijkschen erfcijns van drie 
goede Geldersche guldens, gevestigd op een huis in der 
Nederstraten, aan Johan van Kessel, rentmeester van het 
kapittel van den H. Geest, ten behoeve van het St. Lu- 
cas altaar, dat door Sibrecht Herkenbosch gesticht is. 
Oorkonders: Gerard van Oederade, schout, Johan van den 
Grijnde en Hendrik Van Loeven, schepenen. 
Orig. perk.; zegel verloren. 

Kapittel H. Geest 

943• 1437 december 22 

"DeB neesten daechs na Sent Thomaess dage des heiligen 

apostels". 

Johannes Aiben en zijne huisvrouv Adelheidis verklaren 

ten overstaan der schepenbank van Kempen van den deken 

en het kapittel van den H. Geest te Roermond in erfpacht  



 

genomen te hebben alsulgen erue ind guet genant das 

Bursgius velt, gelegen in het kerspel van Kempen, voor 

eenen jaarlijkschen erfpacht van drie malder rogge en 

drie malder even, Heinsberger maat. 

Orig. perk.; met een zegel in groen was. 

Kapittel H. Geest. _  _____ 

1437 

Willem heer van Wevelinghoven kwitteert voor 2.400 

gulden wegens volledige betaling van de goederen te 

Born en Bracht (die hij aan de graaf van Meurs had 

verkocht). -- -- 

Urkundenbuch Mors II nr. 1930 

1437 maart 16 

"Op Sent Gertruden avont virginis". 

Michiel Pollaertz verklaart ten overstaan der schepen- 

bank van Herten in erfjaarpacht genomen en ontvangen te 

hebben van het kapittel.van den H. Geest te Roermond 

verschillende landerijen onder het kerspel Herten ge- 

legen voor eenen pachtprijs van vier malder rogge, vier 

malder even en vier paar kapoenen. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 

H. Geest; 1e gedeelte biz. 46 vo. 

1438 maart 17 

"Op Sent Gertruden dach virginis". 

Theodericus Pollaert, deken, kanonik en vice-proost, 

Rycwinus van Broeck en Alart Ludinck, kanoniken ende 

gezwaeren mannen des praestz van den H. Geest te Roer- 

mond verklaren, dat Hendrik van Loeven en zijne huis- 

vrouw Ermgardis aan het kapittel van den H. Geest ver- 

kocht hebben ten behoeve der presentiSn den hof genaamd 

Inghendael gelegen tot Udelenberge; zij verklaren tevens 

dat genoemde Hendrik insgelijks aan het kapittel heeft 

afgestaan zijne tienden aldaar gelegen vur den haue tot 

Averen te weten lamerteende ende verkenteende op den 

vurg. haue tot Averen, ind kaerenteende, reyckende van 

der groten eycken tot Averen waert opt korffgaet inde 

van derselver groter eycke ter Ruyren waert, recht gaen- 

de op die woeste schuyre. 

Drie orig. perk.; met 12 zegels in groen was. 

Kapittel H. Geest 

Schloss Haag 3844



 

1438 augustus 9 

De magistraat van Zutphen geeft vidimus van de akte 

van 1437 mei 21 (regest nr. 940). 

Sivr£ 2 sub 13 

948. 1438 october 16 

"Op Sent Gallendaich abbatis". 

Voor richter en schepenen der dingbank van Kessel ruilt 

Johannes Melter en Gadelinde, echtelieden, met Wilhelm 

Hardevuyst, pastoor op het begijnhof te Roermond, 2 mal- 

der rogge en 2 kapoenen 's jaars uit de rente van 3 mal- 

der en 2 kapoenen ut in litera 1429 october 18 (re- 

gest nr.865) tegen 2 malder rogge 's jaars, die de pas- 

toor sprekende had op Melter's huis aan de Veldstraat 

te Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 31 

949* 1438 october 28 

"Op Sent Simon ind Judedach apostolorum". 

Coen Phebus, schepen van Maasniel, en Hille, echtelie- 

den, en Gaerken Bocken en Luyte, echtelieden, verkopen 

aan de Karthuizers "eyn busschelken geheiten Phebos bus- 

schelken". 

Oorkonders: Jacob van Gaele, richter, Dederich Crelis 

van Mersen, Johan Huynselman, schepenen van Nyell. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 4 
18489 nr. 33 

950. 1438 november 6 

"Op Sent Leonartzdach abbatis". 

Dederic van ghen Holt en Johan Huynselman, kerkmeester 

van Maasniel, dragen over aan Henric Tymmermans, sceffe- 

ner der Karthuizers van Roermond, 1 malder rogge ut in 

litera met toestemming van Coen Phebus voor 8 Rijnse en 

16 Roermondse guldens. Coen Phebus en Hille, echtelieden, 

stellen als onderpand 4 morgen land bij de hooibeemden 
van het klooster en het Phebusbosje ut in litera 1421 

februari 23 (regest nr. 768). 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 6 

951. 1438 november 10 

Johan van Wilre en Bertte, echtelieden, geven over aan  

947. 



 

Johan van Oest een goed, gelegen op Maasvoert, behoren- 

de bij de hoeve Nopp. 

Schloss Haag 303 

952. 1438 november 10 

De prior van de Kruisheren van Roermond bekent van Wil- 

lem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, ontvangen te 

hebben 263 Overlandse Rijnsguldens, welke sou door Wil- 

lem1 s vader, Gerard van Vlodrop, ter ere Gods was bestemd. 

De prior belooft te bidden voor Gerard en diens vrouw 

Lijsbethen van Schoenouwen; 4 dagen per week een mis op 
het altaar van St. Barbara in de kapel van het begijnhof. 

"Renteregister der begijnen" 

Sivr£ 27 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 13 

953. 1438 november 20 

"Des neesten donredaighs na Sent Elysabetken dage". 

Johan Schelairt van Obbendorp, drost van het land van 

Montfort, en de richter en schepenen van de dingbank van 

, Echt, oorkonden, dat Segher van Kessel, zoon van de oude 

Johan van Kessel, met zijn deelgenoten van de prior en 

het convent van St. Elisabethsdal alle vrije stukken 

grond, die het klooster in Roesteren (Roosteren) bezit, 

"moinck lant" genaamd, en eertijds gepacht door wijlen 

Willem vanden Pass, in erfpacht hebben genomen tegen een 

cijns van 22 malder rogge en 22 malder haver. 

Zegelaars zijn de oorkonders. 

Grosse op perkament; inv. nr. 275; de zegels zijn verlo- 

ren. 

R.A.L. St.Elisabethsdal 

954. 1438 december 18 

Relaas over de oprichting door Johannes de Lovanio, bur- 

ger van Roermond, doctor in de beide rechten, aartsdia- 

ken van Keulen, proost van Xanten, van het (klooster) 

van St. Hieronymus in het huis genaamd het Lombarden- 

huijs, doterende met 4.000 gouden Ri jnsguldens, bestemd 

voor reguliere kanunniken van het kapittel van Wyndesheim, 

waarvan de kerk toegewijd was aan de H.H. Jan de Doper, 

Jan de Evangelist, Augustinus en Victor. 

Sivre IV 31  



 

955. 1458 december 20 

"Op Sente Thomasavent des heiligen apostels". 

Gerart van Oerade, richter, Johan van Baexen en Johan 

van den Grinde, schepenen te Roermond, verklaren, dat 

Willem Pastoers van Kessel zijn huis in de buurt van 

het Kruisherenklooster verkocht heeft aan het klooster. 

Grosse op perkament; inv. nr. 24; zegels van Gerart van 

Oerade, Johan van Baexen en Johan van den Grinde zijn 

verloren. 

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

fol. 65. 

Kruisheren Roermond 

956. 1458 

Godard Hillen verkoopt ten overstaan van schepenen van 

Maasniel eenen erfpacht van twee malder rogge, gevestigd 

op twee bunders land, gelegen aan der Zwalmer heggen on- 

der het gerigt van Maasniel, aan Dederik Pollart, deken 

en kanonik van den H. Geest te Roermond. Bij transfix dd. 

25 april 1440 verkoopt genoemde Dederik Pollart den boven- 

gemelden erfpacht aan Hendrik Tiegelman, priester en rent- 

meester van het kapittel van den H. Geest, ten behoeve der 

presentife'n om eyn erff jairgetijt te doen vur onsen lieven 

genedigen heeren Johan van Loen, heren tzo Hynsberch ende 

synen lieven kinderen. 

Twee orig. perk.; met 2 zegels in groen was. 

Kapittel H. Geest 

957• 1459 maart 15 

"Des saterdachs nae halff vasten". 

Johan Plucker verkoopt aan het Cistercienser convent van 
Roermond een bosch genaamd Inghen alden raet, gelegen naast 
het bosch van dat convent in het Reut.je onder Odilienberg 
voor eenen jaarlijkschen erfpacht van drie malder rogge. 
Deze verkoop is geschied ten overstaan van Reynar Scheelart 
van Obbendorp, richter, Willem Baerss ende Gerit Strijcker, 
scepen der dyngbanck van Berge. 
Afschrift in Cartularium II biz. 5. 

Munsterabdij 

958. 1439 mei 1 

"Des irsten dags in den Meije". 

Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, drost van het 

land van Wassenberg en stadhouder van den jonkheer van 

Heinsberg van wegen den hertog van Brabant en Limburg,  



 

verklaart, dat Gerard in der Milen as eyn elich son 

Druden schrijvers voor hem en leenmannen van Wassen- 

berg verschenen is en bekend heeft van Dederik Pol- 

lart, deken der kerk van den H. Geest te Roermond, 

als momboir van Hendrik van Loeven, scholaster der 

gemelde kerk, in erfpacht genomen te hebben den hof 

genaamd Francken hof in der Milen, zoo als die bi.1 

der Milenre kircken gelegen is, voor eenen jaarlijk- 

schen pacht van 3 paar korens en 4 summeren, half 

rogge en half even. 

Orig. perk, met twee zegels in groen was. 

Afschrift in het Cartularium van den H. Geest; 1e 

gedeelte biz. 9 

1439 .iuni 23 

Jan van Oest en Willem van Bellichhaven, echtelieden, 

en hun zonen Thomas en Derich, dragen over aan Willem 

van Vlodrop en Felytsen van Oest, echtelieden, 16 blin- 

der weiland (te Leeuwen). 

Oorkonders: richter en laten van Leeuwen. 

Schloss Haag 310 

1439 .iuli 13 

"Op Sente Margrietendaich der heilger joncfrouwen". 

Dederic Willen, burger te Roermond, en Berte, echte- 
lieden, verkopen uit 10 morgen akkerland aan de Kra- 
denpoele, gelegen tussen land van Gerairt van Oede- 
raede en Willem Hanen, een jaarrente van 2 Rijnsgul- 
dens aan de 4 meesteressen van het begijnhof te Roer- 
mond. Het goed is reeds belast met 1 kapoen, 2 hoen- 
ders en 18 penningen voor de heer. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 53 

1439 September 12 

"Des saetersdaghe vur Sant Cornelisdaghe des heiligen 

pawes ind mertellere". 

Wilhelm van Vlodorp, erfvoogd van Roermond en leenheer 

van onderstaande goederen, Bernartz Breydels en Jacob 

van Gangelt, leenmannen van Wilhelm van Vlodorp, ver- 

klaren, dat Kathrijn Schroeders van Melick aan Thomaes 

Herkenbosch heeft overgedragen al haar goederen van dat 

moment, die zij geSrfd heeft van haar broer Herman en 

haar neef Syetzen en waarvan Wilhelm van Vlodorp leen-



 

heer is. 

Grosse op perkament; inv. nr. 70; zegel van Wilhelm 

van Vlodorp. 

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

fol. 273. 

Kruisheren Roermond 

1439 december 12 

"Op Sinte Lucienavent". 

Bernt van Duynen van Thiele ontvangt in leen de hof, 

genaamd der Muggenguet te Utraide bij de kerk. 

Oorkonders: Johan van Loen, heer te Heinsberg, en leen- 

mannen. 

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

R.A.L. Kruisheren nr. 1^2 

±m 
Diederik van Lennep en zijn vrouv Elisabeth van Witt- 

genstein verpanden aan Willem van Vlodrop, erfvoogd te 

Roermond, hun heerlijkheid Ursbeek en ingen Roetgen 

in het land van Wassenberg voor 600 guldens. 

Fahne II 86 

1440 februari 1 

"Op Onser Liever Vrouwenavent geheiten yn den latijn 

Purificatio". 

Katrijn van Kriekenbeck, weduwe van Henrick Roffart, 

en haar dochters Griete, Agnese, Katrijn, Stijn en Ga- 

dert, verzoeken Wilhelm van Kessell, Seger van der 

Horst, Gerat van Kessell geheten Roffarts, en Elbert 

en Gadert Roffarts, zonen van Gerat, de akte met be- 

trekking tot de verkoop van de hoeve te Offenbeck(0f- 

fenbeek) aan het klooster "Yn der Oede" bij Venle 

(Venlo) te bezegelen. 

Grosse op papier; inv. nr. 78; zegel van Henrick van 

Kriekenbeck fragmentarisch. 

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

fol. 449. 

Kruisheren Roermond 

1440 februari 10 

Johan, jong-graaf te Nassau enz., en Marie van Heyns- 

berg, echtelieden, oorkonden ten behoeve van Henrich 

zu Gronsfelt, ambtman te Herzogenrade, en Wilhem van  



 

Vlodrop, erfvoogd van Roermond, ambtman te Wassenberg, 

dat Johan van Loen, heer te Heinsberg, zwager en broer 

der oorkonders, momber van Marie voornoemd, in de huwe- 

lijksgift voor Marie mede heeft begrepen de burchten 

van Hertzogenrade en Wassenberg. Oorkonders ontslaan 

Henrich en Wilhem uit die eed en dragen hen op, de amb- 

ten trouv te bewaren. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 76 recto en verso 

1440 april 8 

"Op der Speer ende Croenendach". 

Gerat Haeck en Reyner van Breempt, voogden van Sibrechtz 

van Kessel, Yrmgarden en Belen, zijn zussen, kinderen 

van wijlen Thijs van Kessel en Berten van Breempt, ver- 

klaren, dat Katherijne van Krekenbeck, veduve van Heyn- 

rick van Kessell, en Gerat van Kessell, haar zwager, 

aan het klooster van S. Katherijnen in Maryendael, in 

der Oede geheten, gelegen buiten Venlo, het vruchtge- 

bruik en andere rechten op haar hoeve Nederhoeven te 

Offenbeck (Offenbeek) hebben overgedragen, van welke 

hoeve Sibrecht van Kessell en zijn zussen de leenheren 

zijn. 

Getuigen zijn: Derick van Raede, burger te Venlo en Thijs 

Tghen Hoeve van Hensbeck, leenmannen. 

Grosse op perkament; inv. nr. 78; zegels van Gerat Haeck, 

Reyner van Breempt, Derick van Raede en Johan van Holt- 

husen. 

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

fol. 451/2. 

Kruisheren Roermond 

1440 april 8 

"Op der Speer ende der Croenendach". 

Gerat Haeck en Reyner van Breempt, voogden van Sibrechtz 

van Kessel, Yrmgarden en Belen, zijn zussen, kinderen van 

wijlen Thijs van Kessel en Berten van Breempt, verklaren, 

dat Margrete, Agnese, Katherijne, Stijne en Gadert, doch- 

ter8 van wijlen Heynrich van Kessell, de hoeve Nederhoeve 

verkocht hebben met toestemming van hun moeder Katherij- 

nen van Krekelbeck Roffartz en Geratz van Kessell Rof- 

fartz, hun 00m, die toentertijd leenman op de hoeve was, 

aan het klooster S. Katherijnen in Marijendael. Gerat 

Haeck en Reyner Breempt hebben de hoeve in leen gegeven 

aan Gerat van Menss ten behoeve van het klooster;  



 

mocht de leenman sterven, dan zullen zij een andere 

leenman op de hoeve zetten na overleg met het kloos- 

ter. 

Getuigen zijn: Derick van Raede en Thijs Tghen Hove, 

leenmannen. 

Grosse op perkament; inv. nr. 78; zegels van Gerat 

Haeck, Reyner van Breempt, Derick van Raede en Johan 

van Holthuesen. 

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

fol. 453/4. 

Kruisheren Roermond 

1440 april 8 

" Op der Speer ende Croenendach ". 

Gerat Haeck en Reyner Breempt, voogden van Sibrechtz 

van Kessel en zijn zussen Yrmgarden en Belen - leen- 

heren van de hoeve Nederhoeve - verklaren, dat Margre- 

te, Agnese, Katherijne, Stijnen en Goedert, dochters 

van wijlen Heinrick van KesBel geheten Roffart, de hoe- 

ve te Offenbeck (Offenbeek) verkocht hebben aan het 

klooster S. Katherijnen in Mariendaell en dat zij Gerat 

van Menss tot leenman gemaakt hebben van de hoeve. 

Getuigen zijn: Derick van Raede en Thijs Tgen Hoeve 

van Hensbeck, leenmannen. 

Grosse op perkament; inv. nr. 76; zegels van Gerat 

Haeck, Reyner van Breempt, Derick van Raede, Johan van 

Holthusen, Johan heer te Wickrade, Gerat van Kessell, 

Willem van Kessell, Seger van der Horst, Johan Schonart 

van Sthegenberch, Heynrick Roese van Krekenbeck, El- 

brecht en Goedert van Kessell, zonen van Gerat. 

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

fol. 439/44. 

Kruisheren Roermond 

1440 april 14 

Heynrick van Krieckenbeecke Heinrixzoon, burger van 

Roermond, en zijn echtgenote Margriete Geraertsdochter 

in gher Oe verklaren aan Dederick Pollart, kanunnik te 

Roermond, ten behoeve van diens broer meester Johan 

Pollart voor 55 Overlandse Rijnse guldens en zes Keulse 

witpenningen hun deel van tienden te Ophoven verkocht 

hebben. 

Grosse op perkament; inv. nr. 209; het zegel is verdwe- 

nen. 

R.A.L. Archief Borchgrave d'Altena



 

1440 mei 1 

"Op Sent Philips ende Sent Jacopsdach apostolorum". 

Johan, heer van Wickraede, verklaart, dat Katherijne 

van Krekenbeck, weduve van Heynrix van Kessel geheten 

Roffart, haar dochters Margrete, Agnese, Katherijnen, 

Stijne en Goedert, evenals Gerat van Kessel en zijn 

zonen Elbrecht en Goedert, de hoeve te Bunneshoeve, 

gelegen in de heerlijkheid Wickrade en met Johan als 

leenheer, in onderpand hebben gegeven aan het kloos- 

ter S. Katherijnen in Mariendale bij de verkoop van de 

hoeve Nederhoeve te Offenbeck (Offenbeek). Mocht het 

klooster schade ondervinden, dan kunnen zij die schade 

verhalen op die genoemde hoeve en die in hun bezit ne- 

men. 

Grosse op perkament; inv. nr. 78; zegels van Johan van 

Wickraede, Johan Schonart van Stegenberch en Lambrecht 

van Loevenich geheten Meynart, leenmannen. 

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

fol. 445/7. 

Kruisheren Roermond 

1440 mei 18 

Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, staat het 
"dominium directum" van het slot Dalenbroek af ten be- 
hoeve van Johan van Loon, heer te Heinsberg. 
Medezegelaars: zijn zwager Johan van Myrlair, heer te 
Mylendunck, Godart van Flodrop, heer te Leuth en Wyl- 
helm van Flodorp, gebroeders, en Wylhelm van Elmbt. 

Kremer Academische BeitrSge I urk. 105 
Sivr6 28 

1440 junij 14 

"Op Sint Vijtzavont". . 

Burgemeester, schepenen en gemeente des dorps van Echt, 

verklaren met het Cistercife'nser convent van Roermond 

eene overeenkomst te hebben getroffen aangaande de klok- 

ken, die zij van dat convent gevorderd hebben en welke 

vordering zij ook mit den gericht vervolght ende gewon- 

nen hebben. Ten gevolge van deze overeenkomst heeft Maria 

van Driel, abdis van dat convent, vollest, gonst ende 

liffenis gegeven tother nyer klocken ende schelle, die 

de burgemeesteren van Echt met toestemming van de gehee- 

le gemeente gekocht hebben, zoodat die nieuwe klok in 

onss karchen off op onsen thorn hangen sail, dair mede



 

te luden, ind die clock die die abdisse ende convent 

in onss karchen gewoenlicken si.jn te halden, mede te 

verschoenen; voorts verklaren zij, dat het convent in 

volgende tijden niet aansprakelijk zal zijn voor de on- 

kosten, die door het herstellen of vernieuwen van deze 

klok en schel zullen veroorzaakt worden. 

Afschrift in Cartularium II biz. 66 verso. 

Munsterabdij 

973. 1440 juni 18 

"Des saterdaeghz nae Sente Vytzdage". 

Geraert van Oederade, richter, Johan van Baexen en Heyn- 

rick van Loeven, schepenen te Roermond, verklaren, dat 

Johan van Breede een jaarrente van 1 mark, rustende op 

14 stael land buiten de Nielerpoort heeft verkocht aan 

Leonart Ruelen. 

Grosse op perkament; inv. nr. 113; zegels van Heynrick 

van Loeven en Johan van Baexen fragmentarisch; zegel van 

Geraert van Oederade is verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 101. 

Kruisheren Roermond 

974. 1440 julij 8 

"Up den aichten dach deer maent van Julio int jair Ons 
heren dusent CCCC ende veertich". 

Arnt Stamelaert van Uden, Hendrik Dycbyer, Johan Baly- 
art, Rolof Lovys en Toelman van Daeren, schepenen van 
's Hertogenbosch, houden een onderzoek door getuigen 
van zeker erf naar den eigendom, genaamd dye Heymaet, 
dat door de inwoners van Budel aan het Cistercienser 
convent van Roermond be twist wordt. 
Afschrift in Cartularium II biz. 17 

Munsterabdij 

975. 1441 februari 23 

"Des anderen daigs na Sent Petersdach ad Cathedram". 

Kathedrijn van Krekenbeck, weduwe van Heynrick Roffartz, 

Margrete, Agnese, Katherijn, Stijne en Goedert, haar 

dochters, geven aan Margriete Roffartz en het klooster 

"In der Oede" een korting van 48 Rijnse guldens op het 

bedrag, dat het klooster hen moet betalen vanwege de



 

koop van "Nederhoeven" te Offenbeek. Zij verzoeken het 

klooster deze 48 Rijnse guldens te betalen aan Karle 

Spede en Michiel Duse. 

Grosse op papier; inv. nr. 78; zegel van Heynrick Roese 

van Krekenbeck is verloren. 

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

fol. 459. 

Kruisheren Roermond 

976. 1441 februari 23 

"Op Sent Mathijsavent des heilgen apostels". 

Katherijn van Krekenbeck, veduwe van Heynrick Roffartz, 

Margriete, Agnese, Stijne en Goedert, haar dochters, 

geven aan Margriete Roffartz en het klooster "In der 

Oede" een korting van 420 Vlaamse gulden, die het kloos- 

ter hen moet betalen vanwege de koop van "Nederhoeven" 

te Offenbeek. Zij verzoeken het klooster deze 420 gulden 

te betalen aan Gerat van Kessel Roffart, omdat dit het 

kindsdeel is, dat hem toekomt. 

Grosse op papier; inv. nr. 78; zegel van Heynrick Roese 

- van Krekenbeck fragmentarisch. 

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

fol. 455/6. 

Kruisheren Roermond 

977. 1441 mei 6 

Jacob, heer van Huerne (Horn), Altena, Corteshem (Kor- 
tessem) en Montangijs (Montigny), oorkondt, dat hij aan 
het klooster St. Elisabethsdal tot verbetering van de 
hof te Levelroide (Leveroij) die het van Sibrecht van 
Eijle zaliger gekocht heeft, aandeel in het gebruik van 
de gemene gronden in de bank Wessem toestaat. 
Zegelaar is de oorkonder. 
Grosse op perkament; inv. nr. 78; het zegel is vrijwel 
gaaf. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

978. 1441 augustus 25 

"Op Sent Bartholomeusavent des heiligen apostels". 

Katherijne van Krekenbeck, weduve van Heynrick van Kes- 

sell Roffart, Margriete, Agnese, Katherijne, Stijne en 

Goedert, haar dochters, verklaren, dat het klooster  



 

S. Katherijnen voor hen betaald heeft onderstaande be- 

dragen: 

200 Rijnse guldens aan Gheratz van Kessell Roffart 

115 " " " Ewrecht van Kessel Roffart, zoon 

van Gheratz 

48 " " 11 Karl Spede en Michiel Duse 

22 " " " Segers van der Horst 

50 " " " Margrete van Kessell Roffartz 

140 " " " rustende op de "Bunneshoeven" 

275 " " " Karden van Reinde 

Dit bedrag (850 Rijnse guldens) wordt in korting ge- 

bracht op de 850 Rijnse guldens, die het klooster hen 

moet betalen voor de koop van "Nederhoeven" te Offen- 

beek. 

Grosse op perkament; inv. nr. 78; zegels van Johan van 

Broichuse, heer van Wickraede, en Johan Schonart van 

Stegenberch. 

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

fol. 459/60. 

Kruisheren Roermond 

1441 September 7 

"Op UnsB Lieven Freuwenavont nativitatis". 

Gherart Bijtwecge, burger te Roermond, ontvangt in leen 

als sterfman van de Kruisheren (de hof genaamd) "Het 

Muggenguet" te Utraede(Utraethen). 

Oorkonders: de heer van Heinsberg als leenheer en de 

leenmannen Willem van Vlodrop, erfvoogd, en Johan van 

Brede. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr« 35 

1441 november 10 

"Op Sent Mertensavent in den wynter des heilgen bisschops". 

Gerat Haeck en Reyner van Breempt, voogden van Sibrechtz 

van Kessel en zijn zussen Yrmgarden en Belen - leenheren 

van Nederhoeven -, verklaren, dat Bele van Geich en Hille 

van Wachtendonck, overste en procuratesse van het klooster 

S. Katherijnen voor hen verklaard hebben, dat zij "Neder- 

hoeven" te Offenbeek gekocht hebben van de kinderen van 

Heynrick van Kessel Roffart en dat de hoeve nu voor de 

helft eigendom is van het klooster en voor de andere helft 

van Margreten van Kessell Roffartz. Opbrengsten en lasten 

zullen in twee gelijke delen verdeeld worden. 

Getuigen zijn: Derick van Raide en Thijs Tghenhoeve van 

Hensbeck.



 

Grosse op perkament; inv. nr. 78; zegels van Gerat 

Haeck, Reyner van Breempt, Derick van Raide en Johan 

van Holthusen. 

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

fol. 461/3. 

Kruisheren Roermond 

981. 1441 december 13 

Richter en schepenen van de stad Eyke (Maaseik), rich- 

ter en schepenen van het gebied buiten de stad, Leonart 

in Geene Hage, schout te Eyk, Johannes van Kuckelweerde, 

Wilhelm van Kuckelweerde, Welter Monts en Lambertus 

Smeets, geerfden, Leonart Sterts, meier in de hoeve Tger 

Motten, Diederich van Merenloe, Vranck Smeets, Gerart en 

Jacob Coppartz, laten in diezelfde hoeve, verklaren, dat 

Heyne Leupers de hoeve en goederen geerfd heeft van zijn 

broer Lemmen en dat diens vrouw Lysbeth hem het vruchtge- 

bruik verkocht heeft van een aantal gespecificeerde goe- 

deren, waarna Heyne Leupers alles verkoopt aan Herman 

Taters en Diederich Monts voor 160 Rijnse guldens, 28 

grijpen en 5 el grauwe doek. ■ 

Grosse op perkament; inv. nr. 59; schepenzegel van Maas- 

eik; zegel van Johannes van Kuckelweerde is verloren. 

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

fol. 546/8. 

Kruisheren Roermond 

982. 1442 februari 5 

"Op Sent Agathendach der heiligen Joufferen". 

Gerat van Kessell, geheten Roffart, verklaart, dat hij 
van het klooster S. Katherijnen in Marijendaele vanwege 
Katherijnen van Krekenbeck 200 Rijnse guldens heeft ont- 
vangen, zijnde zijn kindsdeel op de hoeve te Offenbeek 
(Offenbeek). 
Grosse op perkament; inv. nr. 78; zegel van Gerat van 
Kessell is verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 464. 

Kruisheren Roermond 

983. 1442 maart 6 

Voor schout en schepenen van de stad Wessem leggen per- 

sonen attestatie af over de grenzen tussen het land van 

Overheyde (Bree en Tongerloo) en dat van de drie Eigen 

(Neeritter, Thorn en Kessenich). 

Habets; Thorn I biz. 331/4  



 

1442 maart 10 

Ridderschappen en steden van Gelre doen een uitspraak 

in het geschil tussen Arnold, hertog van Gelre, en de 

graaf van Meurs en Johan van Broichusen, heer te Loe 

en Geisteren, erfhofmeester, over goederen van de graaf 

in het land van Kessel. De vier hoofdsteden zegelen met 

de hertog en Johan. 

Urkundenbuch Mors II nr. 2109 

Nijhoff IV - 202 

985. 1442 maart 25 

"In den jair Onss Heren MCCCCXLII des sonnendaighs op- 

ten heyligen Palmdach". 

Hertog Arnold bekent aan de stad Roermond verschuldigd 

te zijn, uit den tijd dat hare stedevrienden in het land 

van Gulik gelegen hebben, vijf duizend vijf honderd Rijn- 

sche guldens, waarvan hij de betaling belooft, te weten: 

1300 gulden uit de halve pondschatting die hij in den 

herfst uit de landen van der Nyersen opwarts beuren 

zal, en de overblijvende 4200 gulden uit de volgende 

pondschatting. 

Onderaan stond: Per dominum ducem presentibus de consi- 

lio Elberto de Alphen Domino de Hoenpell, nec non Johan- 

ne de Boitberg marchalco hereditar: Gelren. 

Afschrift in Jura et Privilegia I biz. 112. 

986. 1442 .juli 7 

"Des saterdages nae Onss Lieven Vrouwendaghe visitationis". 

Arnolt, hertog van Gelre, en de leenmannen Heynricksoin 
van Mer en Elbert van Eyle, drost van Montfort, oorkonden, 
dat Gerrit van Broichusen te Werdenburg en Amersoyen in 
plaats van wijlen Johan, zijn vader, wordt beleend met 
het erfhofmeesterschap van Gelre, verheergewaad met twee 
zilveren schotels en 66n pond geld. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 76 vo - 77 

987. 1442 augustus 30 

"Des sonnendaeghz nae Sente Johansdage Baptiste Decol- 

lationis ". 

Thonijs van Hillenshem, richter, Willem Baers en Geraert  

984. 



 

Strijker, schepenen te Ulenbergh (Odili§nberg), ver- 

klaren, dat Naelken Neutkens 1 morgen land in de Halve 

Horst en 1 kempken verkocht heeft aan haar broer Peter. 

Grosse op perkament; inv. nr. 915 zegel van Thonijs van 

Hillenshem. 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 391. 

Kruisheren Roermond 

988. 1442 September 20 

"Op Sent Matthiasavont apostels ende evangeliste". 

Rutgher Voys van Berghe, richter, Coyne Phebus, Diede- 

ric van Mersen, Heyne van den Velde en andere schepenen 

van Niel oorkonden, dat het kerspel vroeger een sloot 

(grave) heeft laten graven uit het broek tot in de land- 

weer door het land van o.a. de Karthuizers, Willem Hane, 

Gertrude vrouw van Diederic Man, Beertge Breidel c.s., 

Maes Bolten, de gastmeester, Godart Hillen. Daarna is de 

sloot vergaan en vervallen. Het kerspel draagt nu de sloot 

op aan de Karthuizers te Roermond op voorwaarde die te on- 

derhouden en een schaapsbrug te leggen en als de tiend- 

wagen rijdt, 3 of 4 sterke "holter" over de sloot te leg- 

gen, idem de weg tussen de twee nederste "wyeren" te on- 

derhouden. 

Sivr£ 9 sub 2 
R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 17 
Linssen Handschriftenverzameling nr 59; Karthuis biz. 65 

989. 1443 februari 18 

"Op maendage neist na Sinte Valentijnsdage". 

Merten van Luynbuck verklaart, dat de verkoop van goede- 

ren door Rutten Savelants aan hem in vriendschap is ge- 

schied en dat hij daarom recht heeft op de pacht en de 

kapoenen. 

Grosse op perkament; inv. nr. 77; zegel van Merten van 

Luynbuck. 

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

fol. 537/8. 

Kruisheren Roermond 

990. 1443 mei 3 

"Op des heilighen Cruysdach inventio". (H. Kruisvinding) 

Johan van Holtmoelen en zijn echtgenote Christine van 

der Horst verklaren, dat zij ten overstaan van leenheer 

en leenmannen de hof "Melenborch", gelegen te Buggenum, 

die zij in leen hielden van hun vader en zwager Zegher  



 

van der Horst met instemming van de laatste hebben over- 

gedragen aan Agnes van Mierlaer en haar zoon Florijs. 

Zegelaars zijn de oorkonders en Zegher van der Horst. 

Grosse op perkament; inv. nr. 41; de zegels zijn verlo- 

ren. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

991. 1445 mei 3 

"Op des heilighen Cruysdach inventio". 

Zeger van der Horst belooft Floris van Meerlaer schade- 

loos te stellen ingeval zijn leenheer erop zou aandringen, 

dat Floris de hof "Melenborch" van hem in leen houdt. 

Zegelaar is de oorkonder. 

Grosse op perkament; inv. nr. 41> het zegel is verloren. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

992. 1445 juni 19 

"Op des heylighen Sacramentsavont". 

Johan van Oest en Willem van Bellickhaeven, echtelieden, 

dragen aan hun zoon Diderich van Oeste over de tol te 

Asselt, thans geheven te Kessel. 

Getuigen en medezegelaars: Johan Schellardt van Obben- 

dorp, ridder, Dederic Beerse, pastoor te Roermond, en 

Johan van der Kraken. 

Sivr£ 9 sub 9 
Schloss Haag 270 
Linssen 86 biz. 67 

993. 1443 december 30 (1444 Kerststijl) 

Steven van Lyecke en Alerde, echtelieden, verkopen een 
hoeffstat op den oerde van den Kreyvelsgrave, schieten- 
de met het ene eind langs het erf van Steven en met het 
andere einde aan Heynen Franzoyss' huis, zoals dat afge- 
bakend is, aan Dederick van Maris en Kathrine, echtelie- 
den. 
Oorkonders: Geraert van Oederaede, richter, Dederick 
Hille en Heynrick van Loeven, schepenen te Roermond. 
Getransfigeerd met 1444 december 28 (regest nr. 998) 

R.A.L. Archief Faliezusters Roermond nrs 5-6 

994. 1444 juni 8 

"In de Braemaende des achden daigs". 

Richter en schepenen van de stad Eyke (Maaseik) verklaren, 

dat Koen Haeck Loeffs son van Thoren 6 bunder land achter 



 

Heppenart (Heppenert) verkocht heeft aan Medart Montz, 

rentmeester van de jonkheer van Huerne (Horn). Omdat de 

leenheer van dit land, de heer van Ludic (Luik), niet 

in het land is, belooft Koen Haeck terstond voor deze 

te verschijnen, wanneer hij terug is. 

Grosse op perkament; inv. nr. 60; schepenzegel van Maas- 

eik is verloren. 

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

fol. 548/9. 

Kruisheren Roermond 

995. 1444 julij 22 

"'t Godesdaigs nae Sent Margrieten daige der heligen 

Joncfrouwen". 

Karel van Boitbergh schenkt voor schepenen van Capelle 

aan he.t altaar van St. Catharina, gelegen in der kir- 

spelkirken tot Capellen an der sudersyden eenen jaar- 

cijns van 14 malder rogge, Geldersche maat, gevestigd 

op zijn goed genaamd den hoff angen Vate in het kerspel 

en gerigt van Capelle gelegen, welke schenking door 

zijne beiden broeders Johan en Dirk van Boitbergh be- 

vestigd wordt. 

Orig. perk.; met nog twee zegels in groen was. 

996. 1444 juli 25 

Reguliere kanunniken, afkomstig uit Neuss, Gaesdonck, 

Aken en St. Elisabethsdal, gemachtigd door het generaal 

kapittel van Wyndesheim, nemen bezit van het Lombaarden- 

huis als klooster van St. Hieronymus in aanwezigheid 

van burgemeesteren en schepenen van Roermond. 

Sivr<5 31 IV 
vervolgt met een lijst van priors, 1444 - 1533 

997• 1444 augustus 11 

"Acta fuerunt hec in domo domini pastoris infra muros 

Opidi Ruremundensis, anno a nativitate Domini 1444» in- 

dictione septima die vero lune undecima mensis Augusti". 

Dirk Beers, pastoor van St. Christoffel te Roermond, 

hecht zijne goedkeuring aan de oprigting van het Hiero- 

nimus klooster te Roermond, dat door Johannes de Lovanio 

gesticht was. 

Orig. lat. perk.; opgemaakt door den notaris Hugo de Net- 

ten en voorzien van zijn notarieel merk. 

Sivrg 31 IV  



 

1444 december 28 (Kerststijl 1445) 

Derick van Maris, Tylman van Ysegraven en Bele, echte- 

lieden, en Kathrijn Derixdochter van Maris verkopen 

huis en hofstad ut in litera 1443 december 30 (regest 

nr. 993) aan Claes Ploeghs en Gertrude, echtelieden. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Faliezusters Roermond nr. 32 

999. 1445 .januari 6 

Theoderich Berss, pastoor van Roermond, bericht Jo- 

hannes van Heinsberg, bisschop van Luik, dat domicel- 

la Ghertrudis Mans, weduwe, voornemens is de plaats van 

de religieuze slotzusters, de moeder en zusters der re- 

ligieuze orde der slotzusters van St. Augustinus op het 

kerkhof van de oude parochiekerk "ten alden opp",ter ere 

Gods gebouwd,te klein en ongeschikt voor het doel van 

geestelijke personen, over te brengen naar een andere 

plaats in de stad en dat met een muur af te scheiden, 

zoals dat voor andere religieuze huizen gebruikelijk 

is en een geschikt gebouw te zetten. 

Vraagt toestemming (zie ook 1-12-1446 regest nr. 1011. 

R.A.L. Klooster Mariagarde; charter ; inv. nr. 36 

1000. 1445 maart 14 

"Opten sonnendach judica in den vasten". 

Arnoldt, hertog van Gelre, bevestigt prior en convent 

der Karthuizers in Roermond in hun oude rechten en stelt 

hen vrij van molens, smederij of taveerne in hun kloos- 

ter te moeten gedogen. 

. Sivr€ 31 II 
R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 36 

1001. 1445 maart 20 

Arnold, hertog van Gelre, verklaart met Willem Kellener 

van Roermond overeengekomen te zijn, dat Willem het bevel 

voert in Erkelenz en in Vlodrop, waarvoor de hertog 6.000 

Rijnsguldens zal betalen. Willem ontvangt tevens 1/3 der 

boeten; hij zal tevens samen met Dierich van Hetterscheit 

schatmeester zijn en mag samen met Dierich 10% van de ge- 

vangenen, die geschat worden, ontvangen. Ook 10% ontvan- 

gen de ritmeesters en 80% de hertog. De 1.080 Rijnsguldens, 

afkomstig van de graaf van Meurs, blijven nog 46ri jaar 

onder berusting van Willem als handgeld. 

