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Ten geleide 
 
De regesten van Res Gestae I zijn ontstaan uit de noodzaak de handschriftenverzamelingen van de 
archivarissen Sivré en Linssen, berustend bij het gemeentearchief van Roermond, zo goed mogelijk 
inhoudelijk te ontsluiten. De klassieke archiefinventaris geeft de onderzoeker weliswaar een indicatie van het 
materiaal doch door de aard van deze handschriften, die ook over (ver) verwijderde verbanden handelen, 
voldoet zo’n beschrijving in onvoldoende mate. Zowel Sivré als Linssen heeft ook vaak (kort) extracten uit 
oorkonden opgenomen die ons noodzaakten ook die bronnenpublicaties zelf erbij te betrekken. 
Gelukkig worden de bronnen voor de geschiedschrijving van Roermond meer en meer ontsloten: sedert 1973 
zijn gepubliceerd de inventarissen (met regestenlijsten) van het Begijnhof/Den Nieuwenhof en de kloosters 
(van de) Beggaarden/Begarden, Carmelitessen/Karmelietessen, Cisterciënserinnen /Munsterabdij, Clarissen, 
Godsweerd, H. Hieronymus, Jezuïten, Kartuizers, Kruisheren, Mariagaard/Mariagarde, Maria Wee, 
Minderbroeders en Urselinnen/Ursulinen. 
Nog niet geïnventariseerd is het belangrijk archief van het Kapittel van de H. Geest. Sivré heeft hiervan 
uitvoerige extracten gemaakt. Van Sivré namen wij de regesten op uit de cartularia van de Munsterabdij ná 
1400, die archivaris Smeets niet in zijn inventaris van de Munsterabdij publiceerde. De regesten van Sivré 
zijn overgenomen in diens eigen interpretatie van het Nederlands van die tijd. Omdat het verzamelen c.q. 
uitschrijven van de regesten meerdere jaren in beslag heeft genomen, is de annotatie hier en daar wat 
wisselend, doch via de bibliografie kan men achterhalen welke bron is gebruikt. Deze geven zelf ook geen 
bron maar uit de samenhang van de tekst blijkt in de regel wel uit welk archief de tekst stamt. 
Als afsluitende datum van de regesten is gekozen voor 1 juli 1574, dezelfde datum als bij de regestenlijst van 
het oud archief van de stad Roermond. 
Om enig inzicht te geven in het woud van oude maten, gewichten en geldsoorten verstrekken wij daarover de 
belangrijkste gegevens. Er is hierover veel meer informatie beschikbaar, die kan worden ingezien in een 
speciaal daarvoor aangelegd cahier. 
 
In Res Gestae II ligt het accent vooral op de geschiedenis van de ridderschap en de iets verder verwijderde 
streek rondom Roermond zoals het Land van Horn en het gebied tussen Roermond, Heinsberg, 
Mönchengladbach, Kempen enz. 
 
In Res Gestae III ligt het accent weer op de stad Roermond; hierbij worden de transport- en andere akten uit 
het schepenprotocol tot 1 juli 1574 behandeld. 
 
Res Gestae IV betreft een aanvulling op Res Gestae II en heeft grotendeels betrekking op het Overkwartier 
van Gelre (ook genoemd Opper - Gelre of Kwartier van Roermond). 
 
 
  