Nijhoff IV nr. 224  

998. 



 

1445 mei 4 

"Des dynxdaichs nae Sente Philippus en Jacobsdaich apos- 

toli". 

Jacob Poeken en Aleide, echtelieden, verkopen jaarrente 

ut in litera 1420 februari 14 (regest nr. 757) aan Lijsa- 

bette Bytweggen, de begijn. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

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

1445 mei 22 

Eugenius (IV), paus, keurt de stichting van een klooster 

van reguliere kanunniken door Johannes de Lovanio te Roer- 

mond goed. Hij belast Pieter Vinck, deken van de H. Geest 

te Roermond, met de uitvoering van de bul. 

Sivrd 31 IV 

1445 november 10 

Arnold, hertog van Gelre, beleent Johan van Vlodrop, oud- 

ste zoon van wijlen Dirk van Vlodrop en Johanna van Groes- 

beke, met het slot Kalbeke. 

Sivr<5 22 

1446 maart 21 

"Des maendags nae den sondaghe oculi". 

Jacob, heer van Hoerne (Horn), Altena, Cortenschem (Kor- 
tessem) en Montangijs (Montigny), oorkondt, dat hij een 
in het land van Weert bestaande oude gewoonte tot privi- 
lege van zijn trouwe onderzaten verheft: voortaan zullen 
de watermolens te Lei.jvelroi.ie (Leveroij), Tongelroi.je 
(Tungelroij) en Hoichten (Heugten) slechts mogen malen 
vanaf 1 oktober tot half maart, in welke periode de mole- 
naars derhalve water mogen schutten. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1446 april 4 

Petrus Vinck, deken van de H. Geest te Roermond, volstrekt 

de bul van paus Eugenius IV inzake de oprichting van het 

klooster van reguliere kanunniken door Johannes de Lovanio 

Met de pastoor van Roermond is een overeenkomst tot stand 

gekomen over de parochierechten. 

SivrS 31 IV



 

1007. 1446 april 11 

"Des man.end.agz nae den heilige Palmdaghe". 

Arnolt, hertog van Gelre, oorkondt, dat Willem van Vlo- 

dropp, erfvoogd te Roermond, raad, ten tijde van de oor- 

log met de jonghertog van Berg over het hertogdom Gulik 

in dienst van de oorkonder,is gevangen genomen en zich 

heeft moeten loskopen voor 5.500 Overlandse Rijnsguldens, 

die de hertog hem nu schuldig is. Willem heeft de hertog 

nog 2.600 Rijnsguldens geleend, zodat de totale schuld 

nu bedraagt 8.100 Rijnsguldens, waarvoor de hertog een 

rente van 430 Rijnsguldens 's jaars vestigt, gaande uit 

de domeinen van het ambt Montfort en de tol en waag 

binnen Roermond. De rente is losbaar tegen de hoofdsom. 

Getuigen: de erfhofmeester Hubert van Broeckhuysse, bur- 

gemeesteren, schepenen en raad van Roermond. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 51 verso - 53 verso. 

1008. 1446 augustus 15 

Tilman van Ysengraven en Bele, echtelieden, en Kathrijna, 

zuster van Bele, verkopen aan Hennes Goeskens en Truyde, 

echtelieden, het huis op de Kreyvelsgraeffve tegen de 

stadsmuur ut in litera 1434 maart 20 (regest nr. 915). 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Verder transfix met 1451 juli 13 (regest nr. 1047). 

R.A.L. Faliezusters Roermond nr. 33 

1009. 1446 augustus 15 

Jacoba van Loon genaamd van Heinsberg, voorzien van daar- 
toe strekkende goedkeuring van de paus, neemt bezit van 
de abdij Thorn als abdis, na afstand ten haren voordele 
door de abdis Mechtildis van Horn onder voorbehoud van 
een jaarlijks pensioen. Het kapittel keurt na geheime 
vergadering zulks goed, waarna Jacoba wordt gelnstalleerd 
als rectrix en administratrix. 
Aanwezig: Jacob van Horn enz., voogd der abdij, Jan heer 
van Goor, Arnold van Goor Willemszoon, Dederik van Cynay, 
Gerard Haeck, Frederik de Wede, Hendrik van Baexhem, Jo- 
han Collart van Linden, Jan van den Hout, Reiner Borman 
en Johan Wolloys, getuigen, en notaris Theodoricus van 
Bergen, secretaris van de bisschop van Luik, en Petrus de 
Molendino, deken van de kerk van St. Paulus te Luik, als 
executeur van de pauselijke bul. 

Habets; Thorn I biz. 347/8  



 

1010. 1446 augustus 27 

"Mensis Augusti die vicesima septima". 

Op verzoek van den prior en het convent van Windesheim 

schenkt jan van Heinsberg, bisschop van Luik, zijne 

goedkeuring tot de oprigting van een klooster van regu- 

liere kanoniken te Roermond, genaamd St. Hieronimus 

klooster, dat door Johannes de Lovanio gesticht was. 

Orig. lat. perk.; zegel is verloren. 

1011. 1446 december 1 

De bisschop van Luik geeft toestemming voor het gevraag- 

de in akte 1445 januari 6 (regest nr. 999)• 

R.A.L. Mariagarde Archief; charter ; inv. nr. 36 

1012. 1447 .januari 24 

Thonys Baecken en Geertrude, echtelieden, verkopen hun 

deel aen Halenrekampe op de Nieuwstraat. gelegen tussen 

de poort van de abdis van Dalen en het huis, dat vroeger 

van Aleyt Nesenkoern was, Geertrude aanbestorven, aan 

Geertruyde Mans. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Transfix met 1437 juni 4 (regest nr. 941). 

R.A.L. Mariagarde Archief .5 inv. nr. 86 

1013. 1447 maart 27 

Jan Pollaert van Roermond, leenheer van de laten van de 
hof te Nederhoven te Heel, en 4 laten oorkonden, dat Ja- 
cob van der Hagen Hendrikszoon aan het kapittel van Thorn 
heeft verkocht uit de hof tgher Hagen een beemd en een 
akker, groot 4 morgen. 

Habets; Thorn I biz. 351 

1014. 1447 mei 1 

"Op Sent Philippus en Jacobusdage apostolorum". 

Wilhem van Vlodorpp en Ffelytz, echtelieden, schenken 

9 kwarten olie 's jaars, gaande uit de Geijtstappen mo- 

len, die oorkonders voorheen tegen die erfpacht hebben 

uitgegeven, aan Wilhem Hardevuyst, pastoor van het be- 

gijnhof van Roermond, en diens opvolgers voor een jaar- 

getijde voor oorkonders en hun ouders in die kerk. 

Cartularium Begijnhof fol. 33 vo.  



 

1447 mei 25 

Derick van gheenHolt en Gryete, echtelieden, geven 

over aan Jacop Frederixson van Stockhem en Lijsabeth, 

echtelieden, dochter van Gryete voornoemd, het vrucht- 

gebruik, dat Gryete als weduwe van Peter Merckolff 

van diens huis had op de Nieuvstraat. gelegen tussen 

het huis van Wolter van Wessem en het erf van Johan 

van Wessem. 

R.A.L. Archief Mariagarde; charter ; inv. nr. 87 

1016. 1447 mei 26 

Jacop Frederixson van Stokhem en Lysabette, echtelie- 

den, verkopen huis 1447 mei 25 (regest nr. 1015) aan 

Geertruyde Mans. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Archief Mariagarde; charter ; inv. nr. 87 

1017. 1447 .iuni 11 

"Op Sent Barnabasdach". 

Gaedert Mereel en Aleyde, echtelieden, verkopen voor 

een som geld aan de Karthuizers een stuk land aan de 

zijde gelegen naast de Carthuizerwyer. 

Oorkonders: Rutgher Vosch van Berge, richter, Johan 

Hunselman en Dederick van Meersen, schepenen van Nyel 

(Maasniel). 

R.A.L. Archief Karthuis inv. d'Hoop 18500 fol. 4 
18489 nr. 37 

1018. 1447 .1uni.1 24 

"Op St. Johansdage Baptiste nativitatis". 

Johan van Loen, heer te Heinsberg, Leeuwenberg, Dies_t, 
en ^ichem, verkoopt aan het Cistercienser convent te 
Roermond, eene griend aan de Maas te Ool gelegen. De 
verkoop is geschied in tegenwoordigheid van Rutgher 
Vosch van Berghe, scholtet, Bernt Brei.jdels ende Jacop 
Zeghers ende mit den gemeynen scepenen der dingbanck 
tot Hertten. 
Medebezegelaars waren: Willem van Vlodorp, drosset 
Hants van Wassenbergh, erffvaicht tot Ruremunde, Gae- 
dert van Vlodorp, here tot Leui.jte, Johan van Breede, 
drosset Hants van Daelenbroick, Maes Bolten, rintmeis- 
ter dis vurss. lants van Daelenbroick ende Willem Kel- 
lener burgemeister inder ti.jt der stat van Ruremunde. 

Afschrift in Cartularium II biz. 6. 

Munsterabdij

1015. 



1019.

1022.

 

 

1447 augustus 9 

"Op Sente Laurentiusavont martyris". 

Voor richter en schepenen van Maasniel verkopen de Kar- 

thuizers van Roermond aan Lambrecht van der Kraecken en 

Catrijne, echtelieden, 6 bunder en 1 morgen land; daar- 

van hadden de Karthuizers 5 bunder verkregen van Rutger 

van Vlodorp, genaamd die Sporck, gelegen achter Maas- 

niel met een zijde schietende op de Lankweg en de andere 

4 morgens verkregen van Derick Steynbitser. 

R.A.L. Archief Karthuis inv. d'Hoop 18500 fol. 13 
18489 nr. 38 

1447 September 7 

"Op Sent Mauriciusdach et sociorum eius". 

Gerat Haeck van Thoeren, voogd van Sibrecht van Kessel, 

Yrmgarden en Belen, diens zussen, leenheren van de hoeve 

te Offenbeek (Offenbeek) verklaart, dat Margrete van Kes- 

sel Roffartz en haar voogd, Seger van der Horst, de helft 

van de hoeve te Offenbeek schenkt aan de Kruisheren te 

Roermond en dat Gerat van Menss leenman blijft op de hoe- 

ve, nu echter voor de helft ten behoeve van de Kruisheren. 

Getuigen zijn: Derick van Raide en Thijs Tgenhoeve van 

Hensbeck, leenmannen. 

Grosse op perkament; inv. nr. 78; zegels van Gerat van 

Haeck, Derick en Gerat van Kessel Roffart zijn verloren. 

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

fol. 465/8. 

Kruisheren Roermond 

1447 September 7 

"Op Onser Liever Frouenavont nativitatis". 

Johan van Loen, heer te Heynsberch en Lewenbergh, ver- 

klaart, dat Gherait Uytwerpe de hof "de Muggen" te Ut- 

raide in leen heeft ontvangen ten behoeve van de Kruis- 

heren te Roermond. 

Getuigen zijn de leenmannen: Wilhelm van Vlodorp, erf- 

voogd van Roermond en Johan van Vrede. 

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

fol. 190. 

"= Utraethen: ten Z. van Heins- 
berg 

Kruisheren Roermond 

1448 februari 14 

"Op Sent Valentijnsdage". 

Arnold die Wilde van Mersen, richter, Heynrick Thijs son

1020.  

1021 . 



 

 

en Johan van Zuchtelen, schepenen te Roermond, verkla- 

ren, dat Arnold Pouwels een jaarrente van 1 Rijnse gul- 

den, rustende op een huis achter de "Cloesterwant" te 

Roermond, verkocht heeft aan Johannes Keedels. 

Grosse op perkament; inv. nr. 118; zegels van Arnold die 

Wilde van Mersen, Heynrick Thijs son en Johan van Zuch- 

telen. 

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

fol. 131. 

Kruisheren Roermond 
R.A.L. Archief Karthuis inv. d'Hoop 18489 nr. 39 

1023. 1448 april 27 

Voor schepenen van Roermond sluit Johan van Baexem een 
vergelijk met zijn schoonzuster Gheertruyde Mans wegens 
zijn nederlaag, toen hij gevangen genomen werd "op den 
mandach te rijden tot Wassenberch". 

R.A.L. Archief Mariagarde; charter ; inv. nr. 88 

1024. 1448 juli 10 

Frederik graaf van Meurs schenkt zijn huis en zijn heer- 

lijkheid Born in het ambt Brilggen aan het klooster Sankt 

Pantaleon te Keulen. 

"Frederik van Meurs sterft op 11-7-1448 in de abdij van 

St. Pantaleon'.' 

Urkundenbuch Mors II nr. 2466 

1025. 1448 vodr .juli 11 

Frederik graaf van Meurs draagt aan zijn zoon Vincentius 

ambt en slot BrUggen en het goed te Born over. 

Urkundenbuch Mors II nr. 2424 

1026. 1448 September 28 

"Op Sente Michiels aevont". 

Johan van der Straeten en Aleyde, echtelieden, verkopen 

uit een land buiten de Moerkensporte, gelegen tussen dat 

van Johannes Lambotz en Symon van Kaldekirken, een jaar- 

rente van 2 Overlandse Rijnsguldens aan Aleyde van Weert, 

meesteresse op het begijnhof. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 16  



 

 

1027. 1448 november 7 

"Des sonnendaigs nae Sent Lamertzdaige". 

Heinrich Roese van Krekenbeck verklaart, dat de hoeve te 

Offenbeek (Offenbeek) toebehoort aan de Kruisheren te 

Roermond en Margreten Roffartz en dat hij geen aanspraken 

zal doen gelden op deze hoeve. 

Getuigen zijn: Engelbrecht Goltsteyn, paBtoor te Wickrai- 

de, Johan Stegger, priester, Johan van Toire en Henken van 

Swalenberg. 

Grosse op papier; inv. nr. 79; zegel van Heinrich Roese 

van Krekenbeck. 

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

fol. 469. 

Kruisheren Roermond 

1028. 1449 februari 1 

Heinrich, heer te (Box)mer, ridder, maakt huwelijksvoor- 

waarden met Styne, dochter van Edward bastaard van Gulik 

en Gelre (zoon van Reinald hertog van Gulik en Gelre), 

voogd te Belle, heer te Haps, waarbij o.m. bepaald wordt, 

dat de bruid de heerlijkheid (Stevens)werde zal ontvangen. 

Getuigen o.a.: Gijsbert van Wachtendonk en Seger van Kes- 

sel. 

Archief Bergh, regest nr 631 

Nijhoff IV - 248 

1029. 1449 februari 18 

"Dynsdach neist nae Sente Valentijnsdaige". 

Johan van Heynsberg, bisschop van Luik, Edewart van Gulik, 
voogd te Belle, heer te Haps, Gotschalck van Vuirde, Sander 
van Tylle en Sander van Voscheyn, oorkonden, dat, toen Jo- 
han van Heynsberg voornoemd bestuurder was van het land 
Heinsberg, hij aan Willem van Vlodrop, erfvoogd te Roer- 
mond, vanwege Wassenberg 1.270 Rijnsguldens schuldig is 
gebleven, waarvoor mede Arnolt van Hoerne, burggraaf te 
Odenkirchen, Huyn van Anxelroide en Johan en Syetze van 
den Horicke, gebroeders, borg staan. De som zal worden be- 
taald v<5<5r leatare e.k., bij gebreke, waarvan de borgen en 
oorkonders in Roermond in leisting zullen komen. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 53 vo. - 54 vo. 

1030. 1449 april 20 

Rutte Vyscher en Cecylie, echtelieden, verkopen aan Johan- 

nes Moelener en Griete, echtelieden, burgers van Roermond, 

een jaarrente van 10 vat rogge. Posterholtse maat, gaande 

uit een "hoeffrecht" te Waterschem, uit 2% morgen land, 

uit 72 morgen land, int "vyschers*" erf.  



 

 

Oorkonders: Adriaen van Broichuysen, leenheer, Hen Decker 

van Beegde en Hen Hameker en verdere gemene laten van 

jonker Adriaen te Watershem. 

Cartularium Begijnhof fol. 88 

1031. 1449 mei 1 

"Op Sint Philipss en Jacobsdach". 

Heyn Rayman en Marie dragen over aan Geraert Bijtwegghen 

en Aleyde een jaarrente van 1 malder rogge en stellen 3 

morgen in het grote veld als onderpand. 

Oorkonders: schepenen van Kessel en Helden. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 42 

1032. 1449 october 4 

Johannes, bisschop van Luik, vergunt de Karthuizers van 

Roermond, die in Helden 2/3 van de tiend bezitten, ook 

2/3 van de smalle tiend te heffen. De pastoor van Helden 

heeft toestemming daarvoor gegeven. 

R.A.L. Archief Karthuis inv. d'Hoop 18498 fol. 17 

1033. 1449 november 9 

"Des saterdaigs na Sent Lenartzdach". 

Gerat van Menss verklaart aan Gerat Haeck van Thoeren, 

voogd van de leenheren van de hoeve te Offenbeek (Offen- 

beek) , dat hij vroeger leenman is geworden van de hoeve 

ten behoeve van het klooster In der Oyde en Margrieten 

Roffartz en dat hij dit blijven wil, ook nu de hoeve in 

handen gekomen is van de Kruisheren te Roermond. 

Grosse op papier; inv. nr. 147> zegel van Gerat van Menss. 

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

fol. 470. 

Kruisheren Roermond 

1033A. 1449 

Huge van der Kraecken verkoopt aan de broederschap van 

St. Jacob (de Meerdere) te Roermond een rente van 5 goud- 

gulden uit zijn land in de Roslaeck (Rosslag ?) onder 

Herten. 

Aantekening uit ca. 1665; inv. nr. 7. 

Broederschappen H. Geestkerk 

1034. Midden 15e eeuw 

Instructie voor de drost of ambtman van Montfort 

1055. Sivr^ 28 (vacat)



 

 

1036. 1450 januari 28 

Aartsbisschop Dirk (van Meurs) van Keulen,als scheidsrechter, bepaalt 
tussen Gerard hertog van Gulik-Berg en Gerard van Loon, heer van Gulik, 
en Vincent graaf van Meurs dat de pandsommen op Brliggen, Dalen, Dulken 
en Venrode na optelling van nieuwe vorderingen en na een nieuwe lening 
van 12.000 gulden ter lossing van Randenrath nu van 27.000 op 55.000 
verhoogd zijn. 

Urkundenbuch Mors II nr. 2601. 

1037 1450 februaeri 4. 
op sent agathenavent des heyliger jonckvrouwen ende metelersen 

Gaedert Mereel en Aleyde, vrouw, verkopen aan de Karthuizers van Roer- 
mond een stuk land naast land van Derich van Meersen. Als onderpand 
stelt hij land tussen dat van Geertruyt Mans en het gasthuis van Roer- 
mond "in den Roirdell velde," zoals hem aanbestorven van zijn broer 
Derick. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Archief Karthuis; inv. d'Hoop 18489 nr. 45 en 18500 fol. 2 

1038.  1450 maart 15. 
opten sonnendach letare hierusalem 

Arnolt, hertog van Gelre, oorkondt onder verwijzing naar zijn "lieve 
neve Dederich" heer van Altena, die ter ere van O.L. Vrouw en St. Elisa- 
beth aan Sint Elisabethsdal 1/3 van de gehele tiend te Brede (Maasbree) 
heeft geschonken, dat hij het klooster het derde deel van alle nieuwe 
tienden te Brede schenkt. 

R.A.L. St. Elisabethsdal. . 

1039.  1450 maart 22. 
op den heyligen sonnendach judica 

Arnolt, hertog van Gelre, schenkt prior en convent van de Karthuizers 
te Roermond, die 2/3 van de oude tienden te Helden hebben, daarbij 
2/3 van de nieuwe tienden> M- i> 
Medezegelaar: Johan van Broeckhusen, heer te Loe en Geysteren. 

Vidimus in een akte van 21 juni 1483. Gelderse Rekenkamer Arnhem, 
inv. nr. 298, fol. 43. , , 
R.A.L. Karthuis, inv. d'Hoop 18489 nr. 44 en 18498 fol. 21. Csn.V sd ' ! 

Nijhoff IV nr. 265. 

1040.  1450 augustus 14. 
op onss liever vrouwenaevont assumptionis 

Thijs van den Eycke en vrouw verkopen uit huis en hof te Asenray, 
gelegen tussen land van Peter van den Eycke en van het gasthuis van Roer- 
mond, verder uit 2 morgen beemd bij de leigraaf en het gasthuisbroek, 
verder uit | bunder tussen land van het St. Cornelis (Kruisheren-)- 
klooster en dat van het gasthuis van Roermond, een jaarrente van twee 
malder rogge en 2 penningen aan Johannes Moelener en Griete, vrouw, 
burgers van Roermond. 
oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Cartul. begijnhof Roermond fol 51  



1041.

 

 

1450 augustus 14. 
op onss liever vrouwenavent assumptionis 

De meesters der huisarmen van Roermond verklaren voor schepenen 
aldaar in erfpacht genomen te hebben van Peter Vynck, deken van de 
H. Geest, aldaar, en Hendrik van Randenraede, priester, rector van het 
altaar van St. Michiel in die kerk, een huis achter der Leuven, 
tegen twee oude schilden min 4 schellingen, die die kerk er op 
sprekende heeft. 
Oorkonders: Joest de Wilde van Mersen, richter, en Johan van den 
Grijnde en Hendrik van Ynckenvoirt, schepenen van Roermond. 

R.A.L. kapittel van de H. Geest. 

1450 September 19. 

Diderick van Lijeck verklaart als momber en man van Mechteld Pollaert 
van de prior van St. Elisabethsdal 1500 rijnsguldens ontvangen te heb- 
ben ingevolge het testament van wijlen Eemont Pollaert, oom van zijn 
vrouw. 
Medezegelaars: Diderick Pollaert, kanunnik van O.L.Vrouw te Aken, 
Johan Pollaert, diens broer, en Gheerit vander Strijthaghen. 

R.A.L. St. Elisabethsdal, inv. nr. 413, grosse op perkament. 

1450 december 5. 
sunter cloesoevent des heylghen buschops 

Richter en schepenen te Susteren verklaren dat Johan van der Haghen 
van de Kruisheren van Roermond £ bunder land gekocht heeft te Dieteren 
voor een jaarrente van 1 vat rogge. Als onderpand stelt hij j bunder 
te Dieteren op Stelbergh. 

R.A.L. archief Kruisheren inv. nr. 158 en inv. nr. 1 fol 517. 

1043a. 1450. 

Jan van der Kraecken en Helwich, zijn vrouw, verkopen aan de broeder- 
schap van St. Jacob de Meerdere te Roermond een rente van 5 goudgul- 
dens 's jaars uit 4 bunder land genaamd de Roslaecken onder Herten. 

Broederschappen H. Geestkerk, inv. nr. 7. 

1044.  1451 januari 2. 

Richter en schepenen van Odilienberg oorkonden dat Johan van Berge, 
burger te Roermond, en Elizabette, zijn vrouw, van Zeger van Bruggen als 
rentmeester van het kapittel van de H. Geest te Roermond in erfcijns 
genomen heeft de Ondaert en Kuyckartsbeemd, groot 3 bunder, gelegen 
tussen de Roer en het Ondaert, tegen 9 bescheiden rijnsguldens s'jaars 
en 6 kapoenen. Als onderpand geldt 8 morgen land op de Posterholtse- 
weg. 

Publications 1889, biz. 167-169. 

1045.  1451 februari 14. 
op sancte valentijnsdach mertelers 

Jacob, graaf van Horn, heer van Altena en Montigis, beleent het 
Cistercienserconvent (van O.L.V. Munster) te Roermond met de hof op de 
Visscher Ohe, zoals het vroeger door wijlen zijn vader (schoonvader) 
Frederik, graaf van Meurs en Sarwerden, daarmee was beleend. 
Getuigen (en leenmannen ?): Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van 
Roermond, Hendrik van Baecksem, Gadert Hillen en Gerard Hermans, rent- 
meester van het land van Horn. 

Archief Munsterabdi j, cartul; II p.- 77 verso; Urkundenbueh Mors II-i2§81: 

1042. 

1043. 



 

 

1451 mei 5 

Jacob, graaf van Horn, heer van Altena, Montigny en Kortessem, 
verklaart dat het klooster St. Cornelis (Kruisheren) te Roermond 
in het goed van Wickrath te Kinrooi (Kynre) in de bank van Ophoven 

Goedart Hanen als leenman (sterfman) gezet heeft, waarmee hij in- 
stemt. De rechten van schout en schepenen in de bank Ophoven m.b.t. 
deze hoeve worden vastgelegd. 

Grosse op perkament, Kruisheren Roermond, inv. nr. 143 en afschrift in 
inv. nr. 1 fol 557-558. Zegels van de oorkonder en Johan heer te Goor 
(Ghore) en drost te Horn en Gherart Haeck van Thoren. 

1047.  1451 juli 13. 

Hennes Goeskens en Trude, zijn vrouw, verkopen het huis vermeld in 
de akte van 1434 maart 20 (regest nr. 915 ) aan Claesken Ploeghs en 
Geertrude, diens vrouw. Is verder getransfigeerd met de akte van 
1446 augustus 15 (regest nr. 1008). 
Oorkonders: richter en schepenen te Roermond. 

R.A.L. Faliezusters Roermond nr. 33. 

1048.  1451 augustus 24. 

Vincent graaf van Meurs belooft Willem van Vlodrop schadeloos te houden 
wegens diens garantie van 1000 gulden voor Willem Kellener (rentmeester 
van de graaf. van Meurs). 

Urkundenbuch Mors II nr. 2706. 

1049.  1451 September 30 (in Traiectp). 

Nicolaus, priester, kardinaal, legaat in'Duitsland, schenkt een aflaat 
in de kerk van de H. Geest te Roermond op verschi1lende feestdagen 
gedurende het jaar. 

Grosse op perkament, kapittel H. Geest. 

1050.  1451 november 24. 
sente katherinenavont virginis ac martyris 

Heyn Plaen verkoopteen jaarrente van malder rogge op 3 bunder land 
genaamd Kelpenskamp aan Johannes van Bunne. 
Oorkonders: Rutgher Vosch van Berghe, richter, Derick van Meersen 
en Claes Pluechs, schepenen te Maasniel (Nyel). 

Kruisheren Roermond; grosse op perkament, inv. nr. 46, zegel van de 
richter verloren; afschr. inv. nr. 1 fol 353-354. 

1051.  1452 februari 27. 
zondag invocavit 

Renart van Leroid beklaagt zich bij de raad van de stad Zutphen dat 
hertog Arnold (van Gelre) hem, niettegenstaande zijn protest, schade 
doet aan Sle tol en het geleiderecht, zoals te Roermond op de Maas 
, :op der Aerloe" gelegen is. 

R.A. Arnhem, Gelderse Rekenkamer- nr. 2095. 
Uebersicht kleinere Archive Rheinprovinz 2, p. 245 geeft als datum 
21 april 1452.

1046 
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1452 maart 30. 
des donnerdaechs na den sondach judica in den vasten 

Arnold, hertog van Gelre, geeft aan die van Swalmen toestemming voor 
de verkoop van25 bunders gemeente voor de herbouw van de kerk aldaar 
die "arm und noitbouwe behoevende is". 

Parochiearchief Swalmen, grosse op perkament. 

1053.  1452 mei 24. 

De stad Roermond zegelt met adel en ridders (o.a. Wilhem van Vlodorp, 
ridder, erfvoogd te Roermond) de akte waarbij Arnolt en Katherina, 
hertog en hertogin van Gelre, t.b.v. de steden Nijmegen, Zutphen en 
Arnhem een schuld van 3000 rijnsgulden op de to! te Lobith verzekeren. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem inv. nr. 378; gecancelleerd. 
Nijhoff IV nr. 278. 

1054.  1452 juli 25. 

Peter de Molendino, doctor in de rechten, deken van St Paulus te Luik., 
doet als gekozen scheidsman uitSDraak in een aeschil ontstaan tusden 
Alardus Trippenmeecker, rector of vicaris perpetuus van de parochie- 
kerkvan Venray, ter ener, en het convent van O.L.V. Munster te Roer- 
mond, vertegenwoordigd door zijn gemachtigde Theoderis Coelman, priester 
van het diocees Keulen, ter andere zijde, uitspraak en stelt de in- 
komsten van die rector vast. 

Munsterabdij, cartularium II p. 103. 

1055.  1452 juli 13 
op sent margratendach virginis 

Joest die Wilde van Mersen, richter, Willem Kellener en Derick van 
Dorsdaele, schepenen te Roermond, verklaren dat Gaetkcn Zartsewever 
een rente van 1 philippus bourgondisch schild, gaande uit een huis aaan 
de Veldstraat, heeft verkocht aan Johannes Goltsteyn. 

Kruisheren Roermond, grosse op perkament inv. nr. 7, afschr. in inv. 
nr. 1 fol. 111. 

1056.  1452 juli 22 
op sent margaretendach 

Reyner Repken, rector van het convent van O.L. Vrouw en 11.000 maagden 
in der Weyden binnen Venlo ruilt met de Karthuizers van Roermond. 
De eerste verkrijgt(de hof op der Specken, de laatsten 5 bunder land 
in drie percelen, afkomstig van de kinderen van Derich Man. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. archief Karthuis, inv. d'Hoop 18489 nr. 47 en 18500 fol 4. 

1057.  1452 juli 27. 

Jan van Heinsberg, bisschop van Luik, hecht zijn goedkeuring aan de 
uitspraak van Petrus de Molendino, deken van St. Paulus te Luik inzake 
de inkomsten van de rector der parochiekerk van Venray ( zie regest 
nr. 1054). 

Munsterabdij, cartularium II p. 105 verso.



 

 

■wsgfe-^ 1058. 1452 augustus 19. 
saterdaghz post assumptionis marie virginis 

Johannes Goltsteyn draagtover aan de Kruisheren van Roermond de 
rente (regest 1055) t.b.v. een jaargetijde voor hem en zijn vrouw. 
Oorkonders: Joest die Wilde van Mersen, richter, Heynrick van 
Ynckenvoirt en Gaedert Hillen, schepenen te Roermond. 

Kruisheren Roermond, grosse op perkament inv. nr. 7; afschr. inv. 
nr. 1 fol 112. 

1059.  1452 augustus 28. 
op 't suncte johansavonde decol1ationis 

Margaretha Melters verkoopt aan Gadert Melters en Tuel, diens vrouw, 
l\ bunder land op de Daalakker. Bij transfix van 1452 october 14 
schenkt Tuel, weduwe van Gadert Melters, het land aan Maria van Driel, 
abdis, t.b.v. het convent van O.L.V. Munster. 
Oorkonders: richter en laten te Leeuwen. 

Munsterabdij, cartularium II fol 96. 

1060.  1452 September 13. 

Arnold, hertog van Gelre, verpandt burcht, stad en ambt en de visserij 
te Geldern voor 1200 rijnsguldens aan Johan van Arendalen, heer te Well. 

Legerboek Staten Overkwartier fol 22 verso. 

1061.  1452 november 8. 

Uitspraak in het geschil tussen Johan, heer te (Box)meer en Sambeek, 
en Willem en Henrick en Gijsbert van Meer, gebroeders, over de erfenis 
van hun ouders Hubert van Culenboch, heer van (Box)meer en Sambeek, 
en diens vrouw. 
Onder de scheidslieden: Willem van Eqmond, broer van de hertoq van Gelre, 
Johan Schenck van Nydeqqen, Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, 
Dirk Schenck van Nydeggen. 

Archief Bergh, regest 667. Nijhoff IV nr. 281 

1062.  1452. 

Joffrouw Katharina Mans droeg den hoff tot Liedorp met sijnen tobehoren, 
haer aengestorven, op aan Sibrecht Jordens. 

Leenakteboeken Gelre, Overkwartier p. 66. 

1063.  1453 januari 20. 

Peter Korffmeker en Yde, zijn vrouw, verkopen aan Johan Johanszoon 
Blanken een land ut in litera 1). 
Oorkonders: Steven Kellener, richter, Welter Broukman en Gaedert van 
Breempt, laten der voogdij te Roermond. 

R.A.L. klooster Mariagarde nr. 92 
1) de getransfigeerde brief is niet meer aanwezig. 

1064.  1453 februari 16. 
des vrijdaghz nae sent valentijnsdach 

Goedert Gielen, Gaert Boen, Johan Boen, Johan Kreker, Heijnrick Moll, 
Leonart Mont en Johan van Katert, schepenen te Wessem, oorkonden dat 
Francke Pollart, zoon van Johan Pollart, erkend heeft aan de kloosters 
van St. Hieronymus te Roermond en St. Elisabethsdal, overeenkomstig 
het testament van wijlen zijn oom Emont Pollart,1500 rijnsguldenss schul- 
dig te zijn en daarvoor zijn goederen in de dingbank Wessem in pand te 
geven, met name zijn huis en hof c.a., naast dat van Gaert Gielen, 4 



 

 

morgen land gelegen bij Geraert Haeckx, 2 bunder aan de "Thoerre beecke," 
gelegen naast die "heecke," 1 bunder bij het "valderen" naast het land 
van de kerk van Wessem, 1 bunder op de hei naast land van Johan Kortlever, 
3 bunder broekland aan de molen. 
Bezegeld met het schepenbankszegel. 

R.A.L. St. Elisabethsdal. 

1065. 1453 februari 24. 
op synt mathijsdach des heylgen apostels 

Willem, heer van Elmpt, en zijn vrouw Elisabeth van Eupt genaamd 
van Elmpt, verklaren ten overstaan van de schepenbank Echt aan Pieter 
Timmerman, burger van Roermond, verkocht te hebben een erfrente van 4 
overlandse rijnsguldens waarvoor hij als onderpand stelt verschi1lende 
inkomsten onder Echt. 
Bij transfix van 1470 wordt deze rente overgedragen aan Gerard Krenen, 
die hem bij transfix van 1479 overdraagt aan Johan Truijden, priester, 
t.b.v. de dienst en de missen door Wijnand Haeck in de kerk van de 
H. Geest te Roermond gesticht. 

Kapittel H. Geest. 

1066.  1453 maart 9. 

Vincent graaf van Meurs, Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van 
Roermond, en Godard van Vlodrop verklaren geen vorderingen tegen de stad 
Keulen te stellen wegens de gevangenschap van Johan van Rothem aldaar. 

Urkundenbuch Mors II nr. 2798. 

1067.  1453 maart 16. 
sinte gertrudenavent 

Gerit van Broichusen draagt over aan Michiel van Broichusen van Oeyen 
e n Lijsbede van Gruyslenck 32 malder rogge ('s jaars) uit zijn tiend te 
Vorst bij Broekhuizen," leenroerig aan Johan, heer van Broekhuizen, erf- 
hofmeester van Gelre. 

R.A.L.Karthuis, inv. d'Hoop 18489 nr 48 en 18499 fol 10. 

1068.  1453 maart 22. 
des donresdaigs na den sonnendach judica 

Arnold, hertog van Gelre, staat prior en gemeen convent van Mariagarde, 
onlangs opgericht en nog arm en genoodzaakt tegen contante betaling 
op de markt te Roermond mondbehoeften te kopen, toe renten te verwerven 
tot 400 oude Franse schilden en 5 morgen land, behalve het klooster- . 
terrein. Oorkonder neemt het klooster in zijn bescherming. 
Aanwezig de raden: Johannes de Arendale, heer van Well, en Wilhelmus van 
Vlodorp, erfvoogd van Roermond, maarschalk, ridders. 

R.A.L. Mariagarde nr. 13. Sivre 31 VII 

1069.  1453 mei 8. 

Arnolt, hertog van Gelre, verpandt de tol en het geleidegeld te Roer- 
mond en ter Laick op de Maas voor 3000 rijnsguldens aan Reynart van Meir, 
weduwe van Johan Schellart van Obbendorp, ridder. 
Medezegelaars: Willem van Egmond, Willem van Vlodorp, erfvoogd te Roer- 
mond, en de stad Roermond. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem inv. nr. 2095ijt gecancelleerd. 
Gedenkwaardigheden IV nr. 284 

.1070. 1453 mei 28. 
des manendaige na sente urbanusdach episcopi 

Arnolt, hertog van Gelre, oorkondt dat Willem van Vlodrop, erfvoogd te  



 

 

Roermond, maarschalk, drost van Montfort, beloofd heeft vddr L1chtm1s 
a.s. in handen van burgemeesteren schepenen en raad van Roermond t.b.v. 
hertog Frederik van Beieren 1600 rijnsguldens te betalen, bij gebreke 
waarvan hij in Roermond in leisting zal gaan, waarvoor de hertog (Ar- 
nold) hem het drossaardschap van Montfort in pand geeft. 

Cartularium erfvoogdij fol 39 verso-40. 

1070a. 1453 na mei 28. 
Willem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond, ridder, huismaarschalk van 
de hertog van Gelre, oorkondt als benoemd drost van Montfort het slot 
en ambt trouw voor de hertog te bewaren volgens gegeven instructie. 

Sivr^ 28 

1071.  1453 augustus 9. 
op sent laur-entiusavent 

Rutgher Vosch van Berghe, richter, Dederick die Wilde van Mersen en 
Goedert Mereele, schepenen in Maasniel (Nyele), oorkonden dat Peter 
Neutkens een jaarrente van 21 rijnsguldens, rustende op drie stukken land te 
Niel,tezamen groot 10 bunder, verkocht heeft aan Derick Steynbitser. 

Grosse op perkament, Kruisheren Roermond, nr. 69. 

1072.  1453 September 24. 
op maendach neist na sent matheusdage apostoli et ewangeliste 

Wilhelm Vogels stelt zich garant voor een jaarrente van 1 malder rog- 
ge en 1 malder zwarte haver, die zijn zoon en dochter, Johan Krekell en 
Lysbeth, echtelieden, vroeger de Kruisheren van Roermond hebben ge- 
schonken. 

Grosse op perkament, Kruisheren Roermond, nr. 73. 

1073.  1453 december 28 (Kerststijl aangenomen, anders 1454). 
des saterdaghz nae kersdagh 

Johan van Osen, richter, Willem Kellener en Johan Knoupe, schepenen 
te Roermond, verklaren dat Gaetken Sartsewever twee staal land buiten 
de Nielerpoort als onderpand stelt voor een rente van 1 phi 1ippus- 
schild *s Jaars gaande uit een huis aan de Veldstraat. 

Grosse op perkament, Kruisheren Roermond nr. 7. 

1074.  1454 januari 2. 
des neysten daeghs nae der heyllighen jairsdach 

Alheyt van Bomel, abdis, en het gemeen convent van Onze Lieve Vrouw 
der orde van "Cistias" te Roermond,oorkonden voor het hdtetel van hun 
molen in de Roer, die door de rivier is beschadigd, van Henrick op 
't Zandt en diens vrouw Agnes, burgers van Roermond, een som geld ge- 
leend te hebben waarvoor zij een lijfrente van 12 malder rogge 's jaars 
zullen geven, te betalen op Witte Donderdag in het bakhuis in hun kloos- 
ter. 

Grosse op perkament, aanvulling Munsterabdij; Sivre III biz. 403. 
1075.  1454 januari 3. 

des neesten donredages nae den heiligen jairsdach. 

Loef van Dart belooft Aleph van Hoenslair, die voor een bedrag van 
honderd overlandse rijnsguldens voor hem bij Dirk van Boetbergh borg 
is gebleven, te vrijwaren voor a11e schade deswegens te lijden.  



 

 

1076.  1454 februari 10. 
op sente scholasticadach virginis 

Arnolt, hertog van Gelre, geeft Wilhem van Vlodrop verlof het leen de 
visserij in Maas en Roer te verkopen aan meester Johan Pollart. 

Cartularium erfvoogdij fol 69vo.-72. 
Geinsereerd in de akte van 1464 december 4, regest nr. 1202. 

1077.  1454 april 25. 
op sent marcusdach ewangelist 

Hans van Ruremunde draagt aan Leonart Ruelen over het erfdeel dat hem na 
dode van zijn oom Heynen Kremers was toegevallen, te weten \ morgen 
land buiten de Zwartbroekpoort, i huis met tuin buiten de Zwartbroek- 
poort en | huis aan de Beggerstraat. 
Oorkonders: Johan van Osen, richter, en Gaedert Hillen en Johan Knoupe, 
schepenen te Roermond. 

Grosse op perkament, Kruisheren Roermond, inv.nr. 114, zegel van Gaedert 
Hillen, de overige verloren; afschr. inv. nr. 1 fol 103. 

1078.  1454 april 25. 
op sent marcusdach ewangeliste 

Herman van de Keulen verkoopt de helft van een jaarrente van 26 schelling 
aan de Kruisheren te Roermond. 
Oorkonders: Johan van Osen, richter, en Gaedert Hillen en Geraert van 
Steghe, schepen van Roermond. 

Grosse op perkament, Kruisheren Roermond inv. nr. 108, zegels verloren; 
afschr. inv. nr. 1 fol 109. 

1079.  1454 juli 7. 
des sonnendaeghs nae ons liever vrouwendage visitationis 

Johan Kolken en Greete, zijn vrouw, en Lyse, zijn moeder, geven in 
erfpacht aan Gaedert Mereel en Aleyde diens vrouw bunder land, | gelegen 
bij Asenraeder Stappen, tegen 3£ malder rogge 's jaars te Roermond te 
leveren op St. Andreasdag. Erfpachtnemer mag de erfpacht binnen 15 jaar 
lossen tegen 19 rijnsguldens per malder. 
Oorkonders: Alart Goltsmeet, richter, Dederick van Mersen en Coen 
Vercken, schepenen van Maasniel (Nye11). 

Karthuizers Roermond, inv. d'Hoop 18500 fol 8 en 18489 nr. 49. 

1080.  1454 juli 7. 
sonnendach na o.l.v. visitatio 

Johan Kolcken stelt voor de akte van 1454 juli 7 (regest nr. 1079) als 
onderpand 1 bunder schietende op de Karthuizerwijer. 
Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

Karthuizers Roermond, inv. d'Hoop 18489 nr, 50. 

1081 1454 juli 28. 
op den manendach nae sent jacopsdach episcopi(?) 

Johan Drabbe, stadhouder van de lenen namens de hertog van Gelre, 
oorkondt dat voor hem en de leenmannen Geraert Joedekop van Strijthagen 
en Geraert van Oederade door Willen van Vlodrop, ridder, erfvoogd te 
Roermond, drost van Montfort, en Cecilie van Elderen, echtelieden, 
verkocht is aan meester Johan Pollart, proost te Arnhem, zijn visserij 
in en aan de Maas en de Roer, leenroerig aan de hertog van Gelre, 
waardoor dat gedeelte uit het leen de voogdij wordt gespleten. 

Cartularium erfvoogdij folio 56 vo.-58 vo.  



 

 

1082.  1454 augustus I, 
sent" petersdach ad vincula 

De meesters van het gasthuis te Roermond dragen over aan de karthui- 
zers aldaar 3i bunder an der Specken, 2 bunder langs de Sporckt en 
nog 2 bunder. 
Qorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

Karthuizers Roermond, inv. d'Hoop 18489 nr. 51 en 18500 folio 13. 

1083.  1454 augustus 17. 

Trude Wellermans verkoopt aan Thonys Baeden en diens vrouw Kathrijne 
de helft van 11 roeden land bij het klooster van Mariagarde, gelegen 
tussen de erven van vroeger Gaedert Heesmans en Geraert Beymans. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Archief Mariagarde inv.nr. 40 

1084.  1454 augustus 23. 

Thonys baden en zijn vrouw Kathrijn verkopen het goed vermeld in de 
jo akte van 1454 augustus 17 (regest nr. 1983) aan Heynrich van Middelhaven en 
Zuete diens vrouw. 

Oorkonders: richter en schepenen te Roermond. 

Archief Mariagarde inv.nr. 40. 

1085.  1454 augustus 24. 
op sent bartholomeusdach 

Aangezien de graaf van Meurs en Serwaarden aan Wilhem van Vlodrop, 
ridder, erfvoogd te Roermond, het ambt Wassenberg in pand gegegen heeft 
voor 8.000 overlandse rijnsguldens, waarvan Wilhem 4.000 heeft betaald 
en Godert van Vlodrop schulden van de graaf heeft afgelost, tw weten 
1.000 gulden aan de regulieren van Roermond, 1.121 gulden aan Elbert 
Spede, 400 gulden aan Zyrdz van Hoern....,- tezamen 2.521 gulden, zodat 
de graaf nof 1.479 gulden zal ontvangen voor St. Remigius e.k. Bij 
nalatigheid krijgt de graaf 3 jaar de inkomsten uit het ambt Wassenberg, 
te weten 57 malder rogge, 125 malder haver, 300 hoenders, gruitgeld en 
bede, 1 ton haring. Nadere afspraken worden gemaakt over visrecht, 
tol e.d. 
Getuigen: (Johan van Merode, heer) van Franckenberg, Charles van Palant, 
Dederich van Arrentzingen en Wilhem van Boecholt. 

Cartularium erfvoogdij folio 55-56verso. 

1086.  1454 September 7. 
op onser liever vrouwenavent nativitatis 

Arnold Trippaertz verkoopt aan de abdis en het Cistercienserconvent 
te Roermond de jaarlijkse erfcijns van 1 oude grote tournoois die dat 
convent hem verschuldigd is wegens de hof op de Visser Oe. 

Cartularium II Munsterabdij p. 106 verso. 

1087.  1454 novenber 26. 
neesten dachz na sent kathrijnedach 

Derich van Mersen, zijn vrouw Marie, en Johan van Hertevelt dragen 
over aan de karthuizers van Roermond 2 bunder land aan de Karthuizerwijer. 
Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

Archief Karthuizers, inv. d'Hoop 18489 nr. 52 en 18500 folio 22.  



 

 

1088.  1454 december 6. 
op sente nicolaesdach des heiligen bisscops. 

Reynaert van Meyr, vrouwe van Obbendorp, weduwe van Johan Schelart 
van Obbendorp, en Sibrecht Jordens geven ontheffing aan de prior en 
het convent der Reulieren van St. Hieronymus te Roermond wegens de 
brieven door beiden aan dat convent in bewaring gegeven en die op 
onderlinge vorderingen betrekking hadden. 

Archief Regulieren ?, grosse op perkament, zegels verloren. 

1089.  1455 april 22. 

Goessen Schoemeker en zijn vrouw Aleyde verkopen een huis, gelegen 
achter den Bagijnenhoeve, gelegen tussen die van Gaetsen Tyegelbeckers 
en Johan Kalen, aan zuster Lysabet van Borre t.b.v. haar "medesusteren 
ende haere naekoemelinghen." 
Oorkonders: Johan van Osen, richter, Gaedert Hillen en Dederick die 
Wilde van Mersen, schepenen te Roermond. 

Archief Faliezusters Roermond, inv. nr. 41. 

1090.  1455 mei 24. 
sent urbanusavent 

Derich die Wilde van Mersen, zijn vrouw Marie, en Johan van Hertevelt, 
dragen over aan de karthuizers van Roermond 5 morgen beemd aan de hoogste 
Wijer van de karthuizers. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

Archief Karthuizers Roermond, inv. d'Hoop 18489 nr. 55. 

1091.  1455 juli 13. 
op sinte margrietendach der heyligher jonfrouwen 

Pastoor Jacob Lycop van Helden, vier schepenen, drie kerkmeesters en 
naburen van het kerspel Helden,verklaren aan de karthuizers van Roermond 
voor de bouw van de kerk van Helden om een gunst te hebben verzocht die 
werd verleend zonder dat daaraan rechten ontleend kunnen worden. 

Archief Karthuizers Roermond, inv. d'Hoop 18498 folio 27. 

1092.  1455 juli 24. 

De deken van het kapittel van de H. Geest verklaart dat Johan van den 
Berghe, kanunnik in de H. Geest te Roermond, zijn stenen huis in de 
Schoenmakersstraat aan dat kapittel heeft geschonken, waarvoor het 
kapittel een eeuwigdurende jaargetijde met spinde en goede werken zal 
doen. 

Cartularium H. Geest, 2e ged. biz. 1. 

1093.  1455 augustus 6. 

Johannes, bisschop van Luik, vergunt rector, priorin en convent van 
Mariagarde te Roermond om hun nieuwgebouwde kerk met de altaren, kerk- 
hof en toebehoren,door zijn suffragaan te laten inwijden en het gewijde 
geheel of gedee1te1ijk of achtereenvolgens uit te breiden en te ver- 
plaatsen zoals de noodzaak of nut dat vordert. 

Sivr£, handschriften 31 sub vii, Archief Mariagarde nr. 37. 

1094.  1455 augustus 14. 

Voor schepenen der stad Wassenberg verkoopt Koen in der Mylen een jaar- 
rente van 1 malder rogge uit zijn huis en hof in de Alder Myle, leen- 
roerig aan de Hof te Raetheym, die Willem van Vlodrop, ridder, behoort, 
aan Henrick Duvels c.s.. 

Stadsarchief Wassenberg, Urkunde nr. 16.  



 

 

1095.  1455 September 22. 
Stheven van Liecke, stadhouder van de heer van Born, Sittard en Susteren, 
en Heinrich Monnich en Gijsse Vareels, leenmannen, oorkonden dat 
Johan Monnich van Susteren een jaarrente van 1 mud rogge en 1 mud zwarte 
haver, gaande uit de molen te Dieteren, heeft verkocht aan de Kruis- 
heren te Roermond. 

Grosse op perkament, archief Kruisheren nr. 50; afschrift in inv. nr. 1 
fol 518. 

1096.  1455 october 28. 

Arnold, hertog van Gelre, oorkondt dat het ambt als dienst thans in 
handen is gekomen van Johan van Hemberch, ridder, en Engelbrecht van 
Brempt. Met de laatste is oorkonder overeengekomen dat diens helft 
niet meer zal bedragen dan 300 rijnsguldens, voor welk bedrag het ge- 
lost mag worden. 

Sivrfi 3 sub 5. 

1097.  1455 october 29. 
des neesten daghz nae sent simon ende judendach apostolorum 

Hendrik Kupenbynder en zijn vrouw Margaretha verkopen voor schepenen 
van Roermond een jaarrente van drie rijnsguldens, gaande uit hun huis 
op der Zwalmerstraten, gelegen tussen de huizen van Dirk Steynbitser 
en Jenkens ynt Hert, aan Jhelis Dalen en Margaretha, diens vrouw. 
Bij latere tranfix wordt deze rente overgedragen aan Herman Heesman. 

Volgens Sivre twee getransfigeerde charters. 

1098.  1455 december 14. 

Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, en Cecilia, echte- 
lieden, verkopen uit hun hof te Asselt een jaarrente van 50 rijns- 
guldens. 

Schloss Haag nr. 250. 

1099.  1455 december 22. 
des manendaghz nae sente thoemaesdaghe apostoli 

Leonart Ruelen verkoopt aan Johan Schollen 7 staal land buiten de 
Nielerpoort te Roermond. 
Oorkonders: Johan van Osen, richter, Johan Knoup en Dederick die Wilde 
van Mersen, schepenen te Roermond. 

Grosse op perkament, archief Kruisheren, inv. nr. 117; afschrift in 
inv. nr. 1 folio 307. 

1100,  1455 december 22. 
des manendaghz nae sent thoemaesdach apostoli 

Johan Schollen zal Leonart Ruelen een jaarrente van 36 boddrager 
betalen, gaande uit 7 staal land buiten de Nielerpoort (zie regest 
nr. 1099) 
Oorkonders: Johan van Osen, richter, Johan Knoupe en Dederick die 
Wilde van Mersen, schepenen te Roermond. 

Grosse op perkament, archief Kruisheren, inv. nr. 117; afschrift in 
inv. nr. 1 folio 308. 

1101.  1456 januari 5. 
des manendaeghz na den heiligen jairsdage 

Hendrik van Osen verkoopteen jaarrente van 2| overlandse rijnsgulden,  



 

 

gaande uit zijn huis aan de Markt, tussen het stadhuis en dat van 
Johan van de Kraecken, aan Peter Lemmen van Raede, priester, en 
diens moeder Elisabeth. Verkoper mag de rente binnen twee jaar met 
50 guldens gelijke munt inlossen. 
Oorkonders: Johan van Osen, richter, Johan van Zuchtelen en Dederik 
Hoefft, schepenen te Roermond. 

Grosse op perkament volgens inventaris Sivre. 

1102.  1456 januari 16. 
op sent anthoniusavent abbatis 

Gaedert Heesman draagt over aan zijn zoon Gheerman voor een jaargetijde drie 
erfrenten, te weten van 1 rijnsgulden uit het huis van Johannes Smeets 
achter de Gasthuiskerk, 1 mark uit het huis van Symon Potkens achter 
de "Cloesterwand," en een van 2 mark. 
Oorkonders: Johan van Osen, richter, Heynrick van Ynckenvoirt en Johan 
Knoupe, schepenen van Roermond. 

Grosse op perkament, archief Kruisheren inv. nr. 8; afschrift in inv. 
nr. 1 folio 116. 

1103.  1456 februari 17. 
op st. gertruidendach der heyliger jonckfrouwe 

Dierick van Loen en Lysebeth zijn vrouw verkopen aan de Kruisheren van 
Venlo een jaarrente van l£ malder rogge Venlose maat, gaande uit 5i 
morgen bouwland bij het goed "to Loen." 
Oorkonders: richter en schepenen van Kessel en Helden. 

R.A.L. Karthuis, inv. d'Hoop nr. 18572. 

1104.  1456 maart 25. 
op ons liever vrouwendach annuntiatio 

Leonart Ruelen draagt een jaarrente van 36 boddrager over aan Gaedert 
Hillen (vergelijk regest nr. 1100). 
Oorkonders: Johan van Osen, richter, en Johan van Zuchtelen en Johan 
Knoupe, schepenen te Roermond. 

Grosse op perkament, archief Kruisheren, inv. nr. 117; afschrift in 
inv. nr. 1 folio 309 1 

1105.  1456 maart 25. 
op onss liever vrouwendaghe annuntiatio 

Leonart Ruelen draagt een jaarrente van 6 mark en 36 penningen, bestaan- 
de uit twee gedeelten van elk 3 mark en 18 penningen, gaande uit een 
morgen land buiten de Moerkenspoort in koop over aan Gaedert Hillen. 
Oorkonders: Johan Osen, richter en Johan van Zuchtelen en Johan Knoupe, 
schepenen te Roermond. 

Grosse op perkament, archief Kruisheren, inv. nr. 115; afschrift in 
inv. nr. 1 folio 117. ' 

1106. 1456 maart 25. 
Filips (de Goede), hertog van Bourgondie, schrijft aan de steden 
Nijmegen, Roermond, Zutphen en Arnhem vernomen te hebben dat hertog 
Arnold (van Gelre), ongeschikt voor de regering, het grootste gedeelte 
van de goederen en inkomsten van het hertogdom verkocht of verpand heeft 
en nog dagelijks voortgaat met het weinige dat hem overgebleven is te 
bezwaren. Hij vermaant de steden hierin maatregelen te nemen ten 
meesten nutte van het land als van zijn bloedverwante de hertogin en 
van haar zoon Adolf in het bijzonder. 

Pontanus Hist. Gelr., p. 511.  



 

 

1107. 1456 mei 15. 
opten heiligen pinxtavont 

Arnold, hertog van Gelre, verpandt aan Derich van Oist, raad, keuJcen- 
meester, de wildtiend te Helden, te lossen met 100 overlandse rijnsguldens. 

R.A.L. Archief Karthuizers Roermond, inv. d'Hoop 18490 nr. 1 en 
18498 folio 20. 
Gevidimeerd in de akte van 1483 juni 21, archief Gelderse rekenkamer 
Arnhem, inv. nr. 298 folio 42. 

1108.  1456 mei 28. 

Derich van Oest, raad, keukenmeester van de hertog van Gelre, draagt 
zijn recht op de wildtiend te Helden (zie regest nr. 1107) over aan de 
Karthuizers te Roermond. 

R.A.L. archief Karthuizers Roermond, inv. d'Hoop 18490 nr 2 en 18498 
folio 23. 

1109.  1456 juni 12. 
des neesten saterdaghz nae sent bonifaciusdage episcopus 

Leonart Smeet, zijn vrouw Gertrude en zijn zoon Peter, dragen over aan 
Peter Kouffven Portkenssone en Kathrijne een jaarrente van een malder 
rogge, gaande uit zijn huis "in der Beecke" gelegen, waar de smidse op 
staat en uit een kamp. 
Oorkonders: richter en laten van Johan van Oist. 

R.A.L. archief Karthuizers Roermond, inv. d'Hoop 18490 nr. 3. 

1110.  1456 September 21. 

Arnolt, hertog van Gelre, oorkondt dat Willem van Vlodrop, ridder, erf- 
voogd te Roermond, drost te Montfort, aan Johan Hillen, rentmeester te 
Montfort, 299 rijnsguldens en 25 groten betaald heeft en aan de hertog 
200 guldens geleend heeft, totaal 499 guldens en 25 groten, waarvoor de 
hertog Willem aanstelt tot rentmeester van het ambt Montfort tegen 
20 rijnsguldens, 30 malder haver en 4 slepel hooi tractement 's jaars. 
Willem zal jaarlijks op St. Margrietsdag rekening doen. 

Cartularium erfvoogdij folio 58 verso-60 verso. 

1111.  1457 februari 14. 
op sent valentijns dach 

Aleidis Tolleners draagt vanwege een jaargetijde voor haar, haar broer 
en haar ouders,over aan Gadert Melter, deken van het kapittel van de 
H. Geest, t.b.v. het kapittel het huis met de kamer(s), dat vroeger van 
Willem Tolleners was, gelegen tegenover de H. Geest. 
Oorkonders: Johan van Osen, richter, Sibrecht Herkenbosch en Johan van 
Oederade, schepenen te Roermond. 

Grosse op perkament, archief kapittel H. Geest, afschrift in Cartularium 
kapittel van de H. Geest, 2e gedeelte, biz. 4. 

1112.  1457 februari 17. 
op donerdach nae sente valentijnsdach 

Johan van Huerne, ridder, heer te Kessenich, verkoopt met toestem- 
ming van zijn moeder Elisabeth (bastaarddochter) van Heinsberg, van zijn 
zuster Katharina en diens man Johan Kol1aerts,aan het Cistercienser- 
convent te Roerrpond twee bunders land op de Visscher Ohe gelegen 
Oorkonders: schout en schepenen te Kessenich,. 

O.L.V. Munsterabdij; cartularium II p. 69. . 

1113.  1457 februar 19. 

Jacob van den Schoer alias van ghen Eyghen, zoon van wijlen Jacobzoon  



 

 

van den Schoer is jaarlijks aan de begijnen van Roermond schuldig 
4 malder rogge Wessemer maat, gaande uit zijn hof tghenen Eyghen 
onder de dingbank van Thorn. 
Oorkonders: gemene schepenen van Thorn. 

Cartularium begijnhof folio 68. 

1114. 1457 februari 27. 
op sondagh na sint matthijsdagh apostel 

Johan, graaf van Nassau, heer van Heinsberg, en Johanna van Loon, 
vrouwe van Heinsberg, oorkonden aan Godart van Flodrop, heer te 
Leuth, en Catharina van Wijnst(r)aide, echtelieden, 5000 overlandse 
rijnsguldens schuldig te zijn, waarmee oorkonderstslot en land van 
Dalenbroek gelost hebben van de weduwe en kinderen van Johan van 
Breide, voor welk bedrag oorkonder het slot, land en heerlijkheid Dalen- 
broek aan Godart verpanden. 

Sivr£ 37 biz. 1-5. 

1115.  1457 mei 6. 

Margaretha van Ghymnich belooft de voorwaarden te onderhouden waarop 
Arnold, hertog van Gelre, haar gelaten heeft in het bezit van het slot 
Wickrath, met de heerlijkheden daartoe behorende en van de overige 
goederen en pandschappen van wijlen haar man Johan van Wickrath. 
Getuigen: Henrik van Kriekenbeek en Johan van Rey. 

Nijhoff IV nr. 320; zie ook Pontani Hist. p. 504. 

1116.  1457 juni 23. 
donredaichs nae sente gervaessdaich des heylgen byscops 

Gerart Verken en zijn vrouw Kathrijne verkopen aan Peter Smuysers van 
Weert, pastoor op de Nieuwenhof te Roermond, t.b.v. dat convent 
7 sester rogge en 1 kapoen, gaande ui.t een bunder land "op Maelt," 
gelegen tussen erven van het Gasthuis van Roermond en Wilhem des Haven, 
en uit twee bunders achter Lyse Houterskamp en uit 4i morgen genaamd 
die Streep. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

Cartularium begijnhof folio 29. 

1117.  1457 juli 20. 
op synt margreten dach des heyligen jonckfr. 

Maes Lewekens en zijn vrouw Johanna nemen in erfpacht van Lambrecht 
van der Kraiken, scholaster van het kapittel van de H. Geest te Roer- 
mond, de hof genaamd Franckenhoeff in der Mylen, zoals die gelegen is bij 
kerk van Mylre (Myhl), tegen drie paar koren, half rogge, half haver, 
Wassenberger maat. 
Oorkonders: stadhouder en leenmannen van Wassenberg. 

Grosse op perkament, archief kapittel H. Geest Roermond. 

1118.  1457 juli 31. 
up sent petersavond ad vincula 

Arnolt, hertog van Gelre, staat Wilhem van Vlodrop, ridder, erfvoogd 
van Roermond, maarschalk, toe, de gemeente van Elmpt, voor zover die 
binnen de onlangs te Swalmen aan de Steyputte gegraven landweer gelegen 
is, ten ewigen dage te bezitten (=gebruiken), zoals andere vrije 
edelen, onverminderd het recht van de onderzaten van Elmpt. 

Cartularium erfvoogdij, folio 72.  



 

 

1119. 1457 augustus 29. 
op sent johansdach decollationis 

Gaedert Hillen verklaart dat hij de goederen die hij van Leonaert 
Ruelen heeft gekocht, heeft ontvangen ten behoeve van de Kruisheren 
te Roermond en dat hij de goederen en akten aan dat klooster heeft 
overgedragen, waarbij hij geen aanspraak zal kunnen doen gelden op 
deze goederen. 

Grosse op perkament, archief Kruisheren Roermond, inv.nr. 115; af- 
schrift inv. nr. 1 folio 119. 

1120. 1458 maart 24. 
up onsser liever vrouwenavont annunciationis 

Meester Johan Pollart, kanunnik van St. Andreas te Keulen, proost te 
Arnhem, verkoopt het leengoed de visserij in Maas en Roer aan Sybrecht 
Herckenbosch. 
Medezegelaars: Geraert van Oedenrade en Sybrecht Jordens, leenman- 
nen van de hertog van Gelre. 

Cartularium erfvoogdij Roermond folio 62 recto en verso. 

1121.  1458 april 19. 
op den guedensdach nae den sonnendach misericordia domini 

Burgemeesteren, schepenen en raad der steden Roermond en Zutphen,ver- 
klaren dat de vier hoofdsteden van Gelre eensgezind zullen zijn in de 
twist tussen hertog Arnold en zijn zoon (Adolf). 

Origineel Gemeentearchief Arnhem; regest Sivre 2 sub 13. 

1122.  1458 mei 2. 
des dynsdages opten heiligenavent inventionis 

De raadsvrienden van de meeste kleine steden van Gelre en Zutphen, te 
Goch verzameld, vermanen de vier hoofdsteden om in de twist tussen 
hertog Arnold en zijn zoon (Adolf) de partij van de eerste, hun wet- 
tige landheer, te kiezen. 

Origineel in Gemeentearchief Arnhem; regest Sivre 2 sub 13. 

1123.  1458 juni 28. 
up sent peter ende pauwelsavont apostolorum 

Arnolt, hertog van Gelre, geeft Wilhem van Vlodrop, ridder, erfvoogd 
te Roermond, raad, maarschalk, drost van Montfort, ter verbetering 
van diens leen te Roermond, dat door de Maas is afgespoeld, een bij 
het diepe van de Maas bij het erf bij Hamborch opgekomen griend tegen 
de Lanck boven Roermond. Van elke bunder zal Wilhem jaarlijks aan de 
rentmeester van Montfort 1 oude tournooise groot betalen. 

Cartularium erfvoogdij Roermond folio 75 verso. 

1124.  1458 juli 13. 
Floris van Mirlar, Matthias van Kessel en vier genoten verklaren 
graaf Vincentius van Meurs en Sarwerden vijandschap aan wegens Derich 
van der Horst en Gerit van Bernstfelt. 

Urkundenbuch Krefeld-Mors II biz. 190 nr. 2975. 

1125. 1458 juli 15. 
des neesten saterdaghs nae sent margaretendage der heyliger jonckfrouwen 

Willem van Vlodrop,(ridder), erfvoogd te Roermond, leenheer, en Johan 
Hillen en Lambrecht van Kruchten, zijn leenmannen, oorkonden dat 
Rychmoet, weduwe van Thoemaes Herkenbosch, de helft van het weiland, 
geheten Glaedbeekx Wynkel, te Melick heeft verkocht aan Herman Smeet 
van Melick.  



 

 

Grosse op perkament, archief Kruisheren Roermond, inv. nr. 70, af- 
schrift in inv.nr. 1 folio 275. 

1126. 1458 juli 21. 
op sente marien maadalenenavent 

Lysabeth, weduwe van Willem Hanen, en haar kinderen Gaedert, Johan 
Alfferecht, Kathrijn en Lysabette dragen over aan de Karthuizers 
van Roermond 1£ bunder land en bos in het Nyelrebosch. 
Oorkonders: richter en schepenen in Maasniel. 

R.A.L. archief Karthuizers. inv. d'Hoop 18490 nr 4 en 185oo fol 15. 

1127. 1458 juli 22. 
op sent marien magdalenendach 

Deken en kapittel van de H. Geest te Roermond verkopen ten behoeve 
van de prebende die wijlen Sybrecht van Herkenbosch, priester, heeft 
gesticht een rente van 104 Arnhemse Arnoldusguldens uit een hoofdsom 
van 213 gelijke guldens minus twee vlaamsen, die het kapittel heeft 
belegd in beemden toebehorende Derick van Oest. 

Archief kapittel H. Geest. 

1128. 1458 augustus 21 (Nijmegen) 

Adolf, jonghertog van Gelre, schrijft Vincent, graaf van Meurs,over 
het tussen Johan van Loon, heer van Heinsberg, Jacob graaf van Horn 
en de steden Roermond, Zutphen en Arnhem,gesloten compromis en wil 
diens oordeel vernemen. 

Urkundenbuch Krefeld-Mijrs II nr. 2984. 

1129. 1458 augustus 23. 
des guedesdaigh up sent bartholomeusavondt 

Arnolt, hertog van Gelre, schenkt aan Wilhem van Vlodrop, ridder, erf- 
voogd te Roermond, raad, maarschalk, drost te Montfort, ter vermeer- 
dering van het leen de erfvoogdij in compensatie voor de vermindering 
door twee watermolens op de Roer vanwege burgers van Roermond, recht 
van wind en gemaal om een windmolen buiten en bij de stad Roermond te 
stellen. 

Cartularium erfvoogdij Roermond folio 61 recto en verso. 

1130. 1458 September 1. 
op sinte gielisdach 

Heinrick Savellant verklaart dat de kruisheren van Roermond hem 
825 grijpen betaald hebben wegens 9 bunder land, 130 denarii jaar- 
renten en 24 kapoenen. 

Grosse op perkament, archief Kruisheren, inv. nr, 75, afschrift 
inv. nr. 1 folio 536. 

1131. 1458 october 10. 
des neesten daeghz nae sent dyonisiusdaghe 

Heer Reyner Keppken, prior van het convent van de 11.000 maagden 
in der Weyden te Venlo, draagt over aan de karthuizers van Roermond 
1| bunder in Nyelrebosch, gelegen bij de Kartuysershof op der Specken, 
wat nog ontbrak voor dat klooster. 
Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

R.A.L. archief Karthuizers, inv. d'Hoop 18490 nr. 5 en 18500 folio 12.  



 

 

1132. 1458 october 15 

Johan van Loon, heer te Heinsberg, en Jacob, graaf van 

Horn, oorkonden als scheidslieden, dat tussen Arnold, 

hertog van Gelre, en Vincent, graaf van Meurs, een wa- 

penstilstand is gesloten. 

Urkundenbuch Mors II nr. 2992 

1133. 1458 

Briefvisseling tussen hertog Arnold van Gelre en graaf 

Vincent van Meurs over wederzijdse beledigingen en mis- 

handelingen van burgers te Erkelenz en elders. 

Urkundenbuch Mors II nr. 2955 en 2962/4 en 2974 

1134. 1459 februari 24 

Geraert Heymans en Yde, echtelieden, verkopen een hoef- 

ken aan het Mariagardeklooster naast het erf van Johan 

Wellermans aan Leonart van Dalen en Zewitte, echtelieden. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Archief Mariagarde nr. 40 

1135. 1459 augustus 4 

Arnold hertog van Gelre beleent Johan van Boedberg met 

het erfmaarschalkambt van het hertogdom Gelre. 

Urkundenbuch Mo'rs II nr. 3018 

Nijhoff IV - 339 

1136. 1459 augustus 4 

"Des saterdaechs nae Sint Petersdach ad vincula" 

Arnolt, hertog van Gelre, benoemt Wilhem van Vlodrop, erf- 
voogd te Roermond, ridder, raad, maarschalk, tot drost en 
ambtman van Montfort vanwege 7.100 Rijnsguldens vordering 
op de hertog, 2.000 Rijnsguldens lening en 700 Rijnsgul- 
dens betaling aan Spee van Herten en lossing van het rent- 
meesterschap aan Johan Hillen met 500 Rijnsguldens en 
2.700 Rijnsguldens"composeren. De totale vordering op de 
hertog bedraagt 14.000 (!) Rijnsguldens, waarvan de her- 
tog de penning 20 zal uitkeren (= 700 Rijnsguldens 's jaars), 
waarvoor slot en ambt Montfort ontoereikend zijn; daartoe 
krijgt de pandhouder ook de boeten en breuken totdat 700 
gulden is bereikt. Het pand is tegen de hoofdsom losbaar. 
Getuigen en medezegelaars: Dirck van Oist, keukenmeester, 
Helmich van Schenck, drost te Buren, burgemeesteren, Sche- 
penen en raad van Roermond. *= bijvoegen 

Cartularium Erfvoogdij fol. 62 vo - 64  



 

 

1459 augustus 13 

"Des maendags na Sinte Laurensdach martyris". 

Johan Drabbe, richter, Heyn Beurskens en Jenken Schome- 

ker, schepenen te Besel (Beesel), verklaren, dat Leonart 

Boetzen 99 roeden "waterbaentz" heeft verkocht aan de 

Kruisheren. 

Grosse op perkament; inv. nr. 80; zegel van Johan Drabbe. 

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

fol. 471. 

Kruisheren Roermond 

1138. 1459 november 15 

"Des donresdagh nae Sente Martijnsdach episcopi in den 

wynter". 

Arnolt, hertog van Gelre, oorkondt, dat Wilhem van Vlo- 

drop, ridder, erfvoogd te Roermond, raad, maarschalk, 

drost te Montfort, hem 1.190 Rijnsguldens heeft voorge- 

schoten naar uit wijzen van het keukenboek. Voor 1.000 

Rijnsguldens heeft hij hem een rentebrief verstrekt, 

voor de resterende 190 Rijnsguldens nog niet. Verder is 

de hertog hem nog schuldig 209 Rijnsguldens wegens ver- 

richte maarschalkdiensten: totaal dus 400 Rijnsguldens, 

waarvoor de hertog belooft, hem niet te ontzetten als 

drost van Montfort totdat de schuld is terugbetaald. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 64 vo. 

1139. (14)60 januari 1 

"Op den Nyenjaersdach". 

Derick van Oist verheft het Gelders leen, het huis te 
Hillenrade binnen de gracht, en namens zijn zuster het 
huis te Swalmen na dode zijns vader Johan van Oist. 
Leenmannen: Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd te 
Roermond, Willem van Holthuysen. 

Maasgouw 1880 biz. 209 

1140. 1460 januari 7 

'^Des anderen daghz nae den heiligen dertiendach". 

Dederich van Blitterswyck, Heinrick van Greveraide, Hein- 

rick Schencke en Leonart Dalen, scheidslieden, brengen een 

dading tot stand tussen Coenraert van der Horst en de pri- 

or der Karthuizers van Roermond: 

- de prior betaalt Coenraert 15 Rijnsguldens en zal hem 

twee "holter" geven als hij wil timmeren, die op de  

1137. 



 

 

Cloesterhof te Boeckholt staan (onder Baarlo); 

- de Karthuizers mogen gebruik maken van het Heytvelt 

en kunnen met een weg over het land van Coenraert naar 

hun beemden "in die meer" gaan. Coenraert doet afstand 

van zijn aanspraak op 13i>£was op het veer te Buggenum 
of op de visserij, die zijn vader voorheen aan de Kar- 

thuizers verkocht had. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 6 
18497 fol.8 

Linssen Handschriftenverzameling nr 59 

1141. 1460 februarij 5 

"Op Sent Agathen dach virginis". 

Gadert Melter, deken, en het kapittel van den H. Geest 

te Roermond verkoopen eene jaarlijksche erfrente van 9 

Overlandsche Rijnsche guldens voor eene hotfdsom van 

180 dergelijke guldens aan Winand Haecke, kanonik van 

St. Servaas te Maastricht; het kapittel heeft deze 

hoofdsom gebruikt tot het aankoopen van twee huizen, 

gelegen in de Hegstraat (=Lindanusstraat) achter hunne 

school, die tot woning voor kanoniken zullen strekken. 

. Orig. perk.; met het zegel van het kapittel in groen 

was. 

Kapittel H. Geest 

1142. 1460 februari 9 

"Op Sente Appolonientensdach der heilighe joffrouwe en 
marteleressen". 

Derich Huefft, schepen van Roermond en Hille van den 

Grient, echtelieden, stichten een wekelijkse mis bij 

die vier, die zijn vader Arnolt Heufft (in 1431) ge- 

sticht heeft. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop nr. 18524 

Linssen 75 biz. 79 
" 75 " . 80: voor grafzerkkwartieren 

1143. 1460 februari 26 

"Des dondersdage nae Sente Mathijsdach apostoli". 

Arnolt, hertog van Gelre, oorkondt, dat Wilhem van Vlo- 

drop, ridder, erfvoogd, drost enz., voor de hertog aan 

Johan van Trier, burger te Doesburg, 405 Rijnsguldens 

heeft betaald, waarvoor de hertog belooft Wilhem en 

diens erfgenamen schadeloos te houden. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 65  



 

 

1460 april 8 

"Des dynxdaghz nae den heyligen Palmdage". 

Hubert van Lienen verklaart, dat hij als naaste erfge- 

naam van zijn tante Gryete Roffarts afstand doet van 

zijn rechten op "Nederhoeven" te Offenbeek ten gunste 

van de Kruisheren te Roermond. 

Grosse op perkament; inv. nr. 79, zegel van Johan van 

Redinckhaven; zegels van Hubert van Lienen, Peter Vijghe 

van Korchgreve en Segher van Redinckhaven zijn verloren. 

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

fol. 473/4. 

Kruisheren Roermond 

1460 april 20 

"Opten heeligen Belaken Paeschdach". 

Johan, heer te Broichusen en Weerdenborch, erfhofmees- 

ter van Gelre, leenheer, en leenmannen, oorkonden, dat 

Gerit van Broichuysen Zwederssoin heeft overgedragen 

aan Derick Hoifft, schepen te Roermond, handelende na- 

mens de Karthuizers van Roermond, de korentiend te Vorst 

als leen. 
otvftVnfitk.- 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 8 
18499 fol.5 

1460 april 20 

"In octavi Pasche". 

Voor Sander van Eyll, stadhouder der leenmannen van Was- 
senberg namens de graaf van Meurs en Saarwerden, en Jo- 
hannes Aben en Thijss van der Balen, leenmannen, draagt 
Alert van Goir over aan prior en convent der Karthuizers 
te Roermond de hof te Asenraide in het kerspel Melick in 
het land Wassenberg, voor wie Dirich van Marlant uit de 
hof te Asenraide als sterfman optreedt. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18548 

1460 mei 12 

"Op Sint Servaes avent episcopi". 

Dederik van Oist verkoopt voor schepenen van Swalmen 

eenen jaarlijkschen erfcijns van 15 Rijnsche guldens ge- 

vestigd op zeven bunders land genaamd die Geystinge, ge- 

legen op den weg van der Swalmer heggen, dair der wech 

doir geijt tot Hillenraede wart, en op vier bunders land 

genaamd die Lysse, gelegen boven Asselt, aan Johan Dry- 

evenar, kanonik in den H. Geest te Roermond ten behoeve





Kruisheren Roermond

 

 

van het kapittel. 
Orig. perk.; zegels zijn verloren. 

1148. 1460 mei 13 

"Op Sent Servaesdach episcopi". 

Hubert van Lienen verklaart, dat hij op 13 mei I46O 
de eerste termijn i.e. 100 Rijnse guldens heeft ont- 

vangen van de 200 Rijnse guldens in totaal, die Johan 

van Zuchtelen, Derick Hoefft en Segher van Redinck- 

haven hem schuldig waren. 

Grosse op perkament; inv. nr. 157; zegel van Hubert 

van Lienen. 

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

fol. 327. 

Kruisheren Roermond 

1149. 1460 junij 28 

"Op Sent Peter ende Pouwels avent apostolorum". 

Gerard Vercken en zijne huisvrouw Katharina verkoopen 

ten overstaan van rigter en laten der voogdij van Roer- 

mond buyten in Op (=Buitenop) eene rente van 20 beschey- 

den Arnoldus Arnemsche guldens gevestigd op zeven mor- 

gen akkerland, gelegen anden Palack, aan Dederik van Hus- 

haven, priester en kanonik der canonix prouende, die se- 

lige her Sybrecht Herkenbosch, priester, in de kerk van 

den H. Geest gesticht heeft ten behoeve van genoemden 

Dederik en de kanoniken, die hem zullen opvolgen. 

Oorkonders: Leonard Knop, rigter, Johan Morien, zoon en 

Thys Schueben, laten der voogdij. 

Orig. perk.; zegels verloren. 

Kapittel H. Geest 

1150. 1460 .juli 14 

"Op der apostulenavent divicionis" 

Johan Hillen, richter, Gaedert Heesman en Geraert van 

Stege, schepenen te Roermond, verklaren, dat Derick Bol- 

leckhouwer een stuk land te Ruer (Roer) verkocht heeft 

aan Johan Koltkens. 

Grosse op perkament; inv. nr. 96; zegels van Johan Hil- 
len en Gaedert Heesman beide fragmentarisch; zegel van 

Geraert van Stege is verloren. 

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

fol. 397.  



Kruisheren Roermond

 

 

1151. 1460 augustus 14 

Gheret van Brueckhusen verkoopt aan de Karthuizers van 

Roermond zijn korentiend, allodiaal, te Vorste bij Broek- 

huizen, zoals hem deze als kindsdeel is toegevallen. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 7 

1152. I46O augustus 23 

"Op Sent Bartholomeusaevent apostoli". 

Deryck Bolkhouver en Lysabette, echtelieden, verkopen 

een jaarrente van 2 Rijnsguldens k 40 boddreger uit zijn 

huis "achter de muur"(= Roersingel) aan Wendele Schepers, 

meesteresse op de Nieuwenhof ten behoeve van die hof. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 20 verso 

1153. 1460 September 7 

"Op Onser Liever Vrouwenavont nativitas". 

Thijs Baulemans en Haesse, echtelieden, dragen over aan 

Ghijs Baulemans een grondrente van 1 malder rogge, uit 

een rente van 4 malder min 1 sommer uit het goed van 

Stockde. 

Oorkonders: schepenen van Kessel en Helden. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 10 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 10 

1154• 1460 September 11 

"Des donrsdaigs na Onss Vrouwendaich nativitatis". 

Lambert Knoupen, Johan Goires, Arnold op den Putte, Meys 

Smyets en de andere schepenen te Vucht verklaren, dat 

Heyn Buell van Zoperick de volgende goederen van Dederick 

Hamiyns in erfpacht heeft genomen voor 7 malder rogge: 

1. een huis met hofrecht en 6 bunder land; 

2. 2 blinder land; 

3. 1-g- bunder land te Waickroede; 
4. 2 bunder aan de kerkweg; 
5. £ morgen. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 203/4



 

 

1460 november 19 

"Op Sente Elyzabethen dach virginis". 

Hertog Arnold beleent Sybe Jordens van Roermond na af- 

stand van Gadert van Beeck met de tienden te Oirlo. 

Orig. perk, beschadigd; zegel is verloren. 

1460 november 29 

"Op Sinte Andriesavont apostoli". 

Sybrecht Herkenbosch overhandigt aan Willem van Elmpt, 

medeheer te Elmpt, de brief van 1458 maart 24 (regest 
nr. 1120), waarin meester Johan Pollart hem de voogd's 

visserij overgeeft. 

Jacob Testher zegelt mede. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 65 - 65 vo 

1461 januari 3 

Jacob, graaf van Huerne (Horn), heer van Altena, Cotter- 

schem (Kortessem), Montengijs (Montigny) en Cranendonck, 

oorkondt, in het bijzijn van zijn mannen van leen, met 

name Arnoltvan Ghoir, heer te Geldrop, Diderick van Mons- 

se en Johan Vogels, Conrad Stecken te hebben beleend met 

de hof Aldenhoven te Heythusen (Heythuysen) na het over- 

lijden van diens vader Arnolt. 

Zegelaar is de oorkonder. 

Grosse op perkament; inv. nr. 57; het zegel is verloren. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1461 januari 5 

Vincent graaf van Meurs etc. oorkondt, dat het Munster- 
klooster te Roermond zijn molen op de Roer, genaamd "die 
nederste cloistermoellen", die het van hem tegen een pacht 
van 6 malder rogge en 6 malder gerst in gebruik had, niet 
meer gebruiken wil, daar "die dijcken in darcken der moel- 
len bij doirbecken der Cartusersteyllen zoe male vergan- 
ghen, verderfft in zu brechten waren ind sijn". Hij ver- 
mindert de pacht op 5 malder rogge en 5 malder gerst en 

doen afstand van alle achterstallen. 

Munsterabdij Cartularium II fol. 78 vo 

Sivr£ III 280 

Urkundenbuch Mors II nr. 3061 

1461 maart 1 

Gadert Hillen, Dederick zijn zoon, en Marie en Mechteld 

zijn dochters, verkopen aan de Karthuizers een land van



 

 

2 bunders aan de hof van de Karthuizers"bi.j den Wyer". 

Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 3 

1160. 1461 maart 5 

»Des vijfden dachz in den Meert des maendtz". 

Gadert van der Masen van Besel genaamd Gobbelinus ver- 

koopt ten overstaan der schepenbank van Swalmen aan Jo- 

han van Zuchtelen en zijne huisvrouw Mechtildis eenen 

jaarlijkschen erfcijns van 15 Rijnsche guldens geves- 
tigd op den hof genaamd der hoff op geen hoeue, gelegen 

onder Swalmen. 

Bij transfix van het jaar 1463 verkoopen Johan van Zuch- 
telen en zijne huisvrouw Mechtildis den vermelden cijns 

aan broeder Dionisius van Brede, procurator der regulie- 

re kanoniken van het St. Hieronimus klooster te Roermond 

ten behoeve van dat klooster. 

Bij een 2e transfix van het jaar 1490 verkoopt broeder 

Leonard van Zittert, procurator der reguliere kanonieken 

van het St. Hieronimus klooster, dezen cijns aan Herman 

Gruyter, deken van het concilie van Wassenberg en kano- 

nik in den H. Geest te Roermond, ten behoeve van twee 

erfmissen, die jaarlijks in de kerk van den H. Geest 

moeten gelezen worden op het altaar onder den heyligen 

Cruyts op der liberarijen. 

Drie afschriften in het Cartularium van het kapittel van 

den H. Geest, 2e gedeelte biz. 29-30 vo. 

1161. 1461 maart 12 

Godert Hille en zijn kinderen Dederick, Marie en Mechtelt, 

dragen over aan de Karthuizers van Roermond 5 bunder en 

1 morgen land, waarvan een perceel gelegen is aan de Kar- 

thuizerhof bi.j de Wijer. 

Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

R.A.L. Archief Karthuis, . inventaris d'Hoop 18490 nr.11 

1162. 1461 april 2 

Overlijden van Johanna, dochter van graaf Frederik van 

Meurs, gehuwd met de graaf van Horn, heer van Altena, 

Montigny enz., te Woudrichem, begraven in St. Elisabeths- 

dal te Roggel. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3064 

1163. 1461 april 25 

Thijs Laemen Diddenson van Raethem en Mettel, echtelieden, 

zijn schuldig aan Wilhme van Redekom en Gertrude, echte-



 

 

lieden, £ malder rogge 's jaars Wassenberger maat, gaan- 

de uit 2 morgen akkerland in Bosthervelde aan de Stouff- 

struyck en •£ morgen in Bosthervelde (te Melick), leenroe- 

rig aan de pastorie van de kerk van St. Jan In der Mijlen, 

waartoe Henrick Koekenbecker, priester, pastoor van die 

kerk toestemming verleent. 

OorkonderB: schepenen van Wassenberg. 

R.A.L. Archief Mariavee nr. 140 

1164. 1461 mei 21 

Arnold, hertog van Gelre, schrijft zijn raad en reken- 

meester Derich van Oist zu Hillenrath, dat hij ingevolge 

besluit van zijn raad de bijstand van de stad Roermond 

tegen de rebelse stad Venlo wil inroepen en zendt hem 

deze brief om hem desnoods te verspreiden; beveelt de exe- 

cutie van gevangenen uit Venlo en wie slecht over hem of 

zijn raad gesproken heeft de tong af te snijden en daar- 

na op te hangen. 

Origineel op Schloss Haag 

Regest Sivr£ 2 sub 13 

1165. 1461 julij 3 

"Des dinstags neist Onser Lieven Frouwen dach visitacionis". 

Willem van Nesselroide, ambtman en stadhouder, Emont van 

Barle en Willem Denen, leenmannen te Randenraede (=Randen- 

rath: tussen Wassenberg en Linnich), verklaren, dat Martijn 

Nedzen voor hen verschenen is en bekend heeft aan Lambrecht 

van der Kraken, scholaster ten behoeve der scholasterij in 

de kerk van den H. Geest te Roermond schuldig te zijn eenen 

pacht van zes malder rogge Roermondsche maat, gevestigd op 

sijnen hoff ind goit zo Geytstappen onder Vlodrop in het 

ambt van Montfort gelegen. 

Orig. perk.; met drie zegels in groen was. 

Kapittel H. Geest 

1166. 1461 julij 7 

"Op dynstagh na Onss Lieven Vrouwen dach visitationis". 

De stadhouder der leenen van Heinsberg, van wegen ind be- 

vell des hogeborenen und vermogenden Jongheren Johans,gra- 

ven zo Nassouwe ind zo Sarbrucken, here zo Heynsberg, zo 

Lewenberg, zo Diest ind zo Zychen ind burggraven zo Ant- 

werpen, beleent Hendrik van Brempt, als momber der kinde- 

ren van zijnen overledenen broeder Johan, met het goed ge- 

naamd Schaiffdeille, gelegen tusschen Brempt en Cruchten. 

Orig. perk., waaraan twee zegels gehangen hebben in groen 

was.  



 

 

1461 .juli 8 

"Op Sent Kylianisdach". 

Coenraert Pyll, richter, Dederick die Wilde van Mersen 

en Geraert Vercken, schepenen te Nyele (Maasniel), ver- 

klaren, dat Dederick Steynbitser een jaarrente van 21 

Rijnse guldens heeft verkocht aan Gemert van Stege. 

Grosse op perkament; inv. nr. 68; zegel van Coenraert 

Pyll fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 123, archief Kruisheren Roermond. 

1168. 1461 juli 22 

"Des guedens daighz na der heyliger apostelldage divi- 

sionis".(=verspreiding) 

Johan van der Kraicken en Heylwege dragen over aan de 

Karthuizers te Roermond 5^" morgen land en bos onder 

Maasniel. 
Oorkonders: richter en schepenen te Maasniel. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 12 

18500 fol.14 

1169. 1461 juli 31 

"Op Sente Petersavent ad vincula". 

Gadert Mereel en Aleyde, echtelieden, verkopen aan de 

Karthuizers 13 bunders land; twee stukken achter de Te- 

gelarye , een bij Asenraeder stappen, achter Nyel, aen 

Asenrader pade, aan den Laeckwege boven Gaderts Hercken- 

bosch land bij de oude Tegelarye en 1-£ morgen in de keur- 

medebehorende tot de hof Gadert Haeffne op der Specken, 

uitschietende op de Straat. (op het Spik) 

Oorkonders: richter en schepenen van Niel. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 2 
18490 nr. 18 

1170. 1461 augustus 14 

Willem, zoon van graaf Gerard van Loon-Blankenheim, staat 

aan zijn 00m Vincent graaf van Meurs af zijn deel 5- (van 
het door Meurs in pand bezeten) slot BrUggen, steden Dul- 

ken en Dalen, Venroide, kerspel Stichteln. 

(De graaf van Meurs bezit de overige 3/4 in pand van de 

hertog van Gulik). 

Urkundenbuch Mors II nr. 3073  

1167. 



 

 

1171. 1461 november 29 

"Op den sundach meist na Sent Katherijnen dage". 

Jacob, graaf van Huerne (Horn), heer van Altena, Monten- 

gijs (Montigny), Cortessheijm (Kortessem) en Cranendonck, 

oorkondt de tiend genaamd de "heestiende" te Rogge1 aan 

St.Elisabethsdal in leen te hebben gegeven. Elisabeth 

van Nuynhem, die voorheen deze tiend van de graaf van 

Horn in leen hield, had deze voor 245 Overlandse Rijnse 

guldens aan het klooster verkocht. 

Zegelaar is de oorkonder. 

Grosse op perkament; inv. nr. 108; het zegel is fragmen- 

tarisch. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1172. 1461 december 6 

De stad Roermond bemiddelt een wapenstilstand tussen her- 

tog Arnold van Gelre en graaf Vincent van Meurs tot 22 fe- 

bruari 1462. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3092 

1173. 1462 februari 16 

De stad Roermond bemiddelt een wapenstilstand tussen her- 

tog Arnold van Gelre en graaf Vincent van Meurs tot 17 sep 

tember. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3107 

1174. 1462 februari 22 

"Op Sent Petersavent ad cathedram". 

Gadert van der Nuwerstat en Tuele, echtelieden, verkopen 
uit huis op de Swalmerstraat tussen die van Gobbel van 
Besel en Brucker van Vlodrop, zoals Tuele het huis ge- 
erfd heeft van haar vader Geraert Fretops en de andere ^ 
van haar broers verworven heeft, een erfrente van Rijns 
guldens aan Geraert Bijtweggen en Aleyde, echtelieden. 
Oorkonders: richter en schepenen te Roermond. 
Transfix met 24-4-1562. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18496 fol. 18 

18490 nr. 13 

Linssen 75 biz. 79 

1175. 1462 maart 22 

Ludovicus de Bourbon, elect van Luik, oorkondt, dat hij 

op verzoek van de Cellezusters te Roermond hun huis tot 



 

 

klooster van de orde van de H. Augustinus heeft verhe- 

ven en leefregels heeft vastgesteld. 

R.A.L. Cellezusters Roermond inv. nr. 2 

1176. "In den aprijl des derden dags". 

Johannes Sterts, meier, Wilhelm Vogels, Jacop van Kuchel- 

wairt, Heyn Musschen, Ghijs van Manloe en Sieger Vencken, 

laten van de Savelants hoeve, die op dat moment eigen- 

dom is van de Kruisheren te Roermond, verklaren, dat Jon- 

ker Herman Schilincks van Enatthen de rechten op deze 

hoeve te Nuchelen verkocht heeft aan de Kruisheren en dat 

hij deze rechten heeft overgedragen aan Johannes Sterts, 

de voogd van het klooster. 

Grosse op perkament; inv. nr. 75; zegel van Johannes Sterts 

fragmentarisch. 

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

fol. 539. 

Kruisheren Roermond 

1177. 1462 april 25 

"Op Sent Marcus dach evengeliste". 

Dederik Pollart, kanonik van O.L. Vrouw te Aken, verkoopt 

ten overstaan der schepenbank van Linne eenen jaarlijkschen 

erfpacht van acht paar koren(=2 malder), half rogge en half 

even (-zwarte haver), gevestigd op alle alsulcken scepen 

guet als hij liggende heefft in den gericht van Lynne, ge- 

hoerende in den alden hoff tot Osen, aan Johan Tilmans en 

zijne huisvrouw Gertrudis. 

Orig. perk, met een zegel in groen was. 

Kapittel H. Geest ? 

1178. 1462 mei 10 

Wilhem van Vryemershem en Ffreedse, echtelieden, verkopen 

aan Mettle Schoenmans, Mette van Hynsberch, Wendele Sche- 

pers en Lijsbette Bytwegge, meesteressen van het begijn- 

hof te Roermond ten behoeve van kerk en Godshuis van het 

begijnhof een jaarrente van 5 Overlandse Keurvorster Rijn- 

se guldens, gaande uit zijn hof opghen Warden met opstal- 

len, akker- en weiland, beemd en broek onder de dingbank 

van Odilienberg. 

Oorkonders: richter en schepenen van Odilienberg. 

Cartularium Begijnhof fol. 90  



 

 

1179. 1462 .juni.j 6 

"Op den sessden dach Junij des maendts". 

Wynand Haeck, kanonik van St. Servaas te Maastricht, 

doet ten overstaan van schepenen van Echt opdragt van 

eenen erfcijns van twaalf Overlandsche Rijnsche guldens 

aan Hendrik van der Kraken ten behoeve van den rector der 

vier missen, die door bovengenoemden Wynand Haeck in de 

kerk van den H. Geest gesticht zijn. 

Twee orig. perk, met twee beschadigde zegels der sche- 

penbank van Echt. 

Kapittel H. Geest. 

1180. 1462 augustus 11 

"Des neeste daghz nae Sent Laurentiusdach martirus". 

De prior der Karthuizers van Roermond en Geraert van 

Broickhuysen sluiten een dading: 

Geraert van Romen zal aan Geraert 20 Rijnsguldens geven 

en de prior zal de brief hebben en behouden, die hij op 

Geraert van Broeckhuysen heeft. 

Oorkonders: twee schepenen van Roermond. 

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

18499 fol. 4 

1181. 1462 december 13 

"Op Sente Luciendach". 

Johannes Sterts verklaart, dat hij de goederen en de 
jaarrenten, die Heinrick Savellantz verkocht heeft aan 
de Kruisheren te Roermond en die gelegen zijn in Nuchelen, 
beheert ten behoeve van de Kruisheren en dat hij en zijn 
erfgenamen nooit aanspraak kunnen maken op deze goederen 
en jaarrenten. 
Grosse op perkament; inv. nr. 75? zegel van Johannes Sterts 
fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 540. 

Kruisheren Roermond 

1182. 1463 januari 5 

"Des neesten dyncxdaighs nae den heylighen Jairsdaghe". 

Johan Drabbe, stadhouder der lenen van de hertog van Gelre, 

en leenmannen Thijs Mutsell en Arnolt Neutkens, oorkonden, 

dat Willem van Vlodrop en Cecilie van Elderen, echtelieden, 

verkocht hebben aan Gerairt van Stege en Kathrijne, echte- 

lieden, hun beide molens op de Roer, gelegen boven die van 

Gerart van Stege.  



 

 

Cartularium Erfvoogdij fol. 65 vo. - 67 

1183. 1463 januarij 29 

"Des neesten saterdaechs nae Sent Pauwelsdach conversionis" 

Claas Moesberch verklaart ten overstaan der schepenbank 

van Roermond, dat hij van Gadert Melter, deken van den 

H. Geest te Roermond in erfpacht genomen heeft een huis 

en erf, genaamd ter Boverijen gelegen achter der moeren 

voor eenen jaarlijkschen erfcijns van 3"! 

Rijnsche guldens, die hij telken jare op Paaschdag aan 

het kapittel van den H. Geest zal voldoen. 

Oorkonders: Johan Hillen, richter, Gadert Hillen en Johan 

van Zuchtelen, schepenen. 

Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den H. 

Geest, 1e gedeelte biz. 33 vo. 

1184. 1463 februari 1 

Henne Momme ontvangt van Goessen Pollart en Mette, echte- 
lieden, 2 morgen land tegen een pacht van 1 malder rogge, 
1 hoen en 2 kapoenen. 

Oorkonders: schepenen van Melick en Herkenbosch. 

R.A.L. Archief Mariawee inv. nr. 77 

1185. 1463 februari 22 

Huwelijkscontract tussen Frederik, oudste zoon van Vincent 

graaf van Meurs en Elisabeth, dochter van Gerhard heer te 

Rodenmachern, Cronenburg en Neuerburg, en Margriet van Nas- 

sau. De bruidsschat bedraagt: slot, stad, land en heerlijk- 

heid Bolchen. De huwelijksgave aan de bruidegom bestaat uit 

slot, stad,land en heerlijkheid Wassenberg, in pand bij Vin 

cent, uitgezonderd de tol te Wassenberg, die Vincent be- 

houdt, idem het slot Gladbach c.a. 

Getuige o.a. Godart van Vlodrop, heer te Leuth. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3162 

1186. 1463 maart 18 

"Vrijdagh nae den sondach oculi". 

Arnolt, hertog van Gelre, verleent Wylhem van Vlodrop, 

ridder, erfvoogd, drost, hofmeester enz., wegens de belof- 

te op Pinksteren e.k. 800 Rijnsguldens te betalen aan Jo- 

han van Leeck, het recht bij niet betaling door de hertog 

verwijzing naar 's hertogen borgen Arnt van Middachten. 

ridder, maarschalk, Johan van Gelre, bastaard-oom van de 

hertog, Derick van Oest, keukenmeester . en Johan 

van Rossem van Zoelen, raden van de hertog. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 67/8  



 

 

1187. 1465 april 23 

Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, en 

Caecilia van Elderen, echtelieden, verpanden hun hof 

te Asselt met visserij en Maasgriend aan het klooster 

van St. Hieronymus te Roermond. 

Schloss Haag 251 

1188. 1463 julij 6 

"Des guedendaighs nae Visitationem Marie". 

De magistraat van Roermond geeft zijne toestemming tot 

de stichting van het klooster en convent van Mariagaard, 

op voorwaarde, dat het getal van twee priesters met eenen 

knecht, twintig jonkvrouwen, zoo gewijde als ongewijde 

en zes of zeven donatrices, nooit zal overschreden worden. 

Afschrift in Jura et Privilegia" I biz. 105 

1189. 1463 julij 6 

De mater priorin en het convent van het regularissen 

klooster Mariagaard te Roermond beloven het getal van 2 

priesters en eenen knecht, 20 jonkvrouwen en 6 of 7 dona- 

trices, niet te zullen overschrijden. 

Afschrift in Jura et Privilegia" I biz. 106 

1190. 1463 juli 25 

"Op Sente Jacopsdach apostoli". 

Burgemeesters, schepenen, raad en inwoners van Roermond, 
verklaren, dat zij een jaarrente van 10 Rijnse guldens, 
rustende op de stad, verkocht hebben aan de priester Joest 
van Wytwick. 
Grosse op perkament; inv. nr. 116; stadszegel van Roermond 
fragmentarisch. 

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

fol. 135/6. 

Kruisheren Roermond 
R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 17 

1191. 1465 augustus 3 

"Des guedensdaghs nae Sent Petersdach ad vincula". 

Johan Hillen, richter, Johan van Zuchtelen en Geraert van 

Steghe, schepenen te Roermond, verklaren, dat Heyne van 

Oell een jaarrente van 1 Rijnse gulden op een huis, gele- 

gen "over de brug" verkocht heeft 



 

 

aan Coenen van Zwalmen. 

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

fol. 125. 

Kruisheren Roermond 

1192. 1463 September 30 

"Op Sent Remeysavont". 

Thijs Muetsel, schout te Echt, Heynrick van Offenbeek, 

rentmeester, Heyne Symons, Gaedert Fransoes, Gaedert 

Meuwes son in den Werde en Willem van Louwe, laten van 

de abdis van Susteren in de hoeve Tger Beecke, verklaren, 

dat Dierick Meuwes son in den Werde in erfpacht van Ziet- 

sen Breydels 18 bunder land heeft ontvangen, gelegen in 

"Brachter Oe", in "Ossen Oe" en op "Kraenvelt" voor een 

jaarrente van 8 "par" koren: rogge en zwarte haver en 

14 Rijnse guldens. 

Grosse op perkament; inv. nr. 9» zegels van Thijs Muetsel 

en Heynrick van Offenbeek zijn verloren. 

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

fol. 181/2. 

Kruisheren Roermond 

1193. 1463 december 6 

"Op Sente Nyclaisdach episcopi". 

Arnold, hertog van Gelre, vergunt pater, mater en gemene 
juffers van het klooster en convent van Mariagarde binnen 
Roermond het kopen van erfrenten tot 250 Rijnsguldens 
' s jaars, uitsluitend binnen Gelre en Zutphen, daaronder 
geen leengoederen of heerlijke rechten. 
Aanwezig: de raden Wilhelmus, heer van Egmont, Ysselstein 
en Baar, broer van de hertog, Wilhelmus van Vlodrop, erf- 
voogd van Roermond, ridder, maarschalk, en Johannes van 
Rossem. 

Sivr£ 31 VlljMariagarde Archief inv. nr. 14 

1194. 1464 januari 11 

"Den neghsten gonsdagh na dem heyligen driezehendaege". 

Johan, graaf van Nassau, heer te Heinsberg, verkoopt aan 

Goddart van Flodrop, heer te Leute, slot, land en heer- 

lijkheid Daelenbroeck, de tiend te Maasniel en de dorpen 

Maasniel, Herten, Ool, Merhem en Asenray met alle rechten 

als een leen van Heinsberg/wegens 4.300 geloste Rijnsgul- 

dens aan de kinderen van Brede, 200 Rijnsguldens wegens 



 

 

verbouw van het slot en 2.400 Rijnsguldens voorgescho- 

ten aan wijlen Johan van Loyne, heer te Heinsberg en nu 

1.842 Rijnsguldens aan de oorkonder. 

Medezegelaars: Syetze van den Hornick, Johan van Lieck, 

Johan van den Hornick, Johan van Heinsberg, bastaard. 

Sivr<5 37 biz. 5-8 
Staatsarchief DUsseldorf -Heinsberg Urk. 675 

1195. 1464 januari 11 

"Des nesten goensdage na dem heiligen driezehendage". 

Johan, graaf van Nassau, heer te Heinsberg, beleent Got- 

tard van Flodorff ter verbetering van het leen van het 

slot en land Daelenbroek met de helft van oorkonders ge- 

deelte in de heerlijkheid van Elmpt, te verheffen met het 

slot Daelenbroek. 

Aanwezig de leenmannen: Sitzen van dem Hornick, Johan van 

Lieck, Johan van den Hornick en Johan van Hinsbergh, bas- 

taard. 

Sivrg 37 biz. 9-10 
Staatsarchief Diisseldorf- Heinsberg Urk. 676 

1196. 1464 maart 3 

Derich van Oest verkoopt aan Jacob Tessers een jaarrente 

van 21 Rijnsguldens uit zijn tol te Asselt. 

Schloss Haag 271 

1197. 1464 junij 10 

"Datum anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 

quarto mensis Junij die decima". 
Wilhelma van Kessel, abdis. en het convent van de Cister- 
cienser orde te Roermond ter eenre, en de deken en het 
kapittel van de collegiale kerk van de H. Katharina te 
Eindhoven van de andere zijde, maken een vergelijk aan- 
gaande de tienden der pas ontgonnen landerijen van den 
hof te Heugten. 

Afschrift lat. in Cartularium II biz. 18 verso. 

Munsterabdij 

1198. 1464 juni 25 

"Des iersten maendaigh nae Sent Johansdach in midzomer". 

Johannes Pollart, doctor, proost te Arnhem, kanunnik te 

Keulen, verklaart, dat Wilhem van Vlodrop of diens erfge- 

namen de verkochte visserij in Maas en Roer met 720 Rijns- 

guldens h 24 Keulse witpenningen weer mag terugkopen. 
 

 
 

Cartularium Erfvoogdij fol. 70 vo - 71 



 

 

1199.           1464 September  16 

Jacob, graaf te Horn, zal Willem van Vlodrop schadeloos 
houden vanwege 2.500 gulden aan Johan van Merode, heer 
te Franckenbergh, ridder, volgens de brief. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 77 recto en verso. 

1200. 1464 September  30 

"Op Sente Remeyssavont". 

Derick Meelre en Mechteld, echtelieden, verkopen uit hun 
huis op de Hegstraat (=Lindanusstraat), gelegen tussen die 
van Gaidert Hyllen en Deric van Mersen, een jaarrente van 
1 Gelderse rijdersgulden aan Wendele Schepers, meesteres 
op de Nieuwenhof(=Begijnhof), voor een mis op het altaar 
van O.L. Vrouw in de kerk van het begijnhof. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 10 

1201. 1464 october 29 

Voor schepenen der dingbank van Vessem draagt Aleidis van 
der Hagen, echtgenote van Gerit Jeger van Gulik, dochter 
van wijlen Hendrik van der Hagen, aan de rentmeester van 
de abdij van Thorn, Rutger van den Eynde°V|rmorgen land 
binnen de graven en 1 morgen buiten de graven onder Wessem. 

Habets; Thorn I biz. 381 

1202. 1464 december 4 

"Op Sent Berbendach der heyliger Jouffrouwen". 

Johan Drabbe, stadhouder der lenen van Gelre, en de leen- 
mannen Thijs Moetsell en Henrich Suylwynt van Heynsbergh, 
oorkondt, dat Wilhem van Vlodrop, ridder, erfvoogd, drost 
van Montfort enz., en Cecilie van Elderen, echtelieden, 
verkopen aan meester Johan Pollart, doctor in de beide 
rechten, proost te Arnhem, kanunnik van St. Andreas te 
Keulen, of houder van deze akte, hun visserij in Maas en 
Roer. Verkoper mag het verkochte tegen 720 Rijnsguldens 
inlossen. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 68 - 71 yo. 

1203. 1465 maart 2 

Vincent,graaf van Meurs,en Frederik,jonggraaf van Meurs, 
heer te Bolchen (=Boulay NO van Metz), beloven Godert van 
Vlodrop, heer te Leuth, schadeloos te houden wegens een  



 

 

lening van 988 Rijnsguldens, die Godert heeft moeten 
borgen bij de schepenen van Wassenberg. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3235 

1204. 1465 maart 2 

"Des tveeden daichz in den meert des maendts". 

Johan Hillen, richter, Gaidert Hillen en Johan van Zuch- 
telen, schepenen te Roermond, verklaren, dat Johan Haicke 
7 stael land buiten de Nielerpoort (»ca. Stationsplein), 
die hij geerfd had van zijn vader, verkocht heeft aan de 
Kruisheren. 
Grosse op perkament; inv. nr. 117; zegel van Johan Hillen; 
zegel van Gaidert Hillen fragmentarisch en zegel van Johan 
van Zuchtelen is verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 310. 

Kruisheren Roermond 

1205. 1465 maart 29 

"Des vrijdaighz nae Onss Lieven Vrouwendach",=Annunciati- 
onis.(Boodschap) 

Johan Henselijn en Agnes dragen over aan Reyner Smeets een 
erfrente van 18 boddreger voor een jaargetijde voor hem en 
zijn ouders, gaande uit 1 morgen buiten de Nyelreporten. 
Oorkonders: richter en schepenen te Roermond. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 19 
Kruisheren Roermond inv. nr. 1 fol. 127 

1206. 1465 maart 30 

Johan Karens en Yde, echtelieden, verkopen raam en raam- 
stede c.a. . . .in Halenrekamp, gelegen tussen 
huizen van rteinyr van Weert en het kloosterserf Mariagarde 
aan Arnolt van Schoenhoeven, pater van convent Mariagarde, 
ten behoeve van het convent. Verkoper stelt als borg een 
raam en raamstede in Halenrecamp tussen de ramen van Heyn- 
koecken en Aleyde Ymele, schietende tot de St. Cornelis- 
muur. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Mariagarde nr. 39 

1207. 1465 maart 30 
Aleyt Karens verkoopt het vruchtgebruik op de raam en raam 
stede ut in litera 1465 maart 30 (regest nr. 1206) aan Jo- 
han Karens en Yde, echtelieden.  



 

 

R.A.L. Mariagarde nr. 39 

1208. 1465 .iuni.j 29 

"Op Sente Peters ende Pouwels dach apostolorum". 

Dirk Pollart, genaamd Kraen, verkoopt ten overstaan der 
schepenbank van Roermond eenen jaarlijkschen erfcijns van 
10^ bescheiden Arnoldus Arnhemsche guldens, gevestigd op 
zijn huis gelegen in der Monsterstraten aan Seger Kremer 
van Bruggen; deze cijns mag te alien tijde afgelost wor- 
den tegen betaling van 100 Rijnsche guldens. 

Oorkonders: Johan Hillen, richter, Sibrecht Herkenbosch 
en Dirk de Wilde van Mersen, schepenen. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den H. 
Geest, 2e gedeelte biz. 5 vo. 

1209. 1465 augustuB  6 

Jacob graaf van Horn keurt de bezwaring met erfrente van 
de tol te Asselt goed. (zie 1464 maart 3» regest nr.1196) 

Schloss Haag 272 

1210. 1465 augustus - September 

De stad Keulen klaagt bij de aartsbisschop, de Rijnse 
keurvorsten, de bisschoppen van Utrecht en Miinster, de 
hertogen van Gulik en Kleef, de graven van Meurs en Blan- 
kenheim en veel steden, over de euveldaden van de hertog 
en de vier hoofdsteden van Gelre. Eind September verbood 
de stad de handel met de Geldersen. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3251/5 

1211. 1465 September  11 

"Dee neesten goesdaichs post nativitatem Marie virginis" 

Adolff, hertog van Gelre, oorkondt, dat Wylhem van Vlodrop, 
ridder, erfvoogd te Roermond, de volgende brieven heeft 
vanwege het drostambt en het slot van Montfort: 
- amptsbrief van 1453 (Op St. Egidiusdach abbatis); 
- schuldbrief van 7.100 Rijnsguldens vanwege de nederlaag 

en geleend geld van 1446 april 11 (maandag na Palmdag), 
waarin tevens 2.000 Rijnsguldens als geleend zijn begre- 
pen; 

- een brief van visserijen van 1454 (zaterdags na Sint Ma- 
thijsapostel); 

- een brief op het rentmeestersambt te Montfort van 1456 
(St. Matheusdach apostoli), inhoudende 491 gulden en 25 
groten;  



 

 

- een brief over de 7.100 en 2.000 gulden en 491 gul- 
den 25 groten tezamen alsmede 700 gulden, betaald 
aan Spair van Herten en 2.000 en 700 gulden van reke- 
ning en compensalia; 

- een brief van 1.000 Rijnsgulden geleend geld belopen- 
de tezamen 14.000 Rijnsgulden volgens de brief van 
1459 augustus 4 (zondag na St.Pieter ad vincula), 
velke brieven de hertog bevestigt en belooft hem 
niet te ontzetten uit de functies van ambtman en 
rentmeester te Roermond en Montfort. Indien de her- 
tog de som inlost, zal Wilhem de brieven overleveren. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 71 - 72 en 77 v°. - 78 vo. 

1212. 1465 September  12 

"Des donredaigz post nativitatem Marie virginis". 

Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, vidi- 
meert de akte van 1465 September 11 (regest nr. 1211) 
en belooft de ambten trouw te bewaren en te vervullen. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 77 vo. - 79 

1213. 1465 September 14 

"Op der heiligen Cruytzdach exaltationis". 

Willem, heer te Elmpt, verklaart, dat Hein Clompe van 
Thomas Smeets, pastoor te Elmpt, en van zijne zuster 
Jutta den halven hof genaamd Rijerhoff onder Elmpt ge- 
legen voor eenen jaarlijkschen pacht van 10^ malder 
koren in erfpacht genomen en ontvangen heeft. Bij trans- 
fix van het jaar 1467 draagt bovengemelde Jutta tot heil 
van hare ziel en van die harer broeders Gadert en Thomas, 
velke laatste kanonik was van den H. Geest te Roermond 
die dat in si.jnen lesten heefft begeert, 6-g- malder van 
den vermelden erfpacht op aan het kapittel van den H. 
Geest, mits daarvoor na haren dood alle weken op St.Rom- 
boltz altaar eene mis gelezen worde. 
Twee afschriften in het Cartularium van het kapittel van 
den H. Geest, 2e gedeelte biz. 6 verso en 7. 

1214. 1465 november 29 

"Op Sente Andriess avont des heiligen apostels". 

Johan van Arendaill, heer te Well, Herman van Bronckhorst 
en van Batenburg, heer te Stein, Dirk van Bronckhorst en 
van Batenburg, heer te Vroenbroek, Sander van den Eger en 
Johanna Speeden, vrouwe te Mierlo, bekennen eene hcofdsom 
van 500 enkele keurvorstelijke Rijnsche guldens, rentende 
6% jaarlijks, schuldig te zijn aan Zweder Balderich. 
Bij transfix van het jaar 1510 verklaart Hendrik Balderich,



 

 

zoon van vermelden Zweder, deze hoofdsom als bruidsge- 
schenk gegeven te hebben aan zijne dochter bij haar hu- 
velijk met Willem van der Ympel. 
Orig. perk.; zegels zijn verloren . 

1215. 1465 

Het kapittel van de H. Geest te Roermond staat aan Jo- 
han van Alrock de vervallen kerk van Odilienberg af voor 
de orde van het H. Graf. 

Relaas in Publ. 1889 biz. 169/72 

1216. 1466 februari 9 (Meurs) 

Vincent graaf van Meurs bemiddelt een verlenging van de 
wapenstilstand tussen: 
1. Gerard hertog van Gulik en Berg en Willem van Loon, 

graaf van Blankenheim en heer van (^-) Gulik; 
2. Arnold hertog van Gelre; 

gedurende 10 jaren. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3275 

1217. 1466 maart 8 

Voor richter en schepenen van Montfort geeft Arnolt Ne- 
ven, pastoor op het begijnhof van Roermond, met toestem- 
ming van de meesteressen Mette Schoenmans, Wendele Sce- 
pers, Lysabetthe Bijtwegge en Griete Shanen, in erfpacht 
aan Koene vanghen Oeverhuyss en Pfrietze, echtelieden, 12^- 
morgen, 3 blinders en 1 vrecht , eigen- 
dom van de pastorie tegen 3 malder rogge 's jaars. 

Cartularium Begijnhof fol. 29 vo. 

1218. 1466 april 20 

Ruiling van gronden tussen 1. de prior der Karthuizers en 
2. Johan Rokarts met zijn zwager Alent Beckerts en echt- 
genote Agnes Rokarts. 
De eerste ontvangt: een stuk land van den Spurck geheyten, 
gelegen bij de stenen brug, schietende op de Leygraaf en 
op het Karthuizererf, belast met 6 kop rogge 

en 1 schilling groot ten behoeve van het al- 
taar te Maasniel, waarvan zij worden ontlast; 
De tweeden ontvangen: een stuk land achter pastoorsland 
van Maasniel bij de weg ter Speckenvaart ; zij 
nemen de erfrente van 6 kop rogge en 1 schilling groot te 
hunnen laste. 
De transactie heeft de goedkeuring van Hartart van Pal- 
landt, heer te Daelenbroich ''als landheer en heer Marten  



 

 

van Hoffacker als pastoor te Maasniel. 1) vermoedelijk drost. 

Oorkonders: Niclaes Spe, scholtis, Heler Ingelen, Heinrich 
van der Smitsen en verdere schepenen der dingbank van Maas- 
niel. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 7 

1219. 1466 junij 15 

"Op Sinte Ponnenavent". 

Hertog Adolf bevestigt de privilegien van het Overkwar- 
tier. 
Afschrift inhet origineel legerboek biz. 43 vo. 

1220. 1466 .juli 28 (Diilken) 

Vincent graaf van Meurs verlengt de vrede en wapenstil- 
stand tussen Arnold hertog van Gelre en Gerard hertog van 
Gulik en Willem van Loon, heer van Gulik, tot 11 november 
1476. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3301 
Nijhoff IV - 429 

1221. 1466 

Tussen 1438 en 1466 hebben de reguliere kanunniken van 
het klooster St. Hieronymus hun klooster uitgebreid met 
ongeveer 10 woningen. Van de dotatie is aangekocht de 
tiend in Oerlo rentende ca. 60 malder rogge, van Johan- 
nes van Broichusen, ridder, voor 1.100 Rijnsguldens. 
Idem 50 Rijnsguldens 's jaars ten laste van de voogd van 
Roermond, gaande uit diens hof te Asselt voor 1.000 
Rijnsguldens. Idem ongeveer 41 Rijnsguldens 's jaars, 
gaande uit diverse huizen in en hoeven buiten Roermond 
voor ca. 800 Rijnsguldens. Idem is afgelost 3 Florence 
guldens, gaande uit het huis de Lombard. Idem ongeveer 
20 Rijnsguldens 's jaars, gekocht van de stad Roermond, 
die later zijn afgelost en herbelegd op de hof op Graet. 

Sivr<? 31 IV 

1222. 1467 januari 15 

Jacob, graaf van Huerne (Horn), heer van Althena, Montan- 
gijs (Montigny) en Kranendonck etc., oorkondt, dat zijn 
voorvaderen zaliger gedachtenis bij de stichting aan het 
klooster "Sinte Elisabeten" 2.000 haringen en 30 Keulse 
schelling jaarlijks geschonken hebben en nu zijn levens- 
gezellin Johanna van Moirsse (Meurs) in St. Elisabethsdal



 

 

haar laatste rustplaats heeft gevonden, zo wenst hij dat 
viermaal ' s jaars, met name op de sterfdag van zijn gema- 
lin, alle aanwezige kanunniken een mis met vigilie cele- 
breren en dat dan op haar graf 4 "eerlijke" 
waskaarsen branden; hiervoor Scheldt graaf Jacob het Jcloos- 
ter een aantal verschuldigde cijnsen kwijt: 6 malder rogge, 
3 malder lichte haver, 12 hoenders, 3 "hellonge" 
en 6 pond was. Het klooster dient voortaan nog te betalen: 
12 pond was en 12 aide groten. 
De akte wordt bezegeld door graaf Jacob en de prior van St. 
Elisabethsdal, in bijzijn van Godert van Flodrop, heer van 
Leuth en Daelenbroich, en Johans Cortenbach, heer van Hel- 
mont. 
Grosse op perkament; inv. nr. 98; de zegels zijn zwaar be- 
schadigd. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1223. 1467 augustus 13 

Goedert van Vlodrop, heer te Leuth en Daelenbroeck, stad- 
houder der lenen van het graafschap Horn, Arnoult van Ghoir 
zoon van Willem, Coenraet Steck, Johan Voegels en Sijmon 
van Houlthorne, leenmannen, oorkonden, dat Coenraet Steck 
voornoemd een rente van 6 Overlandse Rijnse guldens ver- 
kocht heeft aan St.Elisabethsdal, te betalen op St. Andries 
dag, waarbij hij de tiend, die hij in Heythuessen in leen 
houdt, tot onderpand stelt. 
Zegelaars zijn de oorkonders. 
Grosse op perkament; inv. nr. 66; het zegel van Van Houl- 
thorne is verloren. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1224. 1467 october 17 

"Op Sunte Lucas avent des heyligen evangelist". 

De prior en het conventjder reguliere kanoniken van het 
klooster van St. Elisabethsdal, gelegen in het land van 
Horn, vergunnen aan Willem van Vlodorp, ridder, erfvoogd 
van Roermond, en zijne echtgenoote vrouwe Cecilia van El- 
deren, om wanneer zij zulks willen of kunnen ten eeuwigen 
dage toe terug te kunnen koopen de door hen aan dat con- 
vent verschuldigde jaarrente van dertien Overlandsche 
Rijnsche guldens, gevestigd op hunnen hof te Assel, mits 
dat verlangen aangekondigd wordt om terug te koopen een 
half jaar tevoren de som der terugkoop wordt bepaald op 
260 goede Overlandsche Rijnsche guldens, goed van goud 
en zwaar van gewigt. 
Orig. perk, met het geschonden zegel van het convent in 
groen was.  



 

 

1224A. 1467 
Kersten^lfraecken verkoopt aan de broederschap van St. 
Jacob (de Meerdere) te Roermond een rente van vier 
goudguldens 's jaars uit zijn huis, hof, schuur en 
poortweg in de Eselstraat , gelegen tussen 
de huizen van Sijben Maes en Weert de Molenaar. 
Aantekening uit ca.1665; inv. nr. 7. 

Broederschappen H. Geestkerk 
1) Elders in de tekst is sprake van Jan en Huge van 

der Craecken. 
2) In de tekst staat elders, dat deze rente dient voor 

het loon van de priester der broederschap. 

1225. 1468 maart 17 

"Op Sent Geertruden dage virginis". 

De deken en het kapittel van den H. Geest verkoopen een 
huis aan Wynand Haeck, kanonik van St. Servaas te Maas- 
tricht , ten behoeve van den rector des dienst ind der 
myssen, die door genoemden Wynand in de kerk van den H. 
Geest gesticht zijn. 

" Orig. perk.; zegel is verloren. . 

Kapittel H. Geest 

1226. 1468 maart 28 

Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, en 
Cecilia van Elderen, echtelieden, verkopen een erfrente 
van 12 goede Overlandse Rijnsguldens uit hun hof te As- 
selt aan Gadert Melter, deken van de H. Geest te Roer- 
mond, ten behoeve van het kapittel aldaar, 

Sivr3 inventaris III biz. 410 
Schloss Haag 252 
Cartularium kapittel H. Geest 2e gedeelte biz. 2 

1227. 1468 maart 29 

"Des dinxdags nae Onss Liever Vrouwendach annuntiationis" 

De deken en het kapittel van den H. Geest te Roermond ver 
gunnen aan Willem van Vlodrop, ridder en erfvoogd van 
Roermond, en aan zijne huisvrouw Cecilia van Elderen om 
den aan het kapittel verschuldigden erfcijns van 12 Rijn- 
sche guldens te kunnen aflossen, wanneer zij zulks ver- 
kiezen, mits betalende eene hoofdsom van 240 Rijnsche 
guldens. Bij een tweeden brief van 22 december 1485 ver- 
klaart het kapittel om sunderlinge gunsten ende vrintscap 
pen wille, dat Willem van Vlodrop en zijne echtgenoote  



 

 

Cecilia van Elderen dezen cijns tegen een bedrag van 
200 Rijnsche guldens kunnen terugkoopen. 

Twee afschriften in het Cartularium van het kapittel 
van den H. Geest, 2e gedeelte biz. 3 

1228. 1468 augustus 9 

"Op Sinte Laurenciusavont". 

Alart van Thoir, leenheer van het goed te Offenbeck 
(Offenbeek), verklaart, dat hij de Kruisheren toestaat 
om na de dood van de huidige leenman zelf een nieuwe 
leenman te benoemen en opdat het klooster voor hem, zijn 
familie en zijn vrienden zal bidden, schenkt hij hen de 
eerste heergewijde na datum van de akte kwijt. 
Grosse op perkament; inv. nr. 146; zegels van Alart van 
Thoir, Arnolt van Boecholt en Elbrecht Spede, leenmannen. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"5 inv. nr. 1; __ 
fol. 475. 

Kruisheren Roermond 

1229. 1468 augustus 18 (Graz) 

Keizer Frederik III deelt vele vorsten (o.a. de graaf 
van Meurs) mede, dat hij de stad Keulen heeft toegestaan 
de Geldersen aan te vallen. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3428 

N.B.: De vrede werd gesloten begin 1469 

1230. 1468 augustus 20 en later 
Vincent graaf van Meurs bemiddelt te Meurs tussen her- 
tog Johan van Kleef en hertog Arnold van Gelre na de 
slag van Wachtendonk. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3430 

1231. 1468 ca. September  15 (Zutphen) 

Adolf, hertog van Gelre, schrijft koning Eduard van En- 
geland, dat de kooplieden van Nijmegen en Roermond sedert 
onheugelijke tijden Engeland bezocht hebben evenals de 
andere Duitse steden onder de keizer en volgens hun pri- 
vilegien niet arrestabel zijn vegens misdaden van anderen. 
Ze hebben geklaagd gevangen gezet te zijn wegens wandaden 
van Deense onderdanen. Denemarken ligt ver van Gelre en de 
kooplieden hebben aan de daad geen deel gehad.  



 

 

Verzoekt om vrijlating en behoud van genot der privile- 
gien. 

Hans. Urkundenbuch IX 502 naar St. A Koln "Acta Anglica- 
na fol. 83 

1232. 1468 

Extract uit de restant pondschatting van het fort: 
Echt en Roosteren: o.a. 

Gerrit van Paerle van den have tot Bonningen Thomaes van Aldenhoven 
Gerit van Oederaed Gasthuis van Roermond 
Die vrouv van Obbendorp Henrich van Ynckenfort 
Abdis van Roermond Mariagarde 
Begijnen op de Eempsel Derick van Wessem 
Jan van Wessem _ Gasthuis van Susteren 
Gaert van Vlodorp 
Klooster van Elsben, gesticht door de heer 
van Altena 
De halfer van Ynckenfoert 
Gerit van Broickhusen 

Totaal 44 sch. 13i st.+ 92 schell+61 schell 
2 st 1 oort 

Linne: o.a. 
Bes geene hoff 4 sch 
Studenten van Roermond 4 " 
Gerrit van Oederade 4 " 
Peter Dryvener 4 " 
Derick van Houthuyss 3 11 
Halfer op sGeenenhof 1 " 
Derick Pollert 4 " 
Johan van Holtmolen 1 " 
Jan van Lomme 1 " 
Arnt van Goer 4 " 

Posterholt: 
Hug van den Kraken 4 " 
Karthuizers 4 " 
H. Geest 4 " 
Voogd van Roermond 4 " 
Adriaen van Broichusen 4 " 
Emont van Baerle 1 " 
Gerit van Broichusen 4 "

ambt Mont- 

4 st 

4 " 

4 " 

4 " 

4 " 

4 " 

4 " 

4 " 
2 " 
3 "
3 "
 
1 " 
4 "

4 " 

1 " 

4 " 



 

 

Vlodrop: 

Aryaen van Broichusen 
Sybken bastert 
Nese van Triest 
O.L.V. altaar 
Godert van Dursdael 
Abdis van Roermond 

(Odilien)berg: o.a. 

Gerit Roffert 
Willem Kremer 
Halfer van Vrymerschem 
Hof gen Ouven 
Abdis van Roermond 
Gerit van Paerle 
Derick van Wessem 
Hadewich van Kueckhaven 
Derick Hoift 
H. Geest 

Swalmen: 

Rabit van Dursdael 
Regulieren 
Sybert Herkenbosch 
Henrich van den Grient 
Gasthuis van Roermond 
Sint Jorys hof 
Derick van Oest 
Derick Steenbitzeler 
Henrich Kelner 
Jan Goltsten 
Peter van den Eempsel 
Voogd van Roermond 
Joffer van Wickrode 
Jan van Eyle 
Begijnen van Venlo 
Slabbers goed gedeeld 

Besel: o.a. 

Korstken van den Kraken 
Derick van Besel 
Sint Cornelis hof (Kruisheren Roermond) 
Gerit van den Stege 
Heyn Plaen 
Gerit van den Stege 
Johan van Holtmolen



 

 

Begijnen van Venlo 
Reyner van Holthusen 
Henrich van Baerle 

Stam van Breempt van de grote hof te Hinsbeck 
L i n s s e n  n r .  3 3  

1233. 1468 .januari.j 11 

"Des gueden daighs nae Dorteendach". 

Dirk Hoifft en Rabet van Dorsdale, schepenen van Roer- 
mond, getuigen, dat Maes en Ruth Tymmerman onder eede ge- 
tuigd en bevestigd hebben, dat zij oever twintich jair 
neest vurleden off langher in de kerk van Vlodrop getim- 
merd hebben en het schip van die kerk hebben helpen maken 
en dat zij due tertijt geynen sulre inder vurss. kircken 
gemaickt en vonden dan eyn cleyne geleympt kemerken ge- 
maickt aen den clocken thoern dair men nyet wail eyne ku- 
we ynne hedde mogen setten. 

Orig. perk.; zegels zijn verloren. 

1234. 1469 maart 3 

Peter in den Vogell en Marie, echtelieden, nemen in erf- 
cijns tegen 1 postulaatgulden en 7 boddragers van Peter 
van Waltvucht, pastoor op het begijnhof, het huis op de 
Steenweg, gelegen tussen die van Aleyt Radermekers en Pe- 
ter in den Vogell, welk huis de pastoor bij jaargeding 
verworven had. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 37 v°. 

1235. 1469 mei 12 

"Op Sente Servais avont episcopi et confessoris". 

Johan van Huerne en Raidtz Borman, ambtlieden van Philips 
van Huerne, heer te Gaesbeek (» bij Brussel), etc., in het 
land van Kessenich, verklaren, dat de twee bunders land 
op de Visscher Oe gelegen, die het Cistercienser convent 
van Roermond in vroegere tijden van Johan de Wilde, rid- 
der, heer van Kessenich, gekocht heeft, geen deel maken 
van de leenen der heerlijkheid Kessenich, zoodat genoemde 
Johan het vermelde land mogt verkoopen zonder voorkennis 
of toestemming van den heer van Kessenich. 
Afschrift in Cartularium II biz. 70 

Munsterabdij  

4 schell 
4 " 

4 " 



 

 

1236. 1469 juni 15 

"Op Sente Vytsdage". 

Johan Hillen, richter, Dederick Hoefft en Heynrick Kel- 
lener, schepenen van Roermond, verklaren, dat Peter Ke- 
del een jaarrente van 1 Rijnse gulden heeft verkocht aan 
Katherijnen Schoenmans ten behoeve van Geerkens Geraert 
Rosen son. 
Grosse op perkament; inv. nr. 118; zegels van Johan Hil- 
len, Dederick Hoefft en Heynrick Kellener zijn verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 133. 

Kruisheren Roermond 
R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18489 nr. 40 

1237. 1469 december 27  

Jacob Sparren verkoopt aan Dederik Hoifft, burgemeester 
van Roermond, ten behoeve van een kapel en altaar, die 
door vrijlen Johan van Montefia in de kerk van de H.Geest 
gesticht zijn, een jaarrente van 6 Rijnsguldens. 
Oorkonders: schepenen van Roermond. 

Charter Archief kapittel H. Geest 

1238. 1470 februari 5 

"Op Sente Agathendach der heliger Joncfrouwen ende mar- 
telarschen". 
De schepenen van de laatbank van Lewen (Leeuwen) en Die- 
rick van Oest van het huis Hillenrade (Hillenraad) oor- 
konden, dat jonker Conrart van der Horst een stuk grond 
gelegen aan de Maas en "Maeslant" geheten, dat hij houdt 
van Dierick van Oest, heeft overgedragen aan Emont vander 
Alderkircken, prior van St. Elisabethsdal, Het klooster 
zal een "werltlicken" man aanwijzen als laat op bovenge- 
noemd laatgoed. 
De schepenen zijn: Goedert Heynricks, richter, Lambrecht 
Walscharts en Heijnrick van Assel. 
Zegelaars zijn de schepenen met het zegel van de laatbank 
en Dierick van Oest. 
Grosse op perkament; inv. nr. 86; het zegel van Dierick 
van Oest is verloren. 

R.A.L. St.Elisabethsdal  



 

 

1470 februari 7 

Vincent graaf van Meurs stelt zich garant ten behoeve 
van Godert van Vlodrop heer te Dalenbroek en Leuth, die 
voor 2.120 gulden borg heeft gestaan bij Sveder van Re- 
dinchoven. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3495 

1240. 1470 april 17 

Jonker Henrick Surlet, stadhouder der lenen van de abdis 
van Munsterbilzen, beleent de Karthuizers van Roermond 
met een tiend, gelegen tussen Vilre en de Maas 
in de parochie Svalmen, gelegen achter de Weerd. 
1505 Henrick van Putthem als sterfman beleend. 
1527 Erasmus Borlee " " " . 

spectat ad sua decima d'Aldenhove 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18672 

1241. 1470 april 25 
"Des goensdaigs op Sint Marcusdach evangeliste". 

Conraet van der Horst bekent van prior en procurator van 
het klooster en convent St. Elisabethsdal in het land van 
Horn ontvangen te hebben 1.932 Rijnse guldens van 20 stui- 
vers of 24 Keulse witpenningen wegens verkoop van de hof 
te Malborgen te Buggenum en overgave van de daarbij beho- 
rende bescheiden en zal de transportakte voor de graaf 
van Horn nog laten passeren. Kathrijne van Tyegelen, vrouw 
van Conraet bevestigt de verkoop. 
Medezegelaar Derick van Monsse, ambtman te Briiggen, zwager 
van de verkoper. 

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

1242. 1470 mei 26 

"Des anderen daigs nae Sent Urbaensdach pape ac martiris". 

Willem Vynck en Harman van Kappel, schepenen te Venlo, 
oorkonden, dat Conrairt van der Horst ontvangen heeft van 
Goetsen van Lomme, priester, Gerrit Vyncken Sanderszoen 
en Arnt Vincken Janszoen een schuldbrief van 300 Rijns- 
guldens, afgegeven door het convent van St. Elisabethsdal 
wegens de koop door dat klooster van de hof te Malborge. 

Copie Linssen nr. 88

1239. 



1243.

1247.

 

 

1470 .juni.j 15 

"Op Synte Vitus dach". 

De pastoor van het begijnhof te Roermond verklaart, dat 
Gertrudis Dulken, meesterse van dat begijnhof, eene som 
van 19 Rijnsche guldens bijgedragen heeft in den aankoop 
eener erfrente van 2 Rijnsche guldens door Johannes Sterts 
te Dieteren, in het gericht van Susteren verschuldigd, on- 
der voorwaarde dat vermelde rente aan Gertrudis Dulken ge- 
durende haar leven zal gegeven worden en na haren dood 
aan de kerk van het begijnhof zal vervallen te hulpen 
des sundaechs ter eeren Gaedts ter hoemyssen te syngen. 

Orig. perk.; zegel is verloren. 

1470 juli 20 

De stad Keulen kondigt de keizerlijke brief, waarbij de 
Geldersen vijanden worden verklaard, opnieuw af. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3516 

1470 juni 26 

Jonker Dirich van Oest draagt over aan Jacob Tesser een 
jaarrente van 45 gouden Rijnsguldens uit zijn tol te As- 
selt. 
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1470 october 30 
Voor richter en schepenen der dingbank van Melick en Her- 
kenbosch verkoopt broeder Goert van Kempen als minister 
en procurator van het convent van St. Thebaldus (Synte 

Tebaltz) van de 3e regel van St. Franciscus binnen de 
stad Roermond aan het klooster van het H. Graf te Odili- 
enberg de hele hof van Raethem in het kerspel Melick. 

Publ. 1889 biz.172/3 

1470 november 29 

"Op Sunte Andriesavont apostoli". 

Johan Drabbe, richter, Henrick van Belfelt en Gaert Luc- 
ken, schepenen te Besell (Beesel), verklaren, dat Thijs 
Noeyen een jaarrente van 2 malder rogge verkocht heeft 
aan Lemert van den Eykn, rustende op een stuk land te 
Offenbeck (Offenbeek) tussen het land van de Kruisheren

1244. 

1245. 

1246
. 



 

 

en de openbare veg. 
Grosse op perkament; inv. nr. 83; zegel van Johan Drab- 
be . 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 477/8. 

Kruisheren Roermond 

1248. 1470 december 20 

"In vigilia beati Thome apostoli". 

Johannes, prior van het Kruisherenklooster te Roermond, 
oorkondt, dat vrouwe Katharina van Ghoir, weduwe van Ge- 
rardus Haeck, aan zijn klooster alsook aan St. Elisabeths- 
dal bij eerder opgemaakt testament ieder 4 malder rogge 
heeft toegewezen. Deze 4 malder rogge hebben de Kruishe- 
ren verkocht aan St. Elisabethsdal. 
Zegelaar is de oorkonder. 

Grosse op perkament; inv. nr. 89; het zegel is verloren. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1249. 1470 december 27 (1471 Kerststijl) 
"Op Sinte Johansdach evengelist ende des derden dags nae 
Kersdach". 

Floris van Meerloe oorkondt, dat hij omville van zijn zie- 
leheil de hof "Mi.jlenborch"(=Melenborg) schenkt aan het 
klooster St. Elisabethsdal. Aan deze schenking verbindt hij 
de ontbindende voorwaarde van nakomelingschap en de voor- 
vaarde, dat het klooster hem een bedrag van 100 Overland- 
sche Rijnsche guldens ineens £n een lijfrente van 50 gul- 
den uitkeert. Mocht Floris eerder overlijden dan zijn 
broer Johan, dan zal laatstgenoemde een lijfrente van 31 
gulden genieten onder dit voorbehoud evenwel, dat Floris 
deze rente 00k nog aan zijn eventuele echtgenote zou mogen 
toewijzen, als zij kinderloos dreigt achter te blijven. 
Zegelaars zijn Floris van Meerloe, het klooster St. Elisa- 
bethsdal, Johan van Meerloe, Johan heer van Sint Cornelis 
Munster (Kornelimiinster) en Godert van der Hatert. 
Grosse op perkament; inv. nr. 41; het zegel van St. Elisa- 
bethsdal is licht beschadigd; de zegels van Johan van Meer- 
loe en Godert van der Hatert zijn fragmentarisch; de twee 
andere zegels zijn verloren. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1250. 1470 

Het klooster van St. Hieronymus te Roermond bezitfnaast 
50 goudguldens rente ten laste van de hof te Asselt van de 
voogd, zelf 3 hoeven: 1 op Graet, 1 op Schaarbroek, 1 te 
Leeuwen. 

S i v r e  n r .  3 1   



 

 

1250A. 1470 

Petrus Lambertus, vicaris van de H. Geest, schenkt bij 
zijn testament aan de broederschap van St. Jacob (de 
Meerdere) te Roermond een hoofdsom van 100 Rijnsguldens, 
die veronderpand worden op zijn huis aan de Markt, ge- 
naamd "dat steynen huys". 
Aantekening uit ca. 1665; inv. nr. 7. 

Broederschappen H. Geestkerk 

1251. 1471 juni 10 

Prior en convent van St. Hieronymus te Roermond staan 
Willem van Vlodrop, erfvoogd, en Caecilia van Elderen, 
echtelieden, toe af te lossen de op de hof te Asselt 
staande jaarrente van 100 Overlandse guldens. 

Schloss Haag 253 

1252. 1471 .iuni 11 

Schepenen, kerkmeesteren en gemene naburen en kerspel- 
lieden van Linne oorkonden met de deken en het kapittel 
van de H. Geest te Roermond verschil van mening gehad te 
hebben over de verplichtingen van laatstgenoemden aan 
de kerk van Linne vanwege het heffen van de tiend, waar- 
bij het accoord is bereikt, dat deken en kapittel het 
groot onderhoud van het schip en de grote klok moet be- 
talen. Op verzoek van de oorkonders, die geen zegel heb- 
ben, zegelen Arnolt Stails, pastoor te Linne, Willem van 
Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, drost van Mont- 
fort, Dederick Hoifft, Gerairt van Parle, schepenen van 
Roermond, en Johan Drabbe. 

Publ. 1889 biz. 174/5 

1253. 1471 .iuni 15 

"Op Sent Vytsdach". 

Sybrecht Joirdens, richter, Heynrick Voider en Reyner 
Goltsteen, laten te Leuwen (Leeuwen), verklaren, dat Ge- 
rart Bijns de helft van twee bunder land heeft verkocht 
aan Heynken in den Wyngart. 
Grosse op perkament; inv. nr. 39; zegels van Sybrecht 
Joirdens, Heynrick Voider en Reyner Goltsteen. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 326. 

Kruisheren Roermond  



 

 

1254. 1471 19 

"Op Sint Margarethen avont virginis". 

GacLert Melter, deken in den H. Geest te Roermond, ver- 
koopt ten overstaan der laatbank van Leeuven eenen jaar- 
li jkschen erfpacht van 2jg malder rogge, gevestigd op een 
stuk akkerland genaamd dat dailacker (Daalakker) en gele- 
gen te Leeuwen aan Leonard, den baide van Linne, ten be- 
hoeve der kerk aldaar. (bode) 
Door een transfix dd. 30 januarij 1480 wordt tusschen het 
kapittel van den H. Geest en de kerk van Linne eene rui- 
ling aangegaan, waarbij twee malder rogge van den vermel- 
den erfpacht ten behoeve van het kapittel en het overblij- 
vende malder ten behoeve der presentiSn worden afgestaan; 
daarentegen verkrijgt de kerk van Linne in eigendom van 
dat kapittel twee stukken lands onder Linne gelegen. 
Twee orig. perk, met zes zegels in groen was. 

Kapittel H. Geest 

1255. 1471 julij 19 

"Op Sente Margareten avont virginis". 

Gadert Melter, deken, en het kapittel van den H. Geest 
te Roermond, verkoopen ten overstaan der laatbank van 
Leeuwen eenen jaarlijkschen erfcijns van 2-fa malder rogge, 
gevestigd op verschillende landerijen onder Leeuwen ge- 
legen ten behoeve der kerk van Linne. Aangezien het ka- 
pittel stoite ende schelinge mit den van Lynne gehadt 
heeft omme des gehaltswille van der kercken in Lynne, 
zoo is met den verkoop van bovengemelden cijns deze twist 
bijgelegd en zal het kapittel voortaan tot niets anders 
gehouden zijn dan tot het onderhoud der groote klok en 
van het schip der kerk, geli.jck dat indes capittelsboeck 
gescreven steit. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den H. 
Geest, 2e gedeelte biz. 14 vo. 
Zie ook regest nr. 1252 

1256. 1471 augustus 12 

"Maendach den twelffden dach in den oustmaende". 

Johan Moelener en Griete, echtelieden, dragen over aan 
het gasthuis der St. Catharinakerk op het begijnhof te 
Roermond ten behoeve van de arme maagden en begijnen een 
jaarrente van 10 vat ut in litera 1449 april 20 (regest 
nr. 1030) en nog 2 vat, tezamen dus 2 malder rogge, ten 
laste van Aleth van Waterschem en Heyn haar zoon. 
Oorkonders: Adriaen van Broickhuysen, ridder, heer te 
Geysteren, leenheer, Wynant Koix, Jan Goitkensson van  



 

 

Waterschem en Heyn Jans Vuystensoen, laten van Water- 
schem. (onder Posterholt) 

Cartularium Begijnhof fol. 89 vo. 

1257. 1471 augustus 18 
"Opten sondach nae Onsser Lieverfrouwendach". "Assump- 
cionis" 

Johannes Moelener en Griete, echtelieden, burgers van 
Roermond, schenken de rente ut in litera 1450 augustus 
14 (regest nr. 1040) aan de kerk van St. Catharina op 
de Nieuwenhof te Roermond. 

Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 52 vo. 

1258. 1471 october 19 
Vincent graaf van Meurs geeft als pandhouder van het 
land Wassenberg aan Willem heer te Elmpt een weiland 
bij diens goed Hallroide in het land van Wassenberg. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3568 

1259. Mil • • • 
"Op Sent . . . avent". 

Franck Pollart, drost te Daelenbroick (Dalenbroek) ver- 
klaart, dat hij met het klooster van de Kruisheren een 
jaarrente geruild heeft in dier voege, dat hij het 
klooster een jaarrente van 1-^- malder rogge gegeven heeft 
rustende op een stuk land te Azenraide (Asenray), dat 
eigendom is van het klooster en j? malder rogge, terwijl 
hij 10 morgen land in het "Herckenboisscher velde" ge- 
legen, heeft gekregen. 
Grosse op perkament; inv. nr. 38; zegel van Franck Pol- 
lart is verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 329. 

Kruisheren Roermond 

1260. 1472 .januari 28 
"Lynxdach neest nae Sent Pouwelsdaege conversion". 

Jacob graaf van Hoerne (Horn), heer van Altena, Corter- 
schem (Kortessem) en te Cranendonck, oorkondt, dat Johan 
Foegels, tot stadhouder der lenen aangesteld, in die hoe- 
danigheid met de leenmannen Lambrecht van Goir en Goedert 
Foegels op Sint Stevensdag laatstleden te Horst jonkheer  



 

 

Floris van Mirlar beleend 
heeft met de hof Milenberch (Melenborg) te Buggenhem 
(Buggenum), waarna Floris hiervan met toestemming van 
zijn broer en zuster, Johans van Mirlar religieus te 
Sint Cornelis Monster (Kornelimiinster) en Johanna van 
Myrlair "Cloester Jonfere tot Beedburne (Bedburg NO 
van JUlich), afstand heeft gedaan. Op bovenstaande 
datum draagt Johan Foegels in aanwezigheid van de leen- 
mannen Goedertz van Floedorpp, heer te Leuth en Daelen- 
broich (Dalenbroek), Dyricks van Moirse (Meurs), drost, 
Heinrick Kelleners en Symons van Holthoirn, de hof Mij- 
lenberch aan graaf Jacob over, die in bijzijn van boven- 
genoemde leenmannen namens de prior van St. Elisabeths- 
dal Arnt Vynken Johanssoon van Venloe (Venlo) met de 
hof beleende. 
Zegelaar is de oorkonder. 

Grosse op perkament; inv. nr. 42; het zegel is verloren. 

R.A.L.' St. Elisabethsdal 
1472 februari 14 

"Op Sente Valentijnsdaich". 

Mathijs van den Bongart, pastoor van het begijnhof te 
Roermond oorkondt, dat Johan van den Pessche van Monf- 
fort en Margriet, echtelieden, eertijds aan pastoor Pe- 
ter van Waltfucht van het begijnhof, zaliger, verkocht 
heeft de rente van 2 malder rogge ut in littera 1408 
april 15 (regest nr. 686). 

Cartularium Begijnhof fol. 28 vo. 

1472 februari 28 

"Gegheven in 't jair ons Heren dusent vierhondert twe 
ende seventich dess frydaighz nae Sent Mathiasdach apos- 
toli". 
Derick Voss, schout te Echt, Heynrick van Offenbeck, meier 
van de abdis te Susteren, Derick Meuwes van Lynne, Gaidert 
Fransoys en Symon Heynen Symons son, laten van de abdis in 
de hoeve Tgher Beeck, verklaren, dat Zeetsken Breidels, 
genaamd Neysers, aan de Kruisheren te Roermond een jaar- 
rente van 6 "par"koren en 1^ Rijnse gulden heeft overge- 
dragen voor een jaargetijde, welke jaarrente hij geSrfd 
heeft van zijn 00m Zietsken. 
Grosse op perkament; inv. nr. 9; zegels van Derick Voss 
en Heynrick van Offenbeck zijn verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 183/4. 

Kruisheren Roermond



 

 

1472 maart 9 

Frederik van Dattenborch en Elisabeth van Osen, echte- 
lieden, oorkonden hun tiend te Katert, zoals die door 
de vader van Elisabeth te leen was gehouden (van de abdis 
van Thorn), hebben belast met een jaarrente van 10 malder 
rogge ten behoeve van de rector van het St. Hieronymus- 
altaar te Roermond, zijnde een familiestichting. 
Vergevers van dit beneficie waren toen de gebroeders Dirk 
Pollart genaamd Kraen en Dederik Pollart, kanunnik te 
Aken, en hun erfgenamen. 
Getuigen: Leonard van Stockbroeck Leonartszoon en Rutger 
van den Ende, leenmannen der abdis van Thorn. 

Habets; Thorn I biz. 393/4 

1264. 1472 maart 31 

Arnold hertog van Gelre beveelt zijn raad Derich van Oest 
voor de hertog zijn huis Hillenraadt als leengoed en open 
huis voor de bescherming van zijn gehoorzame onderdanen be- 
schikbaar te houden. 

Schloss Haag 2327 

1265. 1472 april 6 

Jacob, graaf te Horn enz., oorkondt gepacht te hebben van 
Arnolt van Schoenhoeven, pater, en Kathrijne, priorin van 
Mariagarde te Roermond, de halve onverdeelde griend van 
het convent op de Hornse Maas met houtwas, beemd en weide, 
waarvan de graaf de andere helft bezit, voor 30 bescheiden 
Overlandse Rijnsguldens 's jaars. 
Borgen: Derick van Moirse, drossaard, Johan Vogel, schout, 
Symen van Holthuerne, rentmeester van het land van Horn. 

R.A.L. Mariagarde nr. 28 

1266. 1472 april 9 

Jacob, graaf van Horn, heer te Altena, Orttersheym en Cra- 
nendonk, en zijn vrouw Philippa van Wyrtenberg, verkopen 
voor schepenen van Wessem, Ophoven en Geistingen, aan Ca- 
tharina van Ghoir, weduwe van Gerard Haex van Thoeren, 
jaarlijkse erfcijnsen van 370 oude groten en 15 kapoenen. 
Getuige: Vincent graaf van Meurs, 00m van de verkoper. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3586 

1267. 1472 augustus 5 

"Des guedesdages nae Sent Petersdage ad vincula" 

Arnold hertog van Gelre stelt Henrik Snijwint aan tot zijn 
rentmeester van Montfort en Erkelents. 

Regest Sivr6 7 sub 4 Nijhoff IV - 526  

1263. 



 

 

1472 augustus 14 

"Op Onser Liever Vrouwenavont assumptionis". 

Arnold, hertog van Gelre en van Gulik en graaf van Zut- 
fen, erkent, dat het regt van patronaat over de kerken 
vanNieuvkerk en Aldekerk aan het Cistercienser convent 
van Roermond toebehoort. 
Afschrift in Cartularium II biz. 47. 

Munsterabdij 

1472 augustus 19 

"Des guedesdaigh nae Onss Liever Vrouwendaige assumptio- 
nis". 

Arnolt, hertog van Gelre, geeft Wilhem van Vlodrop, rid- 
der, erfvoogd, raad, drost te Montfort, kwijting voor 
200 Rijnsguldens in mindering op de 500, die Wilhem de 
hertog heeft beloofd te betalen. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 72 vo. 

1472 augustus 31 

Arnolt, hertog van Gelre, stelt Dirick van Cruchten aan 
tot zijn scholtis te Ruremunde, als hoedanig hij de drost 
te Montfort ondergeschikt zal zijn, regelt zijn rechten 
en verplichtingen en de voorwaarden, waarop de door hem 
op dit ambt geschoten 800 Franse schilden en 23 Rijns- 
guldens zullen kunnen worden gelost. 

Gelderse Rekenkamer Arnhem inv. nr. 5810 
Nijhoff Gedenkwaardigheden IV nr. 528 

1472 Sep temb er 9 

"Des neesten daichz nae Onser Liever Vrouwendaich nativi- 
tatis". 

Johannes Goltstein, prior van de Kruisheren, verkoopt 1 
malder rogge uit een rente aan Gaitstall van der Horst, 
meesteresse van het begijnhof te Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 2^ 

1472 September 14  (Roermond) 

Arnold hertog van Gelre schrijft aan Johan hertog van 
Kleef, dat Vincent graaf van Meurs zich opgeworpen heeft



 

 

als ruwaard van Gelre en Zutphen en geld van zijn onder- 
danen heeft aangenomen. 
Arnold zal zich met kracht daartegen verzetten en vraagt 
om hulp. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3610 

1273. 1472 September  14 

"Op des H. Cruysdach exaltacionis" 

Hertog Arnold geeft aan het Karthuizer klooster te Roer- 
mond, geheeten Bethlehem, twee stukken lands, gelegen in 
het gerigt van Echt, nevens 10 bunders aanwas op de Maas 
tegenover Wessem, in het land van Montfort gelegen, onder 
de voorwaarde, dat men binnen den vurg. onnsen cloister 
alle jair op Sinte Jeronimus dach festum candelarum hal- 
den und celebrerenn sail. 

Afschrift, geauthentiseerd door den notaris Libertus Roe- 
mer, alias pictoris. 

1274. 1472 September  16 

Vincent graaf van Meurs verklaart zich bereid als hoofd- 
man van Gelre en Zutphen op te treden gedurende de afwe- 
zigheid van hertog Adolf van Gelre. N.amens ridderschap 
en steden van het Overkwartier waren gedeputeerd: Henrick 
van Meer, ridder, heer van (Stevens)weerde, en Eduard, 
voogd van Belle en heer van Haps. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3612 
Nijhoff IV biz. 470/6 

1275. 1472 october 21 

Vincent graaf van Meurs, hoofdman van Gelre en Zutphen, 
leent van de Karthuizers te Roermond 300 Rijnsguldens, 
terug te betalen op 16 october 1473- 

Urkundenbuch Mors II nr. 3627 

1276. 1472 december 7 

"Op O.L. Vrouwenavont conceptionis". 

Arnold, hertog van Gelre, verordent in overleg met de 
magistraat van Roermond, dat personen, die in een kloos- 
ter treden, geen grondbezit of renten in het Overkwartier 
mogen verwerven. Indien zij goederen of renten erven, mo- 
gen zij het vruchtgebruik genieten, doch na hun dood ver- 
valt het goed aan hun erfgenamen. 

Archief klooster Mariaweyde Venlo  



 

 

1277. 1472 december 8 

"Op Onss Liever Vrouwen dach conceptionis". 

Coen van Zwalmen en Renier Verwer, meesters der broeder- 
schap van St. Jacob, verklaren voor schepenen van Roer- 
mond, dat zij thans in de kerk van den H. Geest op St. 
Jacobs altaar in de week 5 missen laten lezen; dat wijlen 
Peter Scrijver aan die broederschap eene rente gegeven 
heeft van 2-g- Rijnschen gulden en 3 malder rogge jaarlijks, 
gevestigd op het steenen huis dat Heynrix van Osen te 
sijn plach, aen den merckt beneven der stathuys gelegen, 
ten einde daaruit bij de vermelde 5 missen eene zingen- 
de mis op hetzelfde altaar te doen houden op iederen 
maandag der week naider metten. Genoemde meesters stellen 
deze rente tot onderpand in handen van Johan van Nijmegen, 
kanonik, Herman Rietmekers, priester en Jacobus Scrijver, 
als executeurs van vermelden Peter Schrijver, opdat daar- 
uit de kosten dezer zingende mis kunnen bestreden worden. 
Oorkonders: Dirk van Kruchten, richter, Hendrik Kellener 
en Arnold Neutken, schepenen van Roermond, 
Orig. perk, met drie zegels in groen was. 

Kapittel H. Geest 

1278. 1472 december 9 

"Des neisten daighz nae Onss Liever Vrouwendach concep- 
tionis" . 

Lambrecht van der Kraicken en Kathrije dragen over aan 
broeder Heynrick van Wede (?), pater van het convent op 
den Eempsten buiten Roermond, gelegen aan de Roer (op 
der Ruren) ... . een erfrente 
van 5 Rijnsguldens, gaande uit 5 bunder land in de Wolfs- 
kuil. 

Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 23 

1279. 1472 december 28 (Brugge) 
Karel hertog van Bourgondie doet afstand van zijn recht 
op inbeslagname van met name genoemde personen, die de 
zijde gehouden hadden van de hertogen Arnold van Gelre 
en Johan van Kleef. Hierbij worden o.a. genoemd: 
Dirk van Oist, Reyner en Frederik d'Obbendorf, gebroeders, 
Gerard van Kessel, Johannes van Boidberch, Elbertus van 
Eyl, ridders, Arnold van Wachtendonk, Seyn van Brouchuysen. 

Nijhoff IV biz. 477/8 





1280.

 

 

1473 februari 10 

"Des gued.ensd.ach na Sente Agathedach" 

Hille Tirteys en broeder Gerit Tirtey, minderbroeder, 
met toestemming van zijn gardiaan Henric van Zirxee, 
en Johannes Tirtey, echtelieden, verkopen renten van 
2 x 3i malder rogge ut in literis (1422 october 18 
regesten nrs 792/3) aan Coen van Swalmen en Cathrijne, 
echtelieden. (Gerit en Johannes zijn broers; Hille hun 
moeder) 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

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

1281. 1473 februari 11 

Huwelijksverdrag tussen Willem van Boicholt, zoon van 
wijlen Willem en Mechteld van Boicholt, en Elisabeth, 
dochter van Johan en Fye van Herteveld, waarbij de bruid 
inbrengt de hof Ingen Roed, zijnde een Gelders leen, en 
de hof die Beick. 
Getuigen namens de bruid: Johan van Eyl, Engelbrecht van 
Brempt en Heynrick van Herteveld. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3646 

1282. 1473 maart 25 

"Op Onser Liever Vrouwendaige annunciationis". 

Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, ambtman 
van Vlodrop, en twee laten van de dingbank (?) van Poster- 
holt. oorkonden, dat de Karthuizers van Roermond verwerven 
van Heynken Wijnantz en Kathrijne een erfrente van 1-£ mal- 
der rogge uit 6 bunder land bij de Kaetzhorst. 

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

1283. 1473 mei 25 

Huwelijksverdrag tussen Sibert van Eyll, drost te Wachten- 
donk en Bele Henricksdochter van Melick. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3659 

1284. 1473 .iulij 9 

"Des vrijdaighz nae Onss Liever Vrouwendach visitationis". 

Dirk van Kruchten, scholtis van Roermond, verklaart ten 
overstaan van Thijs van den Grijnde en Johan Hillen, sche- 
penen van Roermond, dat Johan Drivener, kanonik in den



 

 

H. Geest aldaar, hem den jaarcijns heeft terugbetaald, 
die gevestigd was op het huis van Winand Haeck, dat 
vroeger aan dat kapittel heeft behoord. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest, 2e gedeelte biz. 6 vo. 

1285. 1475 .iuli 24 

"In onsen camp bij onsser stadt Venlo". 

(Karel), hertog van Bourgondie, neemt op verzoek van Hein- 
rick van Meer, ridder, Willem van Elmpt en andere heren 
en huislieden wonende in het ambt Montfort, die verklaard 
hebben, de hertog trouw te zullen zijn , de inwoners van 
dat ambt in bescherming (en sauvegarde). 

Sivr6 7 sub 4 
Nijhoff V - 12 

1286. 1473 augustus 12 

Godart van Vlodrop, heer te Leut en Dalenbroek, drossaard 
te Stockem, scheidt een broek tussen het land van Bree 
en de drie Eigen terzijde van Stramproy, genaamd Ulre, 
waarover lange tijd onenigheid was geweest tussen die van 
Loon, Luik, Thorn, Horn en Kessenich. 
Getuigen: Diderich van Moirsse, drost van het land van 
Horn, Rutgher van den Ende, meier te Thorn, Johan Vogel, 
schout in Maasland, Lenart van Stocbroick, rentmeester 
der abdij van Thorn. 

Habets; Thorn I biz. 398 - 400 

1287. 1473 augustus 26 

Karel, hertog van BourgondiB, beleent Theodoricus van 
Oest, met het huis Hillenrath onder Swalmen/»^ Az 

p llt-tvj 
Schloss Haag 2319 

1288. 1473 September  5 

Vincent graaf van Meurs wordt beleend met de heerlijkheid 
Born. 
Aanwezig: Godfried van Vlodrop en Johan van Crieckenbeck, 
leenmannen van Maasland, en Henrick van Grevenbroeck. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3671  



 

 

1473 Sep temb er 19 

De meesters van de huisarmen te Roermond getuigen over 
de aflossing door Steven Kapen van een erfrente van 18 
schelling en 1 hoen, gaande uit het huis van wijlen 

Sybrecht Herckenbosch op de Nieuwstraat . . 
. . op de hoek, richting Zwartbroekpoort, bij 
de poel, De erfrente sprak vroeger op het huis van Sy- 
brecht Herckenbosch in de Steeg, groot 1 mark 's jaars, 
vaarop de Beggaarden nog 6 schelling 's jaars hieven. 
Tijdens Sybrechts leven is het onderpand geruild. 
Oorkonders: schepenen van Roermond. 

R.A.L. Archief Mariagarde nr. 40 

1290. 1473 october 9 (Grave) 

De prior der Karthuizers van Roermond verheft het leen- 
goed de tienden van Posterholt. 
Oorkonder: Jan Stoep, stadhouder der lenen van Gelre en 
Zutphen namens de hertog van BourgondiS. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 25 

1291. 1473 october 51 

"Op Alreheiligenavont". 

Rut Langerbeyn draagt over aan de Karthuizers van Roer- 
mond een erfrente van -g- malder rogge, gaande uit 6 bun- 
der land. 
Oorkonders: Johan Drabbe, richter, en laten der ding- 
bank van Posterholt. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 26 

1292. 1475 october 51 

"Op Alreheilgenavont". 

Hennen Wijnensoen en Heylweg dragen over aan de Karthui- 
zers van Roermond een erfrente van 1 malder rogge uit 
land aan de Kaetzhorst. 

Oorkonders: richter en laten der dingbank van Posterholt. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 27 

1293. 1474 februari 6 
Gerrit van Oedrade (verheft) (het Gelders leen) de hof 
tot Oedraeide in het kerspel van Vlodrop "ende Roeren", 
houdende 20 bunder akkerland in de Steenwinke, in dat  

1289. 



 

 

Emptsenrade, op ghen Borre, in den Vlodropsschen velde. 
Mode behoren daartoe laten, tijnsen, hoenders en pen- 
ningen, jaarlijks 6 Rijnsguldens en keurmeden. 

Publ. 1894 biz. 187 

Ook was aan dit leen verbonden de laten van Brempt en 
het vorsterambt op het Elmpterwald, de hof tot Heulcha- 
ven, de hof den Haenritte te Tegelen in 1326. 

1294. 1474 maart 17 

"Op Sinte Ghertrud dach". 

Christina van Werrenberch, echtgenoote van Jan Werren- 
berch, sticht eene vrijdagsmis in der eeren Sinte Pau- 
wels op Sinte Appollonien altaer ten bruederen van den 
derden regulen Sinte Francisci tot Sinte Ewants; deze 
„ stichting is geschied met drie Rijnsche guldens jaar- 
lijks , waarvoor in eens de som van 60 Rijnsche guldens 
aan de gemelde broeders betaald werd. 

Orig. perk, met een beschadigd zegel in groen was. 

1295. 1474 augustus 4 

"Des donredaighz nae Sent Petersdach ad Vincula". 

Johan Drabbe, richter, Heyne van der Mazen, Johan Scho- 
meker en alle schepenen van de dingbank te Besell (Bee- 
sel) verklaren, dat Gaidert Roffart een heg en erf, ge- 
heten "Die Lange Hegge" verkocht heeft aan de Kruisheren 
te Roermond. 
Origineel op perkament; inv. nr. 81; zegel van Johan Drab- 
be . 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 481. 

Kruisheren Roermond 

1296. 1475 januari 2 

"Des anderen dages nae den heiligen Jaersdach". 

De Kruisheren verpachten aan Arnt van Nuchelen 3 bunder 
land te Nuchelen (Kinrooy) voor een periode van 6 jaar. 
Dit land moet jaarlijks 18 denarii betalen aan de hoeve 
te Dilsen i.e. aan de heren van S. Servaas; daarvan neemt 
Arnt 1/3 voor zijn rekening. Tevens heeft Arnt 2 boomgaar-



 

 

den gepacht te Nuchelen; op £6n boomgaard rust een last 
van 6 denarii en 1 kapoen, welke last voor rekening van 
Arnt is; daarnaast moet hij een jaarrente van 4 grijpen 
betalen voor deze 2 boomgaarden. Ook moet Arnt een jaar- 
rente van 1 vat rogge betalen op een stuk braakland. 
Voor 2 bunder en 1 stuk braakland, dat hij reeds in pacht 
had en vaarvoor hij 1 vat rogge moest betalen, moet hij 
in de toekomst 3 malder rogge betalen. 

Chirograaf op papier; inv. nr. 145 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 540. 

Kruisheren Roermond 

1297. 1475 april 14 . 

"Op Sent Lambrechtz dach episcopi". 

De magistraat van Roermond verkoopt eenen jaarcijns van 
zes Overlandsche Rijnsche keurvorsteli.jke guldens aan 
Wijnand Haeck, pastoor te Wysvijlre; drie gulden daar- 
van ten behoeve der vier coralen, die derselve heer Wy- 
nant in de kerk van den H. Geest gesticht heeft en de 
drie overblijvende guldens ten behoeve der presentiSn 
in dezelfde kerk. 

Orig. perk, met het beschadigde groote zegel der stad. 

Kapittel H. Geest 

1298. 1475 april 
"Op Sent Georgiusavont martiris". 

Reyner Smeets draagt over aan de Kruisbroeders de erf- 
rente van 18 boddregers voor een jaargetijde voor hem 
en zijn ouders. (getransfigeerd met 1465 maart 29, re- 
gest nr. 1205) 
Oorkonders: schepenen van Roermond. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 20 

1299. 1475 april 22 

"Op Sent Georgiusavont martiris". 

Dederick van Kruchten, richter, Arnolt Neutken en Dede- 
rick Hillen, schepenen te Roermond, verklaren, dat Rey- 
ner Smeets een jaarrente van 18 botdrager heeft overge- 
dragen aan de Kruisheren te Roermond voor een jaargetij- 
de voor hem en zijn ouders.  



 

 

Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 129. 

Kruisheren Roermond 

1300. 1475 augustus 30 

Johan Baent en Katherijne, echtelieden, verklaren een 
boomgaard, gelegen "achter den broitsusteren beneven 
der begijnenmuren" gekocht te hebben volgens inhoud 
ener schepenbrief ten behoeve van de "broitsusteren 
van St. Augustijnsregell" voor een som geld, die aan 
Johan voldaan is. Mocht iemand de boomgaard opvorde- 
ren, dan vervalt hij aan de broodzusters TTaan de 
Schoolstraat gevestigd de zgn "Broodbongerd") in een 
schuld van 100 Overlandse Rijnsguldens. 
Op zijn verzoek zegelen de prior der Karthuizers en 
Jan KlUpmeker. 

R.A.L. Archief Faliezusters Roermond nr. 42 

1301. 1475 december 27 (Kerststijl 1476) 

"Op Sint Johansdach evangelist". 1 

Katerijne, veduve van Lamert Schrivers, draagt in eigen- 
dom over aan de Karthuizers van Roermond de helft van 6 
bunder genaamd die Sporck, bij de landweer, de helft van 
5 bunder in de Volfskuil en het vruchtgebruik van de ove- 
rige beide helften gedurende haar leven. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 28 
18500 fol.11 



 

 

1476 maart 11 

"Op den montag nach dem sontag reminiscere". 

Wilm von Flodorff verheft(voor het leenhof van Heins- 
berg) het slot te Dalenbroek en de heerlijkheden, daar- 
aan verbonden. 

Oorkonders: Johan von Franckenberg, ridder, stadhouder, 
Wilhelm von Flodorff, erfvoogd van Roermond, en Zander 
van Niel, leenmannen. 

Sivr6 41 

1303. 1476 april 7 

"Op den heyligen Palmavont". 

Schepenen en gemeente van St. OdiliSnberg verklaren eene 
minnelijke schikking getroffen te hebben met het klooster 
en convent des orden van den heyligen Grave Onss Lieven 
Heren Jhesu Christi van Jherusalem aldaar aangaande den 
eigendom van den berg, waarop dat klooster gebouwd is, en 
zijne naaste omgeving. 
Orig. perk, met het zegel van Johan Drabbe, scholtis van 
St. OdiliSnberg in groen was. _ ...... - •- - 

1304. 1476 .iuni 10 

Voor schout en kamergerecht der abdiB van Thorn verkoopt 
Willem Raetzen van der Heyden aan Vranck Pollart, dros- 
saard van Dalenbroek, een jaarrente van 12 Rijnsguldens, 
gaande uit zijn huis en hof Tger Heyden, groot 11 bunder, 
kamergoed der abdis. 

Habets; Thorn I biz.40 

1305. 1476 juni 19 

Op verzoek van de prior van de Kruisheren van Roermond 
maakt notaris Henricus van den Vieracker de Weert het 
testament op vanTheodericus Roetten, burger van Eyck 
(Maaseik), waarbij deze 3 bunder land buiten de stad 
Maaseik overdraagt aan de Kruisheren. 
Getuigen zijn Johannes de Monte en Johannes Nycolay. 
Grosse op perkament; inv. nr. 76; notarismerk van Henri- 
cus van den Vieracker de Weert. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 541/2. 

Kruisheren Roermond 

1302 





1306.

 

 

1476 .juli 22 

"Op Synt Maria Mad.dalenend.ach". 

Franck Gruyter, schout te Susteren, Aret van Oermont, 
Johan Haesse en Johannes Wambus, "eygensgenoeten" van 
de heer, verklaren, dat Derick Vos 1^- bunder land, ge- 
legen in het veld van Dieteren, heeft verkocht aan de 
Kruisheren te Roermond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 515 zegels van Derick 
Vos, Johan Vos en Franck Gruyter, alle fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 519. 

Kruisheren Roermond 

1307. 1476 october 4 

"Op Sinte Fransiscusdach des heiligen confessors". 

Prior en broeders van de orde van de Kruisheren te 
Roermond verklaren, dat zij van Dirick Roeten 3 bunder 
land, gelegen te Nuchelen ( Kinrooy), hebben gekregen, 
zijnde het kindsdeel van hun medebroeder Hermannus 
_ Roeten. Mocht Dirick kinderloos sterven, dan wordt het 
klooster erfgenaam. 

Grosse op perkament; inv. nr. 76; kloosterzegel frag- 
mentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 542. 

Kruisheren Roermond 

1308. 1476 october 5 

"Des neesten daighz nae Sent Franciscusdach". 

Lemme Walschart, stadhouder van de erfvoogd van Roer- 
mond, Wilhelmus Vlodorp, die 00k leenheer van onder- 
staand goed is, verklaart, dat Thijs Herkenbosch ^ van 
de wei "Glaidbeeckxwinkel" te Melick verkocht heeft aan 
Herman Neutken ten behoeve van de Kruisheren te Roer- 
mond. Deze wei heeft hij gegrfd van Thomas Herkenbosch. 
Getuigen zijn hierbij de leenmannen: Heynrich van der 
Kraicke en Heyne van Dulken. 
Grosse op perkament; inv. nr. 70; zegels van Lemme Wal- 
schart, Heynrich van der Kraicke en Heyne van Dulken. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 277. 

Kruisheren Roermond 

1309. 1476 november 12 

"Des dinxdaghs na Sinte Martensdach des heyliger bis- 
cops". 
Joffer Beell, dochter van wijlen Derich van Meersen,



 

 

ruilt goederen met de Karthuizers van Roermond. 
De laatsten krijgen nu: 6 bunder, geheten Peertscamp, 
achter de kerk van Nyel (Maasniel), naast goed der 
Karthuis en de gemene weg naar Speck . . , en een 
beemd en erve an geen Specken. 
De eerste krijgt: goederen bij haar huis en goed, blij- 
kende uit een schepenbrief en een som geld. 
Oorkonders: richter en schepenen van Niel. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 1 
18490 nr. 29 

1310. 1476 november 16 

"Des saterdaigs nae Sente Martijns dage episcopi". 

Willem van Broekhuizen, der werltlicken rechten doctor, 
verkoopt ten overstaan van schepenen van Vlodrop eenen 
jaarlijkschen erfcijns van elf Rijnsche guldens, munt 
der vier keurvorsten op den Rijn, gevestigd op zijnen 
hof, genaamd tghen Tryest gelegen in het kerspel van 
Vlodrop, zooals hij dien hof van zijne ouders en bij 
deeling met zijnen broeder ontvangen heeft, en zulks in 
orber ende behoeff tveer erffmissen, die ten eeuwigen 
dage op het altaar van St. Silvester, St. Servaas, St. 
Martijn, St. Severijn en van alle heiligen, wekelijks 
in de kerk van den H. Geest te Roermond zullen moeten 
gedaan worden. 
Orig. perk, met twee zegels in groen was. 

1311. 1476 december 4 

De abdis Gertrudis van Sombreff en het kapittel van 
Thorn geven in leen uit aan Jacob Clois van Stramproy- 
de de stroom van de Eertweege tot het Carffweege tot de 
nieuwe dijk onder voorwaarde, dat Clois daarop een vol- 
of oliemolen zal plaatsen en uitkerende aan abdis en 
kapittel 2 malder rogge 's jaars. De molen wordt leen- 
goed. 

Habets; Thorn I biz. 402 

1312. (14)77 januari 28 ('s Hertogenbosch) 

De heer van Heeswijk stelt de heer Van den Bergh in ken- 
nis van het feit, dat de heer van Humbercourt, bij wie 
hij voor de heer Van den Bergh borg is gebleven, vele 
kostbaarheden in het Karthuizerklooster te Roermond heeft 
opgeborgen, terwijl hij geld, dat hem niet toekomt, heeft 
ge Ind. 

Archief Bergh; regest brief 357  



 

 

1313. (14)77 .ianuari 29 

Wilhem van Schrieck schrijft aan de heer Van den Bergh 
en zijn heer jonker Ludolph (Van den Bergh), dat hij 
een onderhoud met de heer van Heesvijk heeft gehad, die 
hem verschillende raadgevingen deed inzake een optreden 
tegen de heer van Humbercourt en raadt aan beslag te 
leggen op diens kostbaarheden te Ruremunde in het Kar- 
thuizerklooster, waartoe reeds voorlopige maatregelen 
zijn genomen. 

Archief Bergh; regest brief nr. 358 

1314. 1477 februarij 28 

"Indictione undecima mensis Februarij die ultima ponti- 
ficatus sanctissimi in Christo patris et Domini nostri 
Sixti divina providentia pape quarti anno sexto". 
Het gerigt van 's Hertogenbosch doet uitspraak in een 
geschil tusschen het CisterciSnser convent van Roermond 
en de invoners van Maarhees over het gebruik der goede- 
ren te Heugten. 

" Afschrift lat. in Cartularium II biz. 8. 

Munsterabdij 

1315. 1477 maart 25 

"Op Onsser Liever Vrouwendach annuntiationis". 

Scholtis, burgemeesteren, schepenen, kerkmeesters en ge- 
meente van Echt verklaren de volgende minnelijke schik- 
king getroffen te hebben met het Cistercife'nser convent 
te Roermond: zij hadden de parochiekerk nyende doen ma- 
ken ind decken mit drijen opgaenden daicken en meenden, 
dat het convent de kosten van het middenschip voor zijne 
rekening moest nemen; dit weigerde men echter, omdat de 
herstelling geschied was buyten orloff ende sonder con- 
sent des vurss. Gaetshuyss; bij deze overeenkomst echter 
verleent het convent eene bijdrage van 68 gripen, waar- 
tegen de gemeente zich verpligt alle kosten te voldoen 
zonder verderen last voor het convent; voorts werd be- 
paald, dat dit laatste voortaan het onderhoud van het 
middenschip all£6n zal dragen, terwijl het onderhoud der 
beide andere schepen ten laste der gemeente zullen blij- 
ven, evenals 00k het in stand houden der dakgoten, die 
aan weerszijden van dit middenschip gelegd zijn. 
Afschrift in Cartularium II biz. 67 verso. 

Munsterabdij  



 

 

1477 april 7 

Burgemeesteren, schepenen en raden der vier hoofdste- 
den van het land van Gelre: Nijmegen, Roermond, Zut- 
phen en Arnhem, roepen Oswald heer van den Bergh en 
Bylant op tot een landdag op 16 april te Nijmegen om 
de gevolgen van de dood van de hertog van Bourgondife* 
te bespreken. 
"soortgelijke brieven zullen ook andere edelen en ste- 
den ontvangen hebben. 

Archief Bergh; briefregest 366 

1477 april 16 
"Opten sestienden dage des maends April" 

De prior en het convent van St. Hieronimus te Roermond 
verklaren, dat zij met vergunning van Theodricus van den 
Grave, prior van het klooster van Windesheim, aan de 
devote susteren des susterhuys van Sent Augustinus regel 
gelegen binnen Coilen (Keulen) op Sente Gereons straisse 
geheisschen her Schelen conveni, eene jaarlijksche erf- 
rente verkocht hebben ten bedrage van 40 Overlandsche 
Rijnsche guldens, die zij jaarlijks op St. Andriesdag aan 
het gemelde zusterhuis zullen voldoen en zulks wegens 
eene hoofdsom van 1.000 Overlandsche Rijnsche guldens, 
die zij bekennen ontvangen te hebben. 
Orig. perk, met het zegel van het Hieronimus convent en 
het beschadigde zegel van den prior van Windesheim, bei- 
den in groen was. 

1477 april 29 

"Des dynxdaighz nae Sent Marcusdach ewangeliste". 

Dederick van Kruchten, richter, Hubrecht van Hushaven en 
Heynrick Geldoffz, schepenen te Roermond, verklaren, dat 
Johannes Wijnen een huis aan de Hammestraat naast het per- 
ceel van het klooster verkocht heeft aan Belen van den 
Westrijnge. 
Grosse op perkament; inv. nr. 25; zegels van Dederick van 
Kruchten, Hubrecht van Hushaven en Heynrick Geldoffz, alle 
fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 65. 

Kruisheren Roermond 

1477 mei 18 
Wilhem Gruyter en Kathrijne, echtelieden, verkopen uit 
hun Kamp van ca. 4 morgen buiten de Zwart-



 

 

broekpoort gelegen een erfrente van 3 Rijnsguldens 's 
jaars aan Ffye Rodermons, de begijn. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 
Transfix met 1494 mei 27 (regest nr. 1508). 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 14 

1320. 1477 mei 30 

"Des vrijdaghs nae den heilgen Pynxtdach". 

Heyne van Helmont de pelser en Lijse, echtelieden, ver- 
kopen uit hun huis in de Schoenmakersstraat, gelegen tus- 
sen die van Derick Klompemekers en Leusse van Huerne, en 
uit een staal . . . land buiten de Nielerpoort 
(ca. Stationsplein), een jaarrente van 1 Philippus Bour- 
gondisch schild aan Gerart van Rey en Else, echtelieden, 
losbaar met 18. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 5 

Transfix met 1484 december 1 (regest nr. 1406) 
.1321. 1477 mei 50 

Dederich van Oest verklaart aan Jacob Tessers, burger 
van Roermond, en Griete, echtelieden, zijn tol te Asselt 
verpand te hebben voor 250 Rijnse guldens. 

Schloss Haag 274 

1322. 1477 augustus 6 

"Des donresdaigs na Sente Petersdagh ad vincula". 

Johan van Arendaile, heer tot Well, bekent, dat de vor- 
stin Catharina, dochter van Gelre en Gulik, in naam en 
vanwegen den hertog Adolf, van de vier hoofdsteden en 
van de stad Venlo betaling ontvangen heeft van 2.300 
Rijnsche guldens, die op het drostambt van Gelre geves- 
tigd waren. 
Orig. perk, met het uithangend zegel van Johan van Aren- 
daill in groen was. 
Afschrift in het origineel legerboek biz. 1 

1323. 1477 September  1 

Jacob Tessers, burger van Roermond, verklaart de door 
Dirk van Oest gegeven pandbrief van de Maastol te Asselt 
groot 250 Rijnsguldens bij terugbetaling van de hoofd- 
som te zullen overgeven. 

Schloss Haag 275



1327.

 

 

1324. 1477 September 9 

"Des dynsdags nae Onser Lever Vrouwen dach gheheiten 
inden latine nativitas beate Marie". 

Arnolt van Ghoir, stadhouder der lenen in het graafschap 
Hoirne (Horn) en Hinrick Kollart van Lijnden, genaamd 
van Nuenhem, Coenraet Steck en Johan Vogels, leenmannen, 
oorkonden, dat Coenraet Steck voornoemd een jaarrente 
van 6 Overlandse Rijnse guldens verkocht heeft aan St. 
Elisabethsdal, te betalen op St. Andriesdag, waarbij 
hij de tienden, pachten en cijnsen, die hij in Heythui- 
zen in leen houdt, tot onderpand stelt. 
Zegelaars zijn de oorkonders. 

Grosse op perkament; inv. nr. 68; de zegels zijn bescha- 
digd. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1325. 1477 September  29 

"Op Sent Andreasavont apostoli". 

Coenraert Pijll. richter, Segher Kremer van Bruggen, Jo- 
hannes Kaniecieper en alle schepenen van de dingbank van 
Hertten en Oell, verklaren, dat Leonart Mont, genaamd 
Roever, en Medart Mont om Gods wil en vanwege het heil 
van hun zielen aan de Kruisheren een bosje gegeven hebben, 
gelegen in de dingbank van Herten en Ool. 
Grosse op perkament; inv. nrT 63! zegel van Coenraert Pijll. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 395. 

Kruisheren Roermond 

1326. october 1 1477 

"Op Sent Remeysdach". 

Johan Hanssen en Jenne dragen over aan Derick Rouckhuys 
en Jenne een erfrente van 1 malder rogge ut in litera, 
door Jenne verworven van haar vader Peter Keuven. 
Oorkonders: richter en laten van Dederic van Oist. 

R.A.L. Archief Karthuis en inventaris d'Hoop 18490 nr. 31 

1477 november 22 

''Op Sent Cecilyendage der heligen Jonffrouwen". 

Bylye Steck, vrouwe te Mylendonck, en Goetzen Steck, drost



 

 

te Wachtendonck, zuster en broer, beloven hun oom Wil- 
hem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond, schadeloos te 
houden wegens het aan Lysbete van Haeftten, weduwe van 
Johan van Brouchuysen voorschieten van 2.000 Rijnsgul- 
dens volgens brief, die Lysbet daarvan heeft. Bij niet 
nakoming zullen Bylye en Goetzen een boete van 1 Rijns- 
gulden daags uitkeren. 

Cartularium Erfvoogdij fol. 72 vo - 73 vo 

1328. (14)77 december 22 

De wijbisschop (van Luik) en Daem Ingenhulss schrijven 
aan de jonkvrouw van Gelre, dat men den bisschop er toe 
overgehaald heeft, naar Rueremunde te gaan, en men trach- 
ten zal hem te bewegen, naar Nymegen ter dagvaart te ko- 
men. 
Gescreven tot Ludick XXII dage in Decembri anno LXXVII. 
Afschrift in inv. nr. 209, fol. 84. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 458 

1329. (14)77 december 24 

Katherina, dochter tot Gelre etc., antwoordt aan heer Lo- 
dewich van Boirbon, bisschop to Ludick etc., naar aanlei- 
ding van diens verzoek, de dagvaart niet te Nymegen, maar 
te Rueremunde uit te schrijven, daar hij niet zo ver weg 
kan, en naar Nymegen slechts gedeputeerden zou kunnen stu- 
ren, dat er geen tijd meer is om de dagvaart opnieuw te be- 
schrijven, en zij dus met de komst van gedeputeerden tevre- 
den zal moeten zijn. 
Gegeven te Grave upten heiligen Kirssavent anno Domini 
LXXVII. 
Afschrift in inv. nr. 209» fol. 83 verso. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 459 

1330. (1477 december 26) 

Katherina, dochter tot Gelre, antwoordt aan heer Lybrecht, 
suffragaan . . . tot Ludick (regest nr 1328) 
dat zij het zeer op prijs zal stellen, als de bisschop op 
de dagvaart te Nymegen komt, en verzoekt hem hiertoe al 
zijn invloed aan te wenden. 
Gegeven to Grave ut in litteris (up Smite Stephaensdach an- 
no Domini etc. LXXVII). 
Afschrift in inv. nr. 209, fol. 84. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr 461  



 

 

(14)77 december 26 

De jonkvrouw van Gelre zendt aan den heer van den Bergh 
afschrift van een brief van en haar antwoord aan den wij- 
bisschop (van Luik) en Daem Ingenhulss, betreffende den 

komst ter dagvaart van den bisschop van Luik (reg.nrs 1328 
en 1330 ), bericht, zijn broeder Ludolph gelast te heb- 
ben naar Rueremunde te rijden, en verzoekt hem hierover 
met zijn broeder te spreken. 
Gegeven to Grave up Sunte Stephaensdach anno Domini etc. 
LXXVII. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 84. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 462 

1332. (14)78 januari 30 

Bannerheeren, ridderschap en steden van het graafschap 
Zutphen, te Zutphen ter dagvaart bijeen, verzoeken den 
heer van den Bergh om met den jonker van Bronchorst ge- 
deputeerde te willen zijn op de dagvaart, te Rueremunde 
tegen 9 Februari uitgeschreven, ten vervolge van de dag- 
vaart te Nymegen. 
Gescreven opten Vridach na COnversionis Pauli anno: 
LXXVIII. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 84 verso. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 464 

1333. (14)78 februari 1 

De jonkvrouw van Gelre schrijft aan den heer van den Bergh, 
dat zij van den kwartiersdag te Zutphen vernomen heeft, dat 
deze den jonker van Bronchorst en Bergh verzocht heeft als 
afgevaardigden naar Rueremunde te gaan, en dringt er op aan, 
dat hij daar in persoon aanwezig zal zijn. 
Gegeven to Grave up Onser Lieven Vrouwenavent Purificacio- 
nis anno LXXVIII. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 85. 

Archief Huis Bergh; briefregest 465 

1334. (14)78 februari 2 

De heer van den Bergh antwoordt aan den kwartiersdag te 
Zutphen ( reg. nr 1332 ) , dat hij, onder dankzegging voor 
het gestelde vertrouwen, hoewel hij eigenlijk niet weg kan 
wegens de vijandschap met heer Goessen van Raesfelt, aan de 

¥% beloofd heeft, haar iryien landdag bij te staan, 
en dus niet als vertegenwoordiger van Zutphen kan optreden.  

1331. 



 

 

Gescreven op Onser Liever Vrouwendach Purificacionis 
anno Domini etc. LXXVIII. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 84 verso. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 466 

1335. (14)78 februari 3 

De heer van den Bergh zendt als antwoord aan de jonk- 
vrouw van Gelre afschrift van zijn brief van 2 februari 
( reg. nr 1334)>en verzoekt haar tevens te bevelen, te 
Ercklens en te Venlo de poorten goed te bewaken. 
Gescreven des neesten Dinxdages na Onser Lieven Vrouwen 
dach Purificacionis anno etc. LXXVIII. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 85 verso. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 467 

1336. 1478 februari 5 

Jacques, graaf van Home, heer van Altena, Cortessem en 
Cranendonk, verkoopt aan Thijs Puster en Helene, burgers 
van Roermond, een rente van 18 Rijnsguldens, gaande uit 
zijn huis van Bexel onder Haelen. 

Cartularium St. Lambert deel 5 biz. 204 

1337. (14)78 februari 20 

De stad Zutphen schrijft aan den heer van den Bergh, die 
te Rueremunde met de Zutphensche raadsvrienden een bijeen- 
komst te Bergh op 21 februari heeft afgesproken, dat deze 
op 22 februari te Zutphen zitting hebben, en stelt daarom 
voor op 25 februari een bijeenkomst te houden te Bergh van 
de 4 hoofdsteden, met den heer van den Bergh als banner- 
heer namens de ridderschap. 
Gescreven op den vridach na den sonnendach reminiscere an- 
no Domini etc. LXXVIII. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 85 verso. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 468 

1338. 1478 februari 24 

Proost, prior en jofferen van het klooster te Keysersbosch, 
oorkonden van de Karthuizers van Roermond gekocht te heb- 
ben 1/3 van de nieuwe wildtiend te Helden. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 33 

1339. 1478 maart 10 

"Des dinxdaghs post Judica me Deus". 

Burgemeesteren en schepenen des dorps van Echt schrijven  



 

 

aan Wilhelmina van Kessel, abdis van het Munsterkloos- 
ter te Roermond, dat zij twee nieuwe klokken hebben 
doen vervaardigen, die welcke op saterdach neistcommen- 
de as opten Palmavont ter eeren Goidts gekerstent sullen 
werden. Aangezien deze klokken veel geld kosten, verzoe- 
ken zij de abdis daertoe jets ute guede gunst te scfticken, 
opdat zij toelichtelicker van den meyster scheiden mo- 
ghen. 
Aan den voet bevindt zich de volgende aantekening: 
Hier omme heeft die eerwerden Vrouwe Villemine van Kes- 
sel, abdisse vurss. beyde dese clocken doen heffen ende 
kersten helpen doen, mits Heijnen Bont, hoeffmeister tot 
Berckeler, onssen mede donaetbrueder, ende mitten selven 
Heynen doen offeren elcker clocken eynen Philippus schilt, 
die gait elck XVIII stuver. 
Afschrift in Cartularium II biz. 68 verso. 

Munsterabdij 

1340. 1478 mei 50 

"Des saterdach nae Synt Urbanusdach". 

Wilhem van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond, en Ce- 
cilia van Hamel en van Elderen, echtelieden, verkopen aan 
Wynant Haick, priester, ten behoeve van de twee officiSn 
van de koper in de kerk van de H. Geest te Roermond, de 
visserij in Maas en Roer bij de stad Roermond, behorende 
tot de (erf-)voogdij, leenroerig aan Gelre, vroeger ver- 
kocht aan wijlen Johan Pollart, proost te Arnhem, welk 
goed de oorkonders weer ter hand is gesteld krachtens tes- 
tament van Johan Pollart door diens enige broer Dederick 
Pollart, kanunnik te Aken, onder verwijzing van de jaar- 
pacht aan de officiSn van Wynant Haeck; de koper heeft 
voor het recht van inkoop van het leen een bedrag aan de 
oorkonders betaald. Oorkonders zullen aan de koper, zodra 
het land van Gelre of in het bijzonder in het kwartier van 
Roermond een landsheer of regent vanwege het gemene land 
heeft, een formele belening met het gekochte bezorgen. 
Geraett van Vlodrop, ridder, en Johan van Vlodrop, gebroe- 
ders, en Dirick Koicks, ridder, en Thijs van den Ghrynt 
en Jan Hillen de Jonge, schepenen van Roermond, zegelen 
mede. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 80/2 

1341. 1478 juni 8 

Winant Haick, vroeger kanunnik van St. Servaas te (Maas) 
tricht, oorkondt, dat Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd 
te Ruremunde, en Cecilia van Hamel en van Elderen, echte- 
lieden, aan oorkonder verkocht hebben hun visserij in de 
Maze en Rure bij Ruremunde voor de twee officiSn, die oor-



 

 

konder in de kerk van de H. Geest gesticht heeft. Ver- 
kopers mogen het goed lossen met 350 Rijnsguldens tegen 
21 Rijnsguldens tijns, op te zeggen met 1^ jaar aan de- 
ken en kapittel van de H. Geest en burgemeesteren, sche- 
penen en raad van Ruremunde. Johan van Nimegen, deken in 
de H. Geest, zegelt mede. 

. Linssen nr. 46 

1342. (14)78 juli 7 

Gisbert, heer to Bronchorst en Borckloe, Oesswaelt, heer 
ten Bergh en Bylandt, en burgemeesters, schepenen en ra- 
den van de hoofdsteden Nymegen, Rueremunde en Zutphen, 
schrijven aan heer Philips van Croy, graaf to Chymay, eer- 
ste kaiserling van den hertog van Oestriick, dat zij een 
gezantschap naar dien hertog willen zenden, en verzoeken 
hem voor een vrijgeleide voor 50 personen en paarden te 
willen zorgen. 
Gegeven des dinxsdages post Visitacionis Marie anno: 
LXXVIII. 

Archief Huis Bergh; briefregest 524 

1343. (14)78 juli 14 

Ridderschap, burgemeesters, schepenen en raad van de stad 
en raadsvrienden der kleine steden van het kwartier van 
Rueremunde, ter dagvaart bijeen, schrijven aan jonkvrouw 
Katherina, dochter tot Gelre etc., dat het naar hun oor- 
deel het beste voor Gelre zou zijn, als er een einde kwam 
aan alle twisten, en verzoeken haar daarom een vadesconfe- 
rentie bijeen te roepen met den graaf tot Moirs, de banner- 
heeren, adel en steden, en daarvoor een vrijgeleide aan 
hun afgevaardigden te willen zenden. 
Gegeven des neesten dages na Sunte Margaretendach virginis 
anno Domini etc. LXXVIII. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 100 verso. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 526 
Urkundenbuch Mors II nr. 3803 

1344. (14)78 .juli 14 

Ridderschap, burgemeesters, schepenen en raad van de stad 
en raadsvrienden van de kleine steden van het kwartier van 
Rueremunde, ter dagvaart vereenigd te Rueremunde, verzoeken 
aan heer Oesswaelt, heer ten Berghe en ten Bylandt, onder 
bijvoeging van afschrift van een brief aan de jonkvrouw 
van Gelre (reg.nr 1343), op de daarin beraamde samenkomst 
aanwezig te zijn. 
Gegeven des neesten dages na Sunte Margaretendach virginis  



 

 

anno Domini etc. LXXVIII. 
Afschrift in inv. nr. nr. 209; fol. 100. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 525 

1345. (14)78 .juli 17 

De heer van den Bergh antwoordt op den brief van het kwar- 
tier van Roermond, (reg.nr 1344), dat hij gaarne bereid is 
aan de vredesconferentie deel te nemen. 
Gescreven des vridages na Divisionis Apostolorum anno etc. 
LXXVIII. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 101. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 527 

1346. (14)78 juli 21 

De jonkvrouw van Gelre antwoordt aan de stad Rueremunde 
(zie reg.nr. 1 343), dat op 24 juli bij het "buxken" van 
Kranenborch op de gewone "waelstede" een bijeenkomst zal 
plaats vinden tusschen afgevaardigden van haar oom van 
Cleve, Egmont, Arnhem en Gelre, en verzoekt hun afgevaar- 
digden op 23 juli te Goch of daaromtrent te doen zijn, 
waarvoor zij vrijgeleide zullen hebben tot voor 30 per- 
sonen. 
Gegeven to Nymegen des dinxdages op Sunte Marien Magdale- 
nenavent anno etc. LXXVIII. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 101. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 528 

1347. (14)78 juli 22 

De stad Rueremunde schrijft aan den heer van den Bergh 
onder toezending van afschrift van het antwoord van de , 
jonkvrouw van Gelre (zie reg.nr. 1 346 ) , dat zij gaarne 
zijn komst op de daarin genoemde datum en plaats wenscht. 
Gegeven up Sunte Marien Magdalenendach anno Domini etc. 
LXXVIII. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 101. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 530 

1348. (14)78 juli 23 

De heer van den Bergh antwoordt aan de stad Rueremunde 
(zie reg.nr.1347 ), dat hij tot zijn spijt wegens andere 
bezigheden niet op den dag te Kranenburg aanwezig kan 
zijn.  



 

 

Gescreven ylende des donredages na Sunte Marien Magda- 
lenendach anno LXXVIII. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 101 verso. 

Archief Huis Bergh; briefregest nr. 532 

1349. 1478 augustus 10 

"Op Sent Laurentiusdach martiris". 

Arnolt Neutken en Steven van Venraide, schepenen te Roer- 
mond, verklaren, dat Johan Papen toestemming heeft gege- 
ven voor de bouw van een stenen muur tussen zijn erf en 
dat van de Kruisheren en dat hij geen recht kan doen gel- 
den op deze muur. Ook verklaren zij, dat Johannes van den 
Berge toestemming heeft gekregen van het klooster om een 
balk door deze muur te steken, maar dat hij geen rechten 
kan doen gelden op deze muur. Mocht het klooster het niet 
langer willen toestaan, dan moet hij de balk wegnemen. 
Grosse op perkament; inv. nr. 26; zegels van Arnolt Neut- 
ken en Steven van Venraide zijn verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
folio 67. 

Kruisheren Roermond 

1350. 1478 augustus 18 

Wilhelm die Luwe, proost, en de priorin van het Norberti- 
nessenklooster van Keijserbusch (Keizerbosch) verklaren, 
dat zij aan prior Peter van Ghuylick en het konvent van 
"Sinte Elysbethen" omtrent 12 bunder land verkocht en over 
gedragen hebben te Bugghenhem (Buggenum) bij de hof van 
Mijellenberch (Melenborg), in ruil waarvoor St. Elisabeths 
dal een cijns van 12 malder rogge in Heythusen en een van 
2 malder rogge in Neer heeft overgedragen, 
Zegelaars zijn de oorkonders, Arnt van Ghoir Danelssoen 
en Heijnrick Kollert van Lijnden van Nuynhem. 
Grosse op perkament; inv. nr. 44; slechts het zegel van 
Keizerbosch is bewaard. 

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

1351. 1478 September 18 

"Des neesten daighz nae Sent Lambrechtsdagh". 

Jacob graaf tot Huerne (Horn), heer van Altenae (Altena), 
Cortershem en Cranendonk, en zijn echtgenote gravin Jo- 
hanna vanden Gruythuys oorkonden, dat ze aan Jhelis Kre- 
mer, inwoner van Roermond, de grote tiend van Roggel heb-



 

 

ben overgedragen om deze vrij van lasten te bezitten, 
in aanwezigheid van de schepenen van de dingbank van 
Heythuysen; deze schepenen zijn Ghielen Derix, Jacob 
Sceper, Goedert van Hoevel, Engel Loyen, Derick Scheyff- 
kens, Jan Hugenpoet en Jan van Loesen. 
Zegelaars zijn oorkonders en de schepenen met het sche- 
pendomszegel. 
Grosse op perkament; inv. nr. 110; de zegels zijn ver- 
loren. Afschrift op papier; inv. nr. 272. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1352. 1478 november 29 

Jacob graaf van Horn verkoopt in erfpacht aan Goort van 
de Mortel de Vloetmolen te Tongelroy met de hoef aldaar 
met het recht van schatting, herendienst en beek 
voor 8-J- malder rogge en 15 halven vlaams en voor de hof 
56 malder rogge, alles ' s jaars. 

Habets; Thorn I biz. 411 

1353. 1479 maart 12 

"Op Sente Georgiodaich martir". 

De rectores van de huisarmen te Roermond verklaren aan 
de meesteressen van het begijnhof te Roermond wekelijks 
voor drie van de armste begijnen ieder een maandagse pro- 
vande uit te keren, zoals die op maandag in het gasthuis 
gegeven worden en -j voeder .... rijskolen 's jaars 
onder die drie te verdelen. De provenden zijn gesticht 
door zuster Gryete Melters en zuster Mette Schotten en 
de derde door Biele van Ynckevort. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof; vddrin, ongenummerd 

1354. 1479 maart 17 

"Op Sent Gertruden dach virginis". 

De magistraat van Roermond verklaart schuldig te zijn 
eene jaarlijksche erfrente van 10 Overlandsche Rijnsche 
guldens aan Broeder Sibrecht Joirdens, prior van het con- 
vent van den H. Hieronimus te Roermond, in orber ind be- 
hueff des gaitzwijns ind gaitzbroitz tot den missen ind 
dijenst in dat convent. 
Orig. perk.; zeer beschadigd; zegel is verloren.  



 

 

1355. 1479 april 3 

"Op den heiligen Palmavond". 

Dederich Pollart, kanunnik van O.L. Vrouw te Aken, exe- 
cuteur-testamentair van wijlen meester Johan Pollart, 
doctor in de beide rechten, proost te Arnhem, oorkondt, 
dat wijlen Johan binnen Roermond een gasthuis voor een 
zeker getal huisarmen wilde stichten, aan welker uit- 
voering de oorkonder te rade is gegaan bij Wilhem van 
Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, en Cecilie van 
Hamel en Elderen, waarvoor de erfvoogden voortaan 66n 
arme in het gasthuis mogen plaatsen. Op verzoek der oor- 
konder zegelen de priors van de Karthuizers en regulie- 
ren te Roermond. . 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 89 - 90 

1356. 1479 September  21 

"Des dinsdachs nae Sent Lambrechtsdach des heyligen bis- 
schops". 

Coenrart Pijl, richter, Selis van Wessem en Nielis Pe- 
Peters, schepenen te Nyel (Maasniel), verklaren, dat Jan 
van der Horst aan de Kruisheren te Roermond een stuk moe- 
ras te Asenray, schietende op de Asenraeder straete, heeft 
verkocht. Het klooster neemt daarvoor de volgende lasten 
op zich: 
1. een jaarrente van 2 malder rogge aan Johan Cultken; 
2. een kop raapzaad jaarlijks aan de kerk van Maasniel; 
3. 2 schelling en 2 hoenders jaarlijks aan de altaren van 

O.L. Vrouw en S. Katherijenen van de kerk te Maasniel. 
Grosse op perkament; inv. nr. 40; zegel van Coenrart Pijl 
fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 323/4. 

Kruisheren Roermond 

1357. 1479 october 28 

De stad Keulen verzocht Vincent, graaf van Meurs, Johan 
( te Dahlen) en Severin Kuyll ( te Roermond), 00m en neef, 
op te dragen met Gutgijn, weduwe van Johan Vrijdach, zich 
te verstaan en de wijn te betalen, die haar man hen om te 
tappen in Roermond gebracht had. De stad schrijft idem 
aan Eduard, voogd te Belle, ambtman te Wickrath en Hlilch- 
rath. 

Urkundenbuch Mors II nr. 3845 

1358. 1479 november 22 

"Op Sunte Cecilien dach virginis". 

Jonker Hendrik Kollart van Lynden genaamd van Nuynhem en



 

 

 

zijne echtgenoote Elisabeth van Erpe verkoopen aan 
Johan van Nijmegen, deken van den H. Geest te Roer- 
mond, ten behoeve van het kapittel eenen jaarlijk- 
schen erfcijns van zes goede Overlandsche keurvorste- 
lijke Rijnsche guldens, gevestigd op zijnen beemd, 
groot twee bunder en gelegen beneven den baende van 
Mylenborch (Melenborg) den heren van Sente Elisabet- 
ten daile toebehorende. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest; 2e gedeelte biz. 10 vo. 

1359^ v<S<Sr 1480 

Verdrag van de hertog van Gulik-Berg met (Vincent) 
graaf van Meurs. Meurs behoudt Brtiggen met de steden 
Dtilken en Dahlen, Venroede en Suchtelen, gedurende 
zijn leven, het leven van zijn zoons Johan en Diede- 
rich, en gedurende het leven van zijn kleinzoon Bern- 
hard, de zoon van zijn overleden zoon Frederik, en kan 
het daarna verkopen voor 55.000 gulden; £ deel van 
Brtiggen is zijn eigendom door het overlijden van de jon- 
ker van Blankenheim. Meurs ontvangt 4.000 gulden en zal 
geen vete aanzeggen aan Gulik en Berg; 5.000 gulden 
ontvangt hij wegens de bemoeienissen aan het graafschap 
Blankenheim. 

Oorkondenboek Mors II nr. 5851 

1360. 1480 januarij 24 

"Op Sente Pauwels avont conversionis" 

Petrus van Nieuwkerken, priester, pater en minister, en 
broeder Gaedert van Kempen, procurator van het convent 
van St. Theobaldus te Roermond, verklaren, dat door Ge- 
rard van den Weghescheijden en zijne echtgenoote Emmel, 
in hunne kerk op het altaar van St. Apollonia eene Zon- 
dagsche mis gesticht is, waarvoor zij aan het convent 
gegeven hebben acht stael lantz j 
gelegen buiten de Zwartbroekerpoort op het Eemsel , 

Orig. perk.; zegel is verloren. 

1561. 1480 februari 1 

Vincent graaf van Meurs geeft aan hertog Willem van Gu- 
lik en Berg zijn sloten en steden Meurs, Krakau, Krefeld, 
Brtiggen, Dtilken, Dahlen, Stichteln en Wassenberg, in be- 
waring of gedurende 14 jaren tot zijn kleinzoon graaf 
Bernhard, die zich bevindt aan het hof van de hertog, het 
bezit kan aanvaarden. 

Oorkondenboek Mors II nr. 3858



 

 

1480 februari 7 
Lenart van Stocbroeck, meier, Thys Crenckens, Symon 
Geerteren, Claess Boeden en Giel van den Baent, laten 

van de laathof van de abdis van Thorn geheten Camer- 
laet, verklaren, dat Joest dy Wild genaamd van Merssen, 
met toestemming van zijn kinderen Henrick, Jacop en Bar- 
bere, een baand in het Megelveld verpandt aan Derick 

Pollarts. 
Zegelaars zijn de meier en Henrick van Baexen, hofmees- 
ter van Thorn. 

Afschrift op papier, 16e eeuw; inv. nr. 82. 

R.A.L. Archief Borchgrave d'Altena 

1363. 1480 februari 19 
"Upten sonnendach invocavit". 

Adolph, jong-graaf te Nassau, maarschalk, (stadhouder 
van Gelre en Zutphen), bevestigt de brieven, die Wilhem 
van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, heeft op slot 
ambt, renten en op komingen in het ambt Montfort, mits 
Wilhem die functies voor aartshertog Maximiliaan (als 
hertog van Gelre) getrouw vervult. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 82 - 82 vo. 

1364. 1480 februarij 19 
"Mensis Februarij die decima nona". 

Jan van Horn, bisschop van Luik, verleent zijne toestem- 
ming aan Herman Gruyter, deken van het concilie van Was- 
senberg, tot het stichten van een draagbaar altaar ter 
eere van het H. Kruis op het koor der kerk van den H. 
Geest te Roermond. 
Afschrift, lat. in het Cartularium van het kapittel van 
den H. Geest; 2e gedeelte biz. 28 

1365. 1480 maart 16 
"Op Sente Gertruden avont virginis". 
Dederik Hillen en Maria Hillen, zijne zuster, verkoopen 
ten overstaan van laten van Leeuwen eenen jaarlijkschen 
erfcijns van eenen enkelen Rijnschen gulden, gevestigd 
op een stuk land gelegen te Leeuwen in die Rure Oe, schie 
tende met het eene eind op de Maas, ten behoeve van Johan 
van Nymegen, deken in de H. Geestkerk te Roermond, in be- 
hueff der presentien in derselver kircken. 
Orig. perk.; met vier zegels in groen was.  
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1480 maart 27 

"Des manendaigz nae den heyligen Palmdage". 

Gerard van Broekhuizen verkoopt voor schepenen van Vlo- 
drop eenen cijns van 12 Rijnsche guldens, gevestigd op 
de helft van den hof genaamd tghen tryest, gelegen in 
het kerspel van Vlodrop, aan Winand Haecken, priester, 
ten behoeve van twee erfmissen op het altaar van Sint 
Silvester enz. in de kerk van den H. Geest te Roermond. 
Orig. perk.; met nog een zegel in groen was. 

Kapittel H. Geest 

1367. 1480 april 6 

"Des donresdaighz nae den heyligen Paisschdach". 
A 
rnolt Neutken, richter, Thijs van den Grijnde en Steven 
van Venraide, schepenen te Roermond, verklaren, dat Ern- 
ken Schere een jaarrente van 1 oude schild op land buiten 
de Nielerpoort . . . heeft overgedragen 
aan de Kruisheren voor een jaargetijde voor hemzelf, zijn 
broer, hun ouders en voor wie Ernken dat wil. 
Grosse op perkament; inv. nr. 10; zegels van Arnolt Neut- 
ken, Thijs van den Grijnde en Steven van Venraide zijn 
verloren. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 161. 

Kruisheren Roermond 
R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 34 

1368. 1480 juni 26 

"Op Sint Johan ende Pouwels mertelerendach". 

Johan Drabbe, richter, - - - en alle schepenen van de 
dingbank te Biesel (Beesel) verklaren, dat de kerkmeesters 
aan de Kruisheren te Roermond een stuk land verkocht heb- 
ben, dat gelegen is aan de nieuwe weg te Offenbeck (Offen- 
beek) tussen de hof van de Kruisheren en de dijk. 
Grosse op perkament; inv. nr. 82; zegel van Johan Drabbe. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 483/4. 

Kruisheren Roermond 

1369. (14)80 october 6 

Onder bemiddeling van den heer van den Berghe en het ka- 
pittel en de stad Munster, stellen de afgevaardigden van 
den bisschop van Monster, jonkvr. Katherijne van Gelre, 
bannerheeren, ridderschap, hoofdsteden en kleine steden 
der kwartieren Nymegen en Zutphen, en van de Veluwe - uit- 
gezonderd Arnhem, Harderwijk, Wagenyngen en Nyerkerck en 
de ridderschap - de steden Gelre, Ercklens, Wickraede met
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het ambt en de onderzaten . , . van het kwartier 
Rueremunde - welke alien de partij van de kinderen van 
hertog Adolph hebben gekozen - te Emrick (Emmerik) ter 
dagvaart zijnde, voor de opvolging in Gelre en Zutphen 
aan de beslissing van den Paus te onderwerpen, en intus- 
schen het bestuur over het land aan den hertog van Cleve 
toe te vertrouwen, 
Geteykent up vridach post Remigii anno LXXX. 
Afschrift in inv. nr. 209; fol. 165. 
N.B.: Vgl.: Nijhoff, Gedenkwaardigheden, dl V, blz.LXI 
en Slichtenhorst, biz. 284. 

Archief Bergh; regest 1149 

1370. 1481 .iuni 2 

Voor schepenen van Thorn bekennen Jan Bormans en Dede- 
rick Hillen, echtgenoot van Kathrijne Bormans, een jaar- 
rente van 5 Rijnsguldens, de gulden gerekend op 24 wit- 
peningen of 20 stuivers, schuldig te zijn aan de presen- 
tien van het kapittel van Thorn, gaande uit de hof tgie- 
nen Roede (Genray) te Baexem, hen aanbestorven na dode 
huns vaders Reyner Bormans. 

Habets; Thorn I biz. 413 

1371 . 1481 .iuni 19 

"Des dynxdachz nae Sent Vytzdaich martyris". 

Gaidert Hermans van Ruyre en Kathrijne, echtelieden, ver- 
kopen aan Thijs Lanckvoitz de bakker en Gryete, echtelie- 
den, een land van 2 morgen tussen Herten en Roer in den 
Ruyrrevelde. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

Cartularium Begijnhof fol. 38 

1372. 1481 .juli.j 1 

"Op Onss Liever Vrouwen avont visitationis". 

Gerard van Reyde, burger van Roermond, en Elsen, zijne 
echtgenoote, stichten twee wekelijksche missen op het al- 
taar van St. Katharina in de kerk van O.L. Vrouw Munster 
te Roermond. 
Drie orig. perk, met twee zegels in groen was. 

1373. 1481 juli 31 (Venlo) 

Maximiliaan, aartshertog enz,, verzekert aan Christine 
(Styne) van Bell, vrouwe van Meer, weduwe van Henrick 
van Meer, het rustige bezit van de heerlijkheid Stevens-



 

 

weert en haar goederen te Boxmeer en Bell. 

Archief Bergh regest 1163 
Nijhoff V - 124 

1374. 1481 october 5 

"Des neesten daighz nae Sent Franciscusdach confessor". 

Jacob, graaf van Horn enz., bevestigt de verkoop door 
zijn ouders Jacob graaf van Horn en Johanna van Meurs, 
van de twee hoeven in het gericht van Haelen nabij Horn 
v<5<5r de burcht aldaar en de andere genaamd Bethmer aan 
het klooster Mariagarde te Roermond, die het klooster 
weer hen in pacht had gegeven gedurende 20 jaar. Op ver- 
zoek van de graaf worden de hoeven nu weer voor 30 jaren 
verpacht & 60 malders rogge en 30 Rijnsguldens 's jaars. 
Borgen: Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, 
Willem van Vlodrop, ridder, heer te Leuth en Dalenbroek, 
Arnold van Ghoir Danyelszoon en Hermanus van den Loepel- 
hem. 

R.A.L. Mariagarde nr. 19 fol. 9-15 

1375. 1481 november 11 

Werner van Palant, heer te Breydenbaent, ontvangt van Vin- 
cent graaf van Meurs en jonggraaf Dirk van Meurs stad, 
land en ambt Wassenberg. 

Urkundenbuch Mors III nr. 3909 

1376. 1481 december 16 

"Opten sestiensten dach mensis Decembris". 

Merten, heer van Polham, ridder, stadhouder van den aarts- 
hertog van Oostenrijk, hertog van BourgondiS, Brabant, Gel- 
re, enz. stadhouder en gouverneur van Grave, van het land 
en de heerlijkheid Cuyck, verklaart, dat voor hem versche- 
nen is Johan, zoon van Zijben Joirdens, die in zijne handen 
afstand gedaan heeft van de hem toebehoorende tienden te 
Oirlo in het land van Kessel. Hij verklaart voorts met die 
tienden beleend te hebben Willem Robyns als momboir (voogd) 
van het convent der reguliere kanoniken te Roermond genaamd 
het Hieronimus klooster 

1377. 1482 februarij 5 

"Des dynxdaighs nae Onser Liever Vrouwen dach purificatio- 
nis". 

De magistraat van Roermond verkoopt eenen jaarlijkschen 
erfcijns van acht goede zware Rijnsche guldens en negen  



 

 

Keulsche vitpenningen aan het kapittel van den H. Geest 
te Roermond ten behoeve e.yns besitters der canonix pro- 
vaden in derselver kirken der vir gichter si.jn ind die 
der bisscop van Ludick gespletten heeft vyten altair van 
Johan van Montefija. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den H. 
Geest, 2e gedeelte biz. 13 

1378. 1482 februari.j 6 

"Des dynxdaighz nae Onzer Liever Vrouwen dach purificati- 
onis". 

De magistraat van Roermond verkoopt eenen jaarlijkschen 
erfcijns van acht goede zware Rijnsche guldens en negen 
Keulsche vitpenningen aan Kerstken van der Velde, pries- 
ter en vicaris in de moederkerk in Op (Buitenop), rector 
van het altaar van St. Johannes en St. Joris in de kerk 
van den H. Geest te Roermond, velk altaar door vijlen Jo- 
han van Montefija gesticht is. 

Orig. perk, met het groote zegel der stad in groen vas. 

Kapittel H. Geest 

1379. 1482 maart 9 
"Op den negenden dach in den meert des maendtz". 

Willem Konnen, richter, Heyne Plaene en Reyner Goltsteyn, 
laten te Leuven (Leeuven), verklaren, dat Heynrick Lynde- 
mans aan de Kruisheren te Roermond heeft overgedragen een 
jaarrente van 1 oude schild, rustende op 2 bunder land ge- 
legen te Leeuven voor een jaargetijde. 
Grosse op perkament; inv. nr. 41 ; zegel van Heyne Plaene, 
zegels van Willem Konnen en Reyner Goltsteyn fragmentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 331. 

Kruisheren Roermond 

1380. 1482 maart 12 

"Op Sente Gregoriusdach pape". 

Gerard van Broekhuizen verkoopt voor schepenen der ding- 
bank van Vlodrop eenen cijns van zes Rijnsche guldens, ge- 
vestigd op de hem toebehoorende helft van den hof,genaamd 
tgheen Tryest onder Vlodrop gelegen, velke helft hij van 
zijn broeder Willem van Broekhuizen gegrfd heeft en vaar- 
van de vederhelft aan zijn broeder Johan toebehoort, aan 
Winand Haicken, priester, ten behoeve van het altaar van 
St. Silvester, St. Servaas, St. Martijn, St. Severyn en 
van alle heiligen in de kerk van den H. Geest te Roermond,  



 

 

welk altaar door genoemden Winand Haicken gesticht en ge- 
doteerd is. 
Orig. perk, met twee zegels in groen was; met een geauthen- 
ticeerd afschrift, afgegeven door den notaris Johannes de 
Heza. 

Kapittel H. Geest 

1381. 1482 maart 17 

"Op den sonnendach letare". 

Adolph, graaf te Nassau, stadhouder van Gelre (en Zutphen), 
in aanmerking nemende, dat het schoutambt van Montfort 
enige tijd slecht is bediend, oorkondt,na Wilhelm van Vlo- 
drop, ridder, erfvoogd te Roermond, drost van Montfort, 
ontboden en gehoord te hebben, met diens instemming als 
landschout van Montfort aan te stellen Coenraet Pijll, die 
het schoutambt met 150 Rijnsguldens en 50 Rijnsguldens, 
betaald door Wilhelm van Vlodrop, voor de landsheer heeft 
gelost van Johan Drabbe en Henrich Suydwint, aan wie het 
verpand was, waarna oorkonder aan Wilhelm van Vlodrop het 
recht verleent namens de hertog van Gelre de landscholtis 
te Montfort aan te stellen totdat hem de som van 200 Rijns- 
guldens terugbetaald is. 
Medezegelaars: Johan van Montfort (= Vlodrop ?), ridder, 
en Dierick van Oest. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 82 verso - 83 verso 

1382. 1482 april 14 

Jacobus de Stubach, magister-provinciaal, stelt de prior 
van de Dominicanen van Aken aan als visitator van het 
klooster Mariawee te Roermond. 
R . A . L .  K l o o s t e r  M a r i a w e e ,  i n v .  n r .  2  

1383. 1482 april 24 

"Des neesten daighs nae Sent Georgiusdach martiris". 

Arnolt Neutkens, richter, Heynrick Kellener en Johan Hil- 
len de jonge, schepenen te Roermond, verklaren, dat Johan- 
nes Loickemans met toestemming van Lysen zijne echtgenote 
overgedragen heeft aan Reyner van der Locht en Catharijnen, 
zijn echtgenote, een grondrente van een enkele Rijnse gul- 
den ten laste van zijn huis met twee kamers tegenover het 
Munster, welk huis Lysen uit de erfenis van Heynrick Mer- 
tijns, haar moeder, ten deel is gevallen. 
Zeventiende eeuws afschrift op papier; inv. nr. 283. 

Archief Staten Overkwartier 
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1482 april 29 

"Op Sent Quirijnsavont martiris". 

Coenrairt Pijll, richter, Willem van Belfelt, Heynrick 
van der Hoeven en alle schepenen van de dingbank van 
Besell (Beesel) verklaren, dat Mertijn Sheren de jaar- 
rente van 2 malder rogge, die hem als huwelijksgave 
door Leonart van de Eycken geschonken was, verkocht 
heeft aan Derick van Belfelt, de zoon van Willem van 
Belfelt. 
Grosse op perkament; inv. nr. 83; zegel van Coenrairt 
Pijll. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 

fol. 479. 

Kruisheren Roermond 

1385. 1482 mei 7 

"Op Sente Michielsavont archangelis". 

Richter, burgemeesteren, schepenen, gezworen raad en ge- 
hele gemeente en kerspellieden der stad Waltvucht, ver- 
kopen aan Senne Poetkens, Geertrude van Dulken, Kathrij- 
. ne Schoenmans en Aleyde Coppartz, meesteressen van het 

begijnhof, ten behoeve van de St. Catharinakerk een jaar- 
rente van 9l? Rijnsguldens h. 20 stuivers of & 24 witpen- 
ningen. 
Cartularium Begijnhof fol. 79 

1386. 1482 mei 11 

"Die vero undecima mensis Maij". 

De deken en het kapittel van den H. Geest te Roermond 
verklaren onder zekere voorwaarden hunne toestemming te 
hebben gegeven aan Johannes de Stabroick, prior te Odi- 
lienberg, tot de inlijving van het rectoraat der kerk of 
quarta capella van Odilienberg bij het convent van de or- 
de van Jerusalem aldaar, nadat Johannes Baelen, laatste 
rector dier kerk, afstand daarvan gedaan had. 
Afschrift, lat. in het Cartularium van het kapittel van 
den H. Geest; 2e gedeelte biz. 16 

1387. 1482 mei 25 

"Op Sint Urbanusdach martelaer". 

Broeder Johan Sillen, pater, zuster Elizabeth van den 
Eele, mater, en het convent van S. Agnes van de Regula- 
rissen buiten Maeseyck verklaren, dat zij aan de Kruis- 
heren de jaarrenten en de kapoenen, die wijlen Rut Zave- 



 

 

lants verkocht had op zijn goederen te Nuchelen (onder 
Kinrooy) aan Willem Voegels en die Willem Voegels aan 
zijn dochters Agneten en Maien en aan het klooster ge- 
schonken heeft, verkocht hebben. 
Grosse op perkament; inv. nr. 77; kloosterzegel frag- 
mentarisch. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 538. 
N.B. Zie regesten nrs 90, 112. 

Kruisheren Roermond 

1388. 1482 juli 24 

"Op Sint Jacobsavont apostoli". 

Wilhem van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, drost 
te Montfort, Sietze van Brede, Emont van Baerle, Wilhem 
van Vrymerschem, en Steven van Oeraide, oorkonden teza- 
men schuldig te zijn aan Ffranck Pollart, drost van Da- 
lenbroek, en diens erfgenamen of toonder der akte, een 
som van 382 Rijnsguldens tegen 23 Rijnsguldens rente 
•s jaars, tegen gebreke van betaling de oorkonders des- 
gevraagd in Roermond of Maaseik met paard en knecht ter 
herberge in leisting zullen gaan. 

• Cartularium Erfvoogdij; fol. 84/5 

1389. 1482 September  23 

"Des manendaighz nae Sent Matheusdach apostoli et ewan- 
geliste". 
Coenrairt Pijll, richter, Heynen van der Mazen, Wollfart 
Ghenen en alle schepenen van de dingbank van Besell (Bee- 
sel) verklaren, dat Derick van Belfelt een jaarrente van 
2 malder rogge verkocht heeft aan de Kruisheren te Roer- 
mond. 
Grosse op perkament; inv. nr. 83; zegel van Coenrairt 
Pijll. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 480. 

Kruisheren Roermond 

1390. 1482 october 12 

Burgemeesteren, gezworen raad, gemene ingezeten burgers 
en gemeente der stad Maaseik verkopen aan Susanne Poe- 
kens, Gertruyde van Dulken, Katharijne Schoenmans en 
Aleyde Koppartz, meesteressen van het begijnhof te Roer- 
mond ten behoeve van de kerk van St. Catharina een jaar- 
rente van 6 Rijnsguldens. 

Cartularium Begijnhof; fol. 75  



 

 

1482 october 27 

"Int jair Onss Heren dusent vierhondert twee ende tach- 
tentich des sonnendaighs nae Sent Severus dach episcopi". 

Jacob Wever van Meerhem bekent voor schepenen van Roer- 
mond schuldig te zijn aan het gasthuis aldaar eene som 
van tien bescheiden . . , Rijnsche guldens. 
Orig. perk, met twee uithangende zegels in groen was. 

1392. 1482 december 15 

Vincent graaf van Meurs en Jacob graaf te Horn zullen 
Willem van Vlodrop, ridder, schadeloos houden wegens 
4.000 gulden borgtocht, die deze gegeven heeft ten be- 
hoeve van Johan van Horn, resp. neef en broer, postu- 
lant van het stift Luik, in handen van Engelbrecht graaf 
van Nassau, heer van Breda. 

Urkundenbuch Mors III nr. 3938 

1393. 1483 maart 11 

"Op Sent Gregorienavont pape". 

Dirk Kympe verkoopt voor schepenen van Roermond aan Hen- 
drik Kellener eenen stal, gelegen te Roermond achter die 
lewe en achter zijn huis geheiten die Lijlij, uitschie- 
tende op den stal van der sterre. 
Orig. perk., waaraan zich nog bevinden de schepenzegels 
van Hubrecht van Hushaven en Peter Dryvenair, in groen 
was. 

1394. 1483 maart 12 

"Op Sent Gregorius dach ppe". 

Thijs Puster verkoopt ten overstaan der schepenbank van 
Odilienberg (Ulenberge) zijn erf aldaar gelegen en ge- 
naamd Kouven guet aan broeder Johannes Abroick, prior van 
het klooster en convent van de orde van het H. Graf te 
Odilignberg ten behoeve van dat convent. 
Orig. perk.; zegel is verloren. 

1395. 1483 maart 27 

"Des seven ende twyntichsten dach in den maent van Meert". 

Burgemeesters, gezworenen, raad, onderzaten en inwoners 
van Bree, Beek, Gerdingen en Reppel, bi eyn gheboden in 
den vier kerspelen ende mitter clocken vergadert tot Bre- 
de in den gewanthuys verkoopen eenen jaarlijkschen erf- 
cijns van 30 bescheiden gouden Rijnsche guldens munt der 
vier keurvorsten van den Rijn, gevestigd op Jan Kerstens- 
hoff in den kerspel van Brede, Adam Symonshoff in den  
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kerspel van Beeck, Johan Coppenhoff in den kerspel van 
Gerdingen ende Mathys Ruttenhoff in den kerspel van 
Reppel, aan Johan Drivener, kanonik in den H. Geest te 
Roermond ten behoeve van den rector van het altaar, dat 
hij denckt te fonderen ende te stichten off God wilt in 
de vermelde kerk van den H. Geest. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest; 2e gedeelte biz. 23 

1396. 1483 julij 23 

"Op Sunte Margrieten dach in der maent Julij". 

Broeder Peter Heyser, genaamd van Nieuwkerken, pater en 
minister, en broeder Goert van Kempen, procurator van 
het convent van den H. Theobaldus van den 3en regel van 
St. Franciscus te Roermond, verklaren, dat door Gertrudis 
van den Nieuwenhuis, genaamd van Karritk, eene mis ge- 
sticht werd op zaturdag van iedere week op het altaar van 
St. Apollonia in de kerk van dat convent, op welcken al- 
taer nu die wenmekerss hoen broederscap van Sunte Pou- 
wels jaerlicken begaen ende feeste haldende sijn. 
Orig. perk; zegel is verloren. 

1397. 1483 augustus 20 

"Die vero vicesima mensis Augusti". 

Winandus Haeck, priester, schenkt bij testament verschil- 
lende cijnsen en renten aan het kapittel van den H. Geest 
te Roermond en geeft tevens aanwijzing, waaraan die moeten 
besteed worden. 
Afschrift, lat. in het Cartularium van het kapittel van 
den H. Geest; 2e gedeelte biz. 18 

1398. 1483 november 17 

"Op Sent Gregorius dach des heyligen bisscops". 

Anna, vrouwe van Ghemen en dochter van Wevelcoven, ver- 
klaart voldaan te zijn over de bewijzen, die de stad Roer- 
mond aangaande de tolvrijheid harer burgers op haren tol 
te Venlo heeft ingebragt en geeft bevel om voortaan de 
goederen, die zij, zoo op- als nederwaarts, zullen brengen, 
vrij te laten. 
Afschrift in Jura et Privilegia I biz. 69 

1399. 1483 

Helias van Blerick verheft het Gelders leen, zijnde de 
visserij in de Hornse Maas met een kleine weerd daarbij 
tegen Hoembergen voor het Munsterklooster te Roermond. 

Leenaktenboeken; uitheemse lenen nr. 65  



 

 

1400. (14)84 februari 29 

"Sonnendaegs esto mihi". 
Peter van Eggenrade verheft namens de kinderen (Derich 
van) van Oist als pondig Gelders leen huis en burcht 
Hellenrade en de aide borch als pondig leen, behoudens 
het veduwerecht van joffer Ryckelt. 
Leenmannen: Lambrecht Pijl en Evert van Wilderade. 

Maasgouw 1880 biz. 209 

1401. 1484 maart 20 

De stad Keulen beklaagt zich bij Vincent graaf van Meurs, 
dat enkele burgers bij Wassenberg zijn uitgeplunderd. 

Urkundenbuch Mors III nr. 3977 

1402. 1484 april 4 

"Op Sent Ambrosius dach des helighen bisscops". 
De prior en het convent der reguliere kanoniken van het 
St. Hieronimus klooster te Roermond verklaren, dat Dirk 
Clompenmekers aan hun convent eenen jaarlijkschen cijns 
van vijftien Overlansche Rijnsche guldens moet betalen, 
welke cijns gevestigd is op de hoeve van voornoemden Dirk 
in het gericht van Swalmen, gelegen en vroeger toebe- 
hoord hebbende aan wijlen Godert van der Masen; daar de 
termijn van aflossing sedert 30 November 11. verstreken 
was, staat het convent toe, dat deze termijn gedurende 
vijf jaren verlengd wordt, zoodat de aflossing daarin 
nog zal mogen geschieden, mits betalende in hoofdsom 3 
honderd Overlandsche Rijnsche guldens. 
Orig. perk, met het zegel van het convent in groen was. 

1403. 1484 juli 22 

Het kapittel van Thorn geeft zijn molen te Grathem bij den 
volderen in erfpacht uit aan Simon Maes voor 8 malder rog- 
ge 's jaars. Simon heeft als onderpand 100 Rijnse guldens 
aan het kapittel betaald, die daarvan een jaarrente van 8 
malder en 4 vat rogge kocht van Thijsken van Caerle. 

Habets; Thorn I biz. 416 

1404. 1484 augustus 4 

"In Augusto vier daghe". 

Arnold de Wilde, heer van Kessenich, verkoopt aan het Cis- 
tercienser convent te Roermond eene weide (driesch), gele- 
gen naast den hof van dat convent op de Visscher Oe.  



 

 

Deze verkoop is geschied voor eene zekere som gelds, 
die bovengenoemde Arnold verklaart van het convent ont- 
vangen te hebben; dit laatste moet echter dulden, dat 
een weg over den driesch loopt en jaarlijks aan den ver- 

koper op St. Stephanus dag leveren eenen ka-poen ende 
eynen alden groten erffchijnss. 
Afschrift in Cartularium II biz. 43. 

Munsterabdij 

1405. 1484 november 10 

"Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis Domi- 
nice millesimo quadringentesimo octuagesimo primo quar- 
to idus Novembri". 

Paus Sixtus IV vereenigt de inkomsten van het vicariaat 
der parochie van OdiliSnberg met de tafel van het kloos- 
ter der orde van het H. Graf aldaar, nadat Johannes Bu- 
len daarvan afstand heeft gedaan. 
Orig. perk, lat.; get. L. de Fulgineo, met het looden 
zegel van den paus aan een zijden koord. 

1406. 1484 december 1 

Gerard van Rey de Oude en Else, echtelieden, verkopen 
rente ut in litera 1477 mei 30 (regest nr. 1320) aan 
Geertruyde van Dulken, meesteresse op het begijnhof. 
Vrijwaring geven zijn zoons: Gerart, meester Johan en 
Peter. 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof; fol. 6 vo. 
1407. 1485 mei 31 

Johan Koch, stadhouder der lenen van de graaf van Meurs, 
beleent Lambert Pijle, burgemeester van Roermond, wegens 
een schuld van de overleden Daem inghen Huis aan Caecilie 
van Hamel en Elderen, vrouw van Willem van Vlodrop, rid- 
der, erfvoogd van Roermond, met de kerkegift en de grote 
en kleine tiend te Arssen (Arcen). 
Leenmannen aanwezig: Arnt Dobbelstein van Doenraide, drost 
te Born , . . . Jacob van Wyck, voogd, Goissen 
up dem Kelre, burgers te Wassenberg. 

Urkundenbuch MSrs III nr. 4015 

1408. 1485 juni 23 

"Op Sent Johansavent baptisten nativitatis". 

Burgemeesteren, schepenen, raad en gemene burgers van 
Roermond verkopen aan de Carthuizers het land van "den 
alden tiegelkuylen, gelegen op der tiegelyen in den ge-



 

 

richt van N.yell (Maasniel)", groot 4^ bunder en mor- 
gen, met de last van keurmede en tins, gelegen naast 
het erf van de Karthuizers "aengaende boven aen 't 
hoifft tot Ruremundewart van de oirde vander hegge des 
carthuseren van Ruremunde toebehoerende neest der ge- 
meyne straten bij den alden tygelaoven gelegen, soe 
recht gaende op die bocht van den tuynen neest der strai- 
ten ende soo allet den tuyn langhs neest der straten die 
hueden des daeghs dair steet bisop en eynde van den brug- 
ge daer der renneboem steet op der straten die van genen 
steinput hier aff kumpt end soe vort alle den wall langs 
opwart gaende bis wederomme aen die ander sijde tot Elmpt 
wart". 
De stad zal de koopsom besteden "tot vollest van der nyen 
clocken in onser moderkircken gekeert is". 
Bezegeld met het secreet zegel. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18500 fol. 5 

1409. 1485 augustus 11 

"Des neesten daighz nae Sent Laurentius dach martiris". 

Burgermeister, scepenen, gemeyne burgeren ind ingeseten 
ind gansse gemeynte der stat van Wessem mit den onder- 
bencken, dorperen, gemeynten ind ondersaten van Ophoven, 
Geistingen ind Beegde, burgermeisteren, scepenen, onder- 
saten ind gansse gemeynte der vrijheijden van Oeverweerdt 
ende Nederweerdt, scepenen ind gansse gemeynte ind onder- 
saten der dingebencke van Heythusen ind Rogge1 ind scepe- 
nen, gansse gemeynte ind ondersaten der dingebanck van 
Halen (Haelen) mit den onderbencken, dorpen ind ondersa- 
ten van Neer, Buggenum ind Huerne (Horn), verkoopen met 
toestemming van Jacob, graaf van Horn, Altena, Corters- 
hem, Cranendonk, enz. eenen jaarlijkschen cijns van twaalf 
goede zware Overlandsche Rijnsche guldens, munt der vier 
keurvorsten, aan Winand Haick, priester, ten behoeve der 
vier coralen, die hij den capittel ind canoniken der kir- 
cken van den heyligen geist bennen Ruremunde gelegen ge- 
ordiniert ind begichticht heeft. 
Orig. perk, met het zegel van den graaf van Horn in rood 
was en de zegels der schepenbanken van Beegden, Overweert, 
Nederweert, Roggel, Haelen en Neer in groen was, zijnde 
dat van Wessem afgevallen is. 

Kapittel H. Geest 

1410. 1485 november 19 

"Op Sente Elysabettendach vidue". 

Wijnken van Postert Wijnentzsoen en Heylige zijn schul- 
dig  



 

 

een erfrente van 1-g- malder rogge uit het middelste 
deel van de Stassenhof te Posterholt. 
Oorkonders: richter en laten te Posterholt. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 36 

1411. 1485 december 29 (Aken) 

Maximiliaan, aartshertog, hertog van Gelre, oorkondt, 
dat Wilhem van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, 
aan Adolph graaf van Nassau ten behoeve van de oorkon- 
der hulde en eed heeft gedaan als pandbezitter, waarna 
Adolph Wilhem in diens brieven aangaande het drost- en 
rentmeesterambt te Roermond en Montfort en het slot te 
Montfort heeft bevestigd. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 73 vo. - 74 

1412. 1485 

Broeder Peter Heyser van Nieuwkerken, pater en minister, 
en broeder Goert van Kempen, procurator van het convent 
van den H. Theobaldus van den derden regel van St. Fran- 
ciscus te Roermond, verklaren, dat Jacob van Thoer en zij- 
ne huisvrouv Bela in hunne kerk op het altaar van de H. 
Apollonia, op welke altaer Sinte Paulus' bruersscap op 
ghehaldenwoirt van den wenmekerss ghylden, gesticht heb- 
ben eene mis op maandag van iedere week, waarvoor een be- 
drag van 75 Rijnsche guldens betaald is geworden. 
Orig. perk, met het beschadigde zegel van het convent in 
groen was. 

1413. i486 mei 3 

Wilhem van Aesswijn, drost te . . . . Bchrijft Wilhem 
van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, over het ach- 
terstallig weduwegeld, dat zijn tegenwoordige vrouw Eli- 
sabeth van Haefften, eerder weduwe van Gerart van Vlo- 
drop, zoon van Wilhem voornoemd, krachtens huwelijkse 
voorwaarden d.d. 1477 St. Thomasavond (december2D) ge- 
steld op 300 Overlandse Rijnsguldens 's jaars, gaande 
uit de voogdij van Roermond, welke weduwerente door wij- 
len Gerart van Vlodrop in 1481 op vrijdag na St. Lucia 
( dec. 15) voor stadhouder en leenmannen van Montfort 
heeft opgedragen. Tijdens het leven Gerart zijn 4 jaren 
(1478, -79, -80 en -81) vervallen, totaal 1.200 Rijns- 
guldens, zijnde 1.930 currente Rijnsguldens, waarvan 
1.650 zijn betaald. Na het overlijden van Gerart tot het 
tijdstip van het huwelijk van Wilhem van Aesswijn en 
Elisabeth van Haefften resteren nog de jaren 1482 en -83, 
telkenjare 300 gouden Rijnsguldens, waarvoor Elisabeth 
met een jonkvrouw, kamerling en dienstmaagd en hun kinde- 
ren een tijdlang te Montfort de kost hebben genoten.



1418.

 

 

Het restant wil van Aesswijn enige tijd laten rusten. 
Hij verlangt, dat over 1484 en -85 telkens 100 gouden 
Rijnsguldens betaald zullen worden; anders zal hij hem 
in rechte aanspreken. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 85 vo. - 86 vo. 

1486 januari 22 
Vincent graaf van Meurs sticht een Kruisherenklooster 
te Brtiggen en begiftigt het met de hof Rodenborch in 

het kerspel Nedercriichten; hij behoudt enige rechten 
voor zich. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4042 

1486 maart 21 

Gertrudis van Sombreff, abdis van Thorn, maakt testa- 
ment; hierin o.a.: aan de Kruisheren van Roermond 25 
malder rogge ineens. 
Executeurs: Arnt van der Graeve, prior der Karthuizers 
te Roermond, Johan Goltsteyn, prior der Kruisheren te 
Roermond enz., Johan Hillen de jonge, burger te Roer- 
mond. 

Habets; Thorn I biz. 421/3 

1486 mei 1 
Barbara van Wachtendonk, weduwe van Sander van Asselt, 

draagt over de hof aan de Neelerstrasse met 60 morgen 
akker- en 10 morgen heideland, met toestemming van Vin- 
cent graaf van Meurs, aan de Kruisheren te Dtilken , die 
zich verplicht hebben 10 Rijnsguldens 's jaars te beta- 
len voor jaargetijde en vigilie in de O.L. Vrouwe kerk 
te Roermond. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4053 
Zie Publ. XIII biz. 180 

1486 mei 26 . 

Vincent graaf van Meurs zal Willem van Vlodrop, ridder, 
heer te Leuth, die voor hem borg staat bij Jtirgen Vaitz 
van Fronhusen de jonge voor 1.000 gulden en 60 gulden 
handgeld, schadeloos houden. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4058 

i486 juni 7 

Graaf Vincent van Meurs sluit een overeenkomst met graaf 
Jacob van Horn, waarbij Meurs het graafschap Horn ver-

1415. 

1416. 

1417. 

14U. 



 

 

krijgt, indien Johanna, gravin van Horn er in toestemt, 
en indien Meurs overeenstemming bereikt met de schuld- 
eisers van Horn; alles onder goedkeuring van de leen- 
heer. Partijen zullen op 20 juni weer te Roermond bij- 
eenkomen. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4059 

1419. i486 .juni 22 (Roermond) 

Overeenkomst tussen Vincent graaf van Meurs en Jakob 
graaf van Horn, waarbij de eerste de schuld van de 

tweede aan Heinrick van Nesselrode en Willem van Vlo- 
drop, heer te Dalenbroek, op zich zal nemen. 

Urkundenbuch Mors III* nr. 4063 

1420. i486 augustus 16 

De stad Keulen verzocht Bruyn Heyster en Johan Schrij- 
ver, dienaar en stadhouder van de graaf van Meurs, aan- 
gezien deze nu elders vertoeft, goed te vinden, dat een 
gevangene te Keulen, die door een gevangene te Roermond 
van boze "feyten" wordt beschuldigd, naar Roermond wordt 
gebracht door het land van Meurs. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4071 

1421. 1486 September 1 

"Op Sint Egidius dach abbatis". 

De schepenen gemeynlich kirckmeisteren ind gemeijne na- 
beren des kerspels van Besel verklaren, dat Johan van den 
Walssberch aan hunne kerk geschonken heeft eenen jaarlijk- 
schen pacht van 4jt malder rogge, gevestigd op verschillen- 
de goederen onder het gerigt van Beesel gelegen; waarvoor 
zij verplichting op zich genomen hebben tot heyll ind troist 
si.jnre ind syner alderen ind vrunden zeelen alle weken eene 
mis en zes jaargetijden in die kerk te doen houden. 
Orig. perk.; zegel is verloren. 

1422. 1486 october 1 

"Op Sente Remeysdaich". 

Wilhem van Vlodrop, erfvoogd te Roermond, ridder, en Ce- 
cilia van Hamell en Elderen, echtelieden, oorkonden, dat 
de voogd te Roermond vanouds aan de pastoor van het begijn- 
hof aldaar in de herfst een varken geschonken hebben om 
voor de zielen van hun voorouders te bidden. Zij bevestigen 
het gebruik onder voorwaarde, dat de pastoor op alle zon- 
en feestdagen vanaf de preekstoel bidt voor oorkonders, hun 
ouders, kinderen en kleink^nderen. 

Cartularium Begijnhof; fol. 32 vo. 
Sivr<? 28  



 

 

1423. 1486 october 2 

"Des tweden dachs in Octobris". 

Burgemeesters, gezworenen, raad, onderzaten en inwoners 
vanBree, Beek, Gerdingen en Reppel, bi eyn gheboden in 
den vier kerspelen ende mitter clocken vergadert tot Bre- 
de in den gewanthuys verkoopen eenen jaarlijkschen erf- 
cijns van 12 bescheiden gouden Rijnsche guldens munt der 
vier keurvorsten van den Rijn gevestigd op Willems in- 
gheen Schoenhoeff in den kerspel van Brede, Jan Clau- 
wertzhoff in den kerspel van Beeck, Dryes Cluytzhoff 
in den kerspel van Gerdingen en Cleesken op die Hoeff- 
hoff in den kerspel van Reppel, aan Johan Drivener, ka- 
nonik in den H. Geest te Roermond. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest; 2e gedeelte biz. 24 

1424. 1486 october 4 

De Karthuizers van Roermond schenken 10 guldens voor re- 
paratie van de kerk van Helden aan de kerkmeesters. 
Johannes Heldemans, pastoor van Helden, bevestigt zulks. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18498 fol. 28 

1425. 1486 october 17 

Vergelijk tussen Vincent graaf van Meurs en Bernhard 
jonggraaf van Meurs en Willem hertog van Gulik en Berg 
over de sloten Meurs, Krakau en Krefeld en over Bruggen, 
Dulken, Dahlen, Suchtelen en Wassenberg c.a. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4078 

1426. 1486 november 11 

"Op Sunte Mertens dagh des hilgen bysschops". 

Huwelijksche voorwaarden tusschen Willem van Tyll Lam- 
bertszoon en Rorich van Merwick, opgemaakt door Johan 
. van Doedinckhuesen, priester, en Johan van den Stheyn- 

hues ter eenre; Hendrik Bysschopynck, Bernt van Dungelen 
en Frederik Fircsken, ter andere zijde. 
Orig. perk., waaraan zich nog bevinden de zegels der twee 
laatste dedingslieden, in groen was. 

1427. i486 november 18 

Notaris Petrus Grubosch de Ercklens maakt op verzoek van 
Arnoldus de Bruggen, subprior, Johannes Ade, procurator, 
en de andere Kruisheren te Roermond een notariele akte 
op van hun weigering om de executie van het testament van 
de abdis van Thorn, Gertrudis de Sombrieff, op zich te  



 

 

nemen, ook al had de prior Johannes Goltsteyn - tegen 
de zin van het convent - geaccepteerd. 
Getuigen zijn hierbij: Arnoldus Neutghens, schout, en 
Theodericus Hillen, schepen. 
Grosse op perkament; inv. nr. 160; notarismerk van Pe- 
trus Grubosch de Ercklens. 
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"; inv. nr. 1; 
fol. 69/70. 

Kruisheren Roermond 

1428. i486 december 27 

"Op Sent Johansdach apostoli et evangeliste". 
Willem van Vlodrop, ridder en erfvoogd van Roermond, 
en zijne echtgenoote Cecilia van Elderen verklaren 
voor schepenen van Roermond aan het kapittel van den H. 
Geest aldaar verkocht te hebben eenen jaarlijkschen 
cijns van 12 Rijnsche guldens, gevestigd op zijnen hof 
te Asselt. 
Hierin komen voor: Johan Hillen en Lambrecht Pijll, 
schepenen. 
Orig. perk, met nog een zegel in groen was. 

1429. 1487 februarij 19 

"Die decima nona". 
Jan van Horn, bisschop van Luik, geeft zijne toestem- 
ming aan Herman Gruyter, deken van het concilie van Was- 
senberg en priester in het diocees van Luik, tot de stich- 
ting van een altaar ter eere van het heilige Kruis in de 
collegiale kerk van den H. Geest te Roermond. 
Orig. lat. perk.; zegel is verloren. 

1430. 1487 april 2 

Schepenen van Roermond oorkonden over een rente van 54 
Rijnsguldens, verkocht door het kapittel van St. Lambert 
te Luik aan Henri Kellenere en Elisabeth, burgers van 
Roermond, gaande uit hun goed te Neeritter, Heel en Beeg- 
den. 

Cartularium St. Lambert Luik; deel 5 biz. 224 

1431. 1487 october 25 (Weert) 

Overeenkomst tussen de graaf van Meurs en de graaf van 
Horn inzake het slot en huis te Weert tijdens de vete 
met de abdis van Thorn. Meurs mag te alien tijde met 
dienaren het slot inkomen en uitrijden. 
Burggraaf Jacob van Ghendt zegelt mede. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4135



1432.

 

 

(14)87 .iuni 29 

"Op Sente Peter ende Pauls". 

Arnt Schenck van Nideggen wordt na dode Peter van Eggen- 
rade beleend met de pondige Gelderse lenen: de burcht te 
Hellenrade (Hillenraad) krachtens brief van huwelijkse 
voorwaarden en de aide borch behoudens het weduwerecht 
van joffer van Ryckelt. 

Maasgouw 1880 biz. 209 

1433. 1487 october 1 

Maximiliaan, rooms koning, benoemt Philips, graaf van 
Nassau en drost te Stockhem, en Willem van Vlodrop, rid- 
der, voogd te Roermond, als beschermers van de abdij 
Thorn tegen de graaf van Horn. 

Wolters; notice Thorn biz. 122 

1434. 1487 december 2 

Adolf, graaf van Nassau, stadhouder der lenen, beleent 
Arnt Schenck van Nydeggen met huis en burcht Hillenrath 
onder Swalmen, het recht op het Elmpterwald, het veld 
op demCPraet en het huis te Swalmen. 

Schloss Haag 2320 

1435. 1487 december 26 

"Op Sent Stheffens dach prothomartiris". 

De schepenbank van Vlodrop verklaart, dat Peter Grubosch 
van Erkelens, priester, in hoedanigheid van tijdelijken 
rector van het altaar van den H. Silvester enz. in de kerk 
van den H. Geest te Roermond, voor haar verscheen en ge- 
klaagd heeft geene betaling te ontvangen van den cijns 
van 11 enkele Rijnsche guldens, die door Willem van Broek- 
huizen op den hof tghene Tryest,in het kerspel van Vlo- 
drop gelegen, gevestigd waren en van den cijns van 18 der- 
gelijke guldens, die door Gerard van Broekhuizen op de 
helft van dien hof verkocht waren; daar genoemde Peter 
Grubosch de vraag aan de schepenbank gesteld had, hoe hij 
tot de vermelde betaling geraken kon, heeft die bank ge- 
antwoord, dat hij de vermelde cijnsen moest verhalen op 
de gereede goederen, die zich op den hof bevinden en wan- 
neer die niet toereikend zijn, dat hij dan den vursg. 
halven hof dar vur in die kircke sulde laten opgebieden 
sess weken ind drij daige en dat hij tevens de erfgenamen 
van den voorschreven halven hof ter guedertijt bennen den



 

 

kirckengebott moet kondigen de verzochte betaling te 
doen of met het regt daartegen op te komen. Daar thans 
deze omschrevene regtsvormen door genoemden Peter Gru- 
bosch vervuld zijn, zonder dat de erfgenamen zijn ver- 
schenen, heeft de schepenbank hem in het bezit van de 
helft van den hof gesteld met overhandiging van eynen 
gruenen ryssch, eynen silveren penninck ind eynen el- 
penbeynen messhicht, zooals zulks gebruikelijk is. 
Orig. perk.; zegel is verloren. 

1436. 1487 december 29 (Kerststijl 1488 

"Opten neesten manendach nae den heylighen Kirstdach". 

Wylhem van Aesswijn en Elisabeth van Haefften, echte- 
lieden, hebben met Wilhem van Flodrop, ridder, erfvoogd 
te Roermond, en Cecilie van Hamell en Elderen, echtelie- 
den, een accord gesloten over de huwelijksgift van wij- 
len Gerit van Vlodrop, ridder, man van Elisabeth voor- 
noemd, bepalende, dat Wilhem en Cecilie aan het kloos- 
ter van St. OdiliSnberg zal betalen 200 Rijnsguldens van- 
wege het testament en een half jaar na ontvangst der kwi- 
tantie aan Wylhem en Elisabeth 100 Rijnsguldens, aan welke 
verplichting is voldaan. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 86 vo - 87 

1437. 1488 maart 31 

"Des neesten daighz nae Palmdach". 

Hein Portmans van Weert verkoopt ten overstaan der sche- 
penbank van Roermond aan Kretsemeker en zijne echtgenoote 
Catharina Neelen het derde gedeelte van een huis, gelegen 
op der Hammestraiten. 
Oorkonders: Arnold Neutkens, richter, Hendrik Kellener en 
Thijs van den Grijnde, schepenen. 

1438. 1488 juni 14 
Vincentius graaf van Meurs en Bernhart, jonggraaf, oorkon- 
den vanwege de rente van 120 Rijnsguldens 's jaars aan het 
college van St. Hieronymus een achterstand te hebben van 
600 Rijnsguldens. De achterstand zal in 6 jaar gedelgd wor 
den uit de renten in het land van Kriekenbeek. De rente 
wordt nader veronderpand, te weten 100 Rijnsguldens op de 
inkomsten in het ambt Kessel en 20 Rijnsguldens op de ren- 
ten in het ambt Kriekenbeek. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18495 fol. 18 

1439. 1488 juni 21 

"Des saeterdaichz nae Synt Vytsdach martiris". 

Derick Alartz en Eilse, echtelieden, verkopen uit him hof 
en goed, genaamd Kauffertzhof met huizen, akkerland, boom-



 

 

gaard, weiden en beemden, afkomstig van de ouders van 
Eilse, een jaarrente van 3i Overlandse Rijnsguldens, 
die v<5<5r 1477 gemunt zijn, aan Peter Schoemeckers en 
Kathrijne, echtelieden, losbaar binnen 3 jaar met 60. 
Oorkonders: richter en schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof; fol. 46 vo. 

1488 juni 23 

Broeder Lambrecht Nijs, pater van Mariagarde, bekent, 
dat Arnt in den Engel als momber (=voogd) van Jenne, 
dochter van wijlen Rutte in den Engel, in aanwezigheid 
van vrienden van Jenne, overgave gedaan heeft van varen- 
der erfftale, die zuster Zewitte Max (Mans), klooster- 
juffrouw in dat klooster, van Derick Tyriaens en Jenne 
Max, haar ouders, aanbestorven is; te weten: 
- 1 malder rogge 's jaars te Echt; 
- de helft van 2 stukken land over de Maas; 
- 1 mark jaarcijns op een half huis naast het huis "op 

die Kaicke" bij de Minderbroeders gelegen; 
- een half huis naast het huis "Op die Kaeck"; 
- een land buiten Zwartbroek. 
Verder geeft hij over de varende erfftale: 6 koperen 
potten, een oespott, 2 bekkens, wegende tezamen 84lj£, 
idem ijzeren spullen en tinnen schotels, 2 zilveren 
schalen en dito kroezen: samen 22-g- lood, 2 bedden met 
peluwen van 1-^ wobbe. 

R.A.L. Mariagarde nr. 15 

1488 juli 1 

Vincent graaf van Meurs zal uit zijn renten te Krieken- 
beek en Kessel gedurende 6 jaren telkens 110 guldens be- 
talen aan de stad Roermond ten behove van de studenten 
van het College van St. Hieronymus. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4171 

1488 julij 10 

"Des theende daechs in Julio". 

Burgemeesters, gezworenen, raad, onderzaten en inwoners 
van Bree, by eyn geboeden in den gewanthuys metter clo- 
cken vergadert, verkoopen eenen jaarlijkschen erfcijns 
van 9 bescheiden (= kleine) gouden Rijnsche guldens, munt 
der vier keurvorsten van den Rijn, losbaar met 150, ge- 
vestigd op Heynen Grestershoff opgheen muysen gelegen aan 
Johan Drivener, kanonik in den H. Geest te Roermond, ten 
behoeve van den rector van het altaar, dat hij dynckt te 
funderen off te stichten offt Got wilt in de vermelde kerk



 

 

van den H. Geest. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest; 2e gedeelte biz. 25 

1443. 1488 october 3 

Willem van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond,, stad- 
houder der lenen, en Henrich van Kessel en Lambrecht 
Pijll van Swalmen, leenmannen van Gelre, oorkonden, dat 
Wilhem van Vlodrop, ridder, heer te Leuth en Dalenbroek, 
en Alfride van Herff, echtelieden, hebben overgedragen 
aan broeder Johan van Aabroick, prior van St. Petrus- 
berg, genaamd te St. Odili'dnberg van de orde van het 
H. Graf, £ deel van de hof tgen Ouwen in het kerspel 
Odilife'nberg. 

Publ. 1889 biz. 205/7 
Zie Lenen Overkwartier biz. 92 

1444. 1488 october 3 

"Des vrydaichs nae Sente Remeyssdach". 

Hendrik van Kessel, als stadhouder van wege den hertog 
van Gelre, verklaart, dat Willem van Vlodrop, erfvoogd 
van Roermond, met toestemming van zijne echtgenoote Ce- 
cilia van Hamell en van Elderen, aan broeder Johan van 
Abroick, prior van Sint Petersberghe ghenant Sunte Odi- 
lienberghe, ten behoeve van het convent aldaar verkocht 
heeft het vierde deel van den hof 't geen ouwen, gelegen 
in het kerspel van Odilienberg; deze verkoop is geschied 
voor de twee honderd Rijnsche guldens, die vrouwe Elisa- 
beth van Haifften, echtgenoote van wijlen Gerard van Vlo- 
drop, van wege ende voir desselven heren Gerartz zyele 
aan dat convent gegeven had. 
Orig. perk, met nog een beschadigd zegel in groen was. 

Kapittel H. Geest 
Publ. 1889 biz. 205/7 
Lenen Overkwartier biz. 92 

1445. 1488 october 22 

"Des neesten daichs nae den elffduysent meeghdendach". 

Johan van Baickhaven verkoopt een jaarrente van 2 Rijns- 
guldens, losbaar met 40, uit zijn huis op de Swalmer- 
straat, tussen die van Derix van Kruchten en wijlen Ghijse 
van Bracht de bakker, aan de gezusters Neese en Hilleke 
Ffrederix, begijnen op het begijnhof. Hij heeft de helft 
van dit huis verworven van de beide begijnen en hun zus- 
ter Kathrijne Ffrederix.  



 

 

Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof; fol. 7 
Transfix met 1519 februari 3 (regest nr.1643 ) 

1446. 1488 october 25 

"Des saterdaighes post XI m. virginum". 

De magistraat van Roermond geeft aan die van Arnhem ver- 
slag van de gewapende inval en de roverij door Hendrik 
Hoeveler, burger van Heinsberg, in het ambt Montfort en 
het slot Ringenberg gepleegd. 

Regest Sivr6 2 sub 13 
Origineel: G.A.Arnhem 

1447. 1488 november 6 (Keulen) 

Prederik III, keizer, beleent Henrich van Humpesch, we- 
gens dienst aan zijn zoon Maximiliaan tegen Frankrijk en 
rebellen in Vlaanderen, met slot en heerlijkheid Wick- 
radt en bepaalt, dat het leen niet meer een Gelders ach- 
terleen, doch een keizerlijk (rijks) leen zal zijn. Hij 
verleent tevens stad- en marktrecht en 2 vrije jaarmark- 
ten aan de vlek Wickradt. 

Inventare Nichtstaatlicher Archive 4 nr. 46 

1448. 1489 maart 5 

Schout en landschepenen van het ambt Kessel doen uit- 
spraak in de twist tussen de Karthuizers van Roermond 
en de geerfden en kerspellieden van Baarlo over het 
"Heitsveld"bij de hof te Bockolt, dat zich uitstrekt 
langs de gemeente van Baarlo; 
- de Karthuizers zullen het land in kwestie behouden en 

gebruiken; 
De Karthuizers zullen het kerspel geven een merkelijke 
som ter ere Gods en de bouw van de kerk van Baarlo. 
Zegelen mede: Paulus van Kessell, priester en pastoor 
van Baerle, Johan van Eyll, heer tot Geisteren, Sybert 
van Monfort en Vullinck van Kessel Henrixsone. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 38 
18497 fol. 9 

Linssen 59 Karthuis biz. 40/1 

1449. 1489 maart 13 

Arnolt Neutkens, richter, Thijs vanden Grynde en Henrich 
Geld(offs), schepenen te Roermond, oorkonden, dat Brant 
Kremer en Nese, echtelieden, verkopen aan Goessen Pollart  



 

 

als momber voor heer Jacop Vennebeit, kanunnik te Nij- 
megen, een huis met raamstede daarachter, gelegen in 
der Steegen, tussen de huizen van Goesen Noyen en Jan 
beckers. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop fol. 2 vo. 

1450. 1489 .iuni.j 11 

"Op Sent Quirijns avont martiris". 

Dirk Dillen verkoopt voor schepenen van Roermond eene 
erfrente van eenen Rijnschen gulden van twintig stuivers, 
uit zijn huis bij de Nielderpoort (=»ca. Stationsplein) 
gelegen ten behove van Daniel Daniels. Door een trans- 
fix dd. 16 mei 1513 verkoopt Hendrik van Gusten deze 
rente ten behoeve der huisarmen van Roermond 
Twee orig. perkament met vijf uithangende zegels in 
groen was. 

1451. 1489 october 1 

"Op Sent Remeysdach confessoris". 

De magistraat van Roermond verkoopt eenen jaarlijkschen 
cijns van zes bescheiden Oeverlentsche Rijnssche koir- 
forstelicke guldens aan Herman Gruyter, kanonik in den 
H. Geest te Roermond ten behoeve als volgt: 4% Rijnschen 
gulden voor eynre erffsyngende missen alle vrydaighz op 
des heyligen Cruyts altair in den heyligen geyst vurss. 
op der liberarijen gedaen te werden; jr Rijnschen gulden 
in behueff eyns scoilmeisters, die die misse sal helpen 
singen en de overblijvende Rijnsche gulden ten behoeve 
der presentiBn. 
Orig. perk, met het groote zegel der stad; een afschrift 
bevindt zich in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest; 2e gedeelte biz. 29 vo. 

1452. 1490 januarij 27 

"Die vero vicesima septima mensis Januarij". 

Johannes Dryvenner, kanonik der kerk van den H. Geest te 
Roermond, sticht en begiftigt in die kerk een altaar ter 
eere van de H.H. Mathias, Dionisius, Remigius en Margare- 
tha. 
Getuigen waren: Johannes Hokulum, kapellaan, Johannes Wen- 
meicker en Johannes Merrem, choralis iam dicte collegiate 
ecclesie. 
Orig. lat. perk.; opgemaakt door den notaris Hermanus Gru- 
ter en voorzien van zijn notarigel merk.  



 

 

1490 .januari 27 

Voor notaris Hermanus Gruter, deken van Wassenberg, en 
getuigen, testeert Johannes Dryvenner, kanunnik der col- 
legiale kerk van de H. Geest te Roermond, priester, en 
legateert aan het nieuve altaar van de H.H. Mathias, 
apostel, Dionysius, bisschop en martelaar, Remigius, bis- 
schop en belijder, Margaretha, maagd, en alle martelaren, 
ten behoeve van een dagelijkse mis een jaarrente van 9 
gouden Rijnsguldens ten laste van de stad Bree en een 
rente van 30 gouden Rijnsguldens ten laste van de stad 
Bree en de dingbank, onder nadere voorwaarden. 

Eenv. I7e eeuws afschr. inv. nr. 20-A. 
Broederschappen H. Geestkerk 

1454. 1490 februari 26 

Gheerl.inck Groitman en Mette, echtelieden, verkopen twee 
raamsteden en ramen op de Schuitenberg, gelegen tussen 
die van Steven Kapen en Peter Budels, aan Johan van Es- 
scher van Kynre en Gertruyden, echtelieden. 
Oorkonders: richter en schepenen te Roermond. 

R.A.L. Mariagarde nr. 94 • 

1455. 1490 junij 10 

"Mensis Junij die decima". 

De Luiker officiaal te Maastricht resideerende schrijft 
aan alle hem onderhoorige priesters, notarissen, enz. 
over een geschil tusschen den investitus der parochiekerk 
te Roermond en het kapittel van den H. Geest aldaar in 
betrekking tot de processie, die jaarlijks op den 3den 
dag na Pinksteren gehouden wordt en over de ongeregeld- 
heden, die door toedoen van den investitus daarbij zouden 
zijn ontstaan. 
Afschrift in het Cartularium van het kapittel van den 
H. Geest; 2e gedeelte biz. 16 vo. 

1456. 1490 September  1 

De meesters van het kantoor van Brugge in Antwerpen schry- 
ven aan de stad Keulen, dat burgers van Maastricht bij 
Roermond op het veer tussen de beide Mazen in de jurisdic- 
tie van Gelre of Horn, toebehorend aan de graaf van Meurs, 
op 7 juli bij terugkeer van de markt van Antwerpen beroofd 
en naar het slot Argenteau zijn gebracht. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4266 
Zie 00k nr. 4269  

1453. 



 

 

1457. 1490 September  8 

Maximiliaan, (rooms)koning, oorkondt, dat hij slot en 
vrijheid Wickrath c.a. veroverd heeft op Evert, voogd 
te Bell, en diens helpers, die de onderdanen van de 
oorkonder grote schade hebben toegebracht. Oorkonder 
draagt slot, vrijheid en heerlijkheid Wickrath c.a., 
dat hij in 1485 verkocht heeft aan Henrich van Humpesch, 
over aan die koper en bepaalt, dat het slot leenroerig 
zal worden aan het Rijk in plaats van aan de hertog van 
Gelre. 

Inventare Nichtstaatlicher Archive 4 nr. 50 

1458. 1490 december 20 

De bisschop van Luik hecht goedkeuring aan de oprichting 
van het altaar door Johannes Dryvener volgens testament 
van 1490 januari 27 (regest 15—B). 
Vermeld bij de titels van eigendom van het altaar van St. 
Mathias in de H. Geestkerk, inv. nr. 20-A folio 4 verso. 

Broederschappen H. Geestkerk 

1459. 1491 januari 8 

Kathrijne in die Lyly verkoopt uit de stenen kamer in de 
Hegstraat(ook:Pollartstraatl naast het hoekhuis van Haen 
in die Lyly, en uit het brouwhuis naast dat hoekhuis in 
de andere straat tegenover O.L.V. Munster, en naast het 
huis van wijlen Clais Kalen, door Kathrijne als weduwgoed 
verkregen, en mede met toestemming van haar zoon Mertijn 
veronderpand op het hoekhuis In die Lyly, een jaarrente 
van 4 Rijnsguldens min 1 oord, losbaar met 75» aan Ger- 
truyde van Dulken, begijn op de Nieuwenhof. 
Oorkonders: richter en schepenen van Roermond. 

R.A.L. Cartularium Begijnhof fol. 9 

1460. 1491 januari 2 2 

Heynrich van Hompesch, .ridder, heer te Wickrath, maarschalk 
van Gulik, en Sophia van Burtzett (=Burtscheid), echtelie- 
den, stichten in de parochiekerk een klooster van de Kruis- 
heren. Bij de dotatie treden op: Goessen van Oesen, stad- 
houder, Daem van Ruyrich en Raebeth van Dursdell, leenman- 
nen van de heerlijkheid Wickrath.^' 

Inventare Nichtstaatlicher Archive 4 nr. 51 
1) tevens nog leenman in 1502 t.a.p. nr. 65  



 

 

1461. 1491 februari 20 (tot Quadenbreck) 

Jacob graaf van Hoerne (Horn), heer van Altena, Corters- 
hem (Kortessem) en Cranendonck, oorkondt, dat Jan Steck 
zijn leengoed, gelegen te Heythusen (Heythuysen), heeft 
overgedragen voor pandheer Vincentius graaf van Moersse 
(Meurs) aan St. Elisabethsdal. 
Grosse op papier; inv. nr. 57; het stuk is ondertekend 
door graaf Jacob van Horn. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1462. 1491 junij 9 

"Acta fuerunt hec Ruremunde in sacristia ecclesiae sancti 
spiritus anno a nativitate MCCCCXCI, die nona mensis Junij". 

Herman Gruyter, deken van het concilie van Wassenberg en 
kanonik der kerk van den H. Geest te Roermond, sticht in 
deze laatste kerk een altaar ter eere van het H. Kruis. 
Getuigen waren: Godescalcus de Zwalmen en Johannes Drive- 
ner, priesters. 
Orig. lat. perk.; opgemaakt door den notaris Petrus Gru- 
bosch van Erkelens en voorzien van zijn notariSel merk. 

1463. 1491 junij 9 

"Mensis Junij die nona". 

De deken en het kapittel der kollegiale kerk van den H. 
Geest te Roermond schenken hunne goedkeuring aan de stich- 
ting van een altaar in die kerk ter eere van het H. Kruis, 
welke stichting ingevolge akte opgemaakt door den notaris 
Petrus Grubosch van Erkelens, door Herman Gruyter, deken 
van het concilie van Wassenberg en kanonik dier kollegi- 
ale kerk gedaan werd; zij beloven voorts de bepalingen in 
de gemelde akte vervat te zullen nakomen. 
Orig. lat. perk, met het zegel van het kapittel in groen 
was. 

1464. 149"1 junij 21 

"Die vicesima prima mensis Junij". ^ 

Henricus Hynckenvoirt, genaamd Gelden , schepen van Roer 
mond, en zijne echtgenoote Christina, stichten het altaar 
ter eere van de H. Ursula in de kerk van het Cistercign- 
ser convent te Roermond. 
Orig. lat. perk.; opgemaakt door den notaris Petrus Gru- 
bosch van Ercklens en voorzien van zijn notarieel merk. 
1) In verschillende originele brieven, waarin hij als 
schepen optrad, werd hij Henricus Geldoffs of Geldoffz 
genaamd.  



 

 

Herman Gruter, kanunnik van de H. Geest 
te Roermond, 

deken te Wassenberg, keurt de incorporatie van de pa- 
rochiekerk te Wickrath in het nieuwe Kruisherenkloos- 
ter te Wickrath goed. 

Inventare Nichtstaatlicher Archive 4 nr. 53 

1466. 1491 .juni 21 

Petrus Grubosch van Erkelenz, notaris, beoorkondt de 
stichting van een altaar ter ere van de H. Ursula en 
Gezellinnen in de Munsterkerk door Henricus Hynckevort 
alias Gelder en zijn vrouw Christine. 
Grosse op perkament; met notarismerk; inv. nr. 3. 

Aanvulling Archief Munsterabdij 

1467. 1491 juli 15 

"Des vrijdaigh nae Sinte Margrieten daigh". 

Wilhem van Vlodrop, ridder, erfvoogd te Roermond, drost 
van Montfort, en Cecilie van Hamell en Elderen, echte- 
lieden, verklaren, dat in de huwelijkse voorwaarden tus- 
sen wijlen Gerart van Vlodrop, hun zoon, en Elisabeth 
van Haeften, is bepaald, dat, indien Gerart zou overlij- 
den met wettige geboorte die geboorte zijn (erfopvolgings) 
plaats zou innemen. Bekrachtiging daarvan heeft nog niet 
plaatsgevonden, hetwelk nu geschiedt. 
Oorkonders: Lodewich inghen Horst, stadhouder, en de leen- 
mannen: Henrich Lambrecht, Verhel van Swalmen, Evert van 
Wilderade en Wynant Coenkens. 

Cartularium Erfvoogdij; fol. 88 vo - 89 

1468. 1491 .juli 22 

"Des vrijdaechs nae Sincten Margrietendach". 

Lodewich ingheen Horst, stadhouder van Wilhem van Vlodrop, 
ridder, erfvoogd van Roermond, drost van Montfort, stad- 
houder der lenen van het ambt Montfort, oorkondt, dat voor 
hem en de leenmannen Hendrich Haeck, Lambrecht Pijl van 
Swalmen en Evert van Wilderaede verschenen zijn Willem 
van Vlodrop, ridder, erfvoogd, en Cecilia van Hamell en 
Elderen, echtelieden, verklarende, dat huwelijkse voor- 
waarden gemaakt zijn tussen Wilhem, de oudste zoon van 
wijlen hun zoon Gerardt van Vlodrop, ridder, en Elisabeth 
van Haefften, bepalende, dat de voogdij zal toevallen aan 
Wilhem Gerardtszoon van Vlodrop met verzoek aan Adolff 
graaf van Nassau, heer te Wiesbaden, stadhouder van Gelre  

(Roermond) 1465. 1491 .juni 21 



 

 

en Zutphen, en Arnt van Middachten, ridder, en Johan 
Pick, raden, dat namens de keizer als hertog te willen 
bevestigen. 
Bezegeld door de oorkonder, Wilhem en Cecilia, de graaf 
van Nassau, Arnt van Middachten en Johan Pyck. 

Sivrd 28 

1491 augustus 24 

"Op Sent Bartholomeusdach". 

Johannes Kedell zal aan Jutte van Dijcke en haar erfge- 
namen betalen een erfrente van 5l? Rijnsgulden en stelt 
als onderpand daarvoor een erfrente van 6jr malder rogge 
uit het Kedelsgoed onder Montfort. 
Oorkonders: richter Seetz Pijll en schepenen van Mont- 
fort. 

Transfix met 1501 September 24 (regest nr.1567) 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 40 

1491 September 16 
"Op Sente Lambertzavont martelairs ende bisschops". 

Willem van Vlodrop, heer van Dalenbroek en Leuth, doet 
een uitspraak in de geschillen tussen Bele van Mersen, 
weduwe van Johan van Hertevelt en haar drie kinderen Hen- 
rick, Dirck en Johan, ter ene, en de Karthuizers van 
Roermond, ter andere zijde, over goederen te Maasniel 
en in het bijzonder, die welke de Karthuizers van Dierck 
van Merssen verkregen hadden. 
De Karthuizers behouden die goederen te Maasniel of el- 
ders, die ze vo6r datum van deze akte hebben. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 42 
18500 fol.26 

1491  Sep temb er 17  

"Op Sinte Lambertzdach mertelairs", 

Joffer Beel van Merssen en haar drie zoons Henrick, Dirck 
en Johan, doen afstand van alle aanspraken op goederen 
van de Karthuizers onder Maasniel. 
Oorkonders: schepenen van Maasniel. 

R.A.L. Archief Karthuis inventaris d'Hoop 18490 nr. 45 
18500 fol.26 

1491 

Jan van Horn, bisschop van Luik, hecht zijne goedkeuring 
aan de stichting van het altaar ter eere van het H. Kruis



 

 

in de H. Geestkerk te Roermond. 
Orig. lat. perk, met het zegel van den bisschop in rood 
was. 

1473. 1492 februari 28 

"Opten dinxdach nae Sent Mathijsdach apostel". 

Vincentius graaf van Moirse (Meurs) oorkondt, dat in te- 
genwoordigheid van de leenmannen van het graafschap Huer- 
ne (Horn) Johan Steck de geerfde lenen van wijlen zijn 
broer Coenrat Steck, te weten het derde deel van de grote 
en kleine tiend te Heythusen, voorts de laatbank Aldenhoven 
en enige cijnsen heeft overgedragen met het verzoek, de 
prior en het convent van "Sint Elsbendaele" ermee te be- 
lenen. De Leenkamer beleent vervolgens de door de prior 
aangestelde "schiltwurdigen" leenman Rabet van Dorsdale 
"den alden". De leenmannen zijn Arnold van Ghoir, Heyn- 
rick Collart genaamd van Lijnden, Dederick Pollart, Johan 
Vogel, scholtis van Mazeland (land van Horn) en Thomijs 
van Nuynhem. 
Zegelaars zijn de oorkonder en de leenmannen. 
Grosse op perkament; inv. nr. 57; het zegel van Johan 
Vogel is bewaard; dat van Arnold Ghoir is zwaar bescha- 
digd; de overige zijn verloren. 

R.A.L. St. Elisabethsdal 

1474. 1492 maart 8 (Brtiggen) 

Vincent graaf van Meurs schrijft aan Jan hertog van Kleef, 
dat hij in zijn graafschap Horn door voetknechten van de 
graaf van Nassau overvallen is, die hem en zijn lieden 
grote schade doen. 

Urkundenbuch Mors III nr. 4372 

1475. 1492 maart 24 

"Op Onser Liever Vrouwen avont annuntiationis Marie". 

De deken en het kapittel der kerk van den H. Geest te Roer- 
mond verklaren aan Hendrik Block voor eenen jaarlijkschen 
erfcijns van zes oude Johannes braspenningen verpacht te 
hebben het regt, dat zij verkregen hebben aan Welter vleys- 
houwersbanck in de vleeschhal, die onser kirken voer eynen 
jairtzijns is blijven liggen. 
Bij brief van denzelfden dag verklaart Hendrik Block deze 
bank voor den vermelden cijns aan te nemen. 
Twee afschriften in het Cartularium van het kapittel van 
den H. Geest; 2e gedeelte biz. 19 
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