
 

 

 

Regesten 1202-1474 met index op persoonsnamen 

Archief van het Norbertinessenklooster van Sint-Gerlach te Houthem  

 

 
 

 

Met afgeleide gegevens 

- Proosten 

- Monialen 

- Schouten 

- Schepenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fons Heijnens 

Houthem, januari 2019  



 
Regesten 1202-1474                                                         Fons Heijnens                                                          2 

De 205 charters (akten) uit het archief van het Norbertinessenklooster van de H. Gerlachus, die voor 

niet met het paleografische schrift vertrouwde onderzoekers niet gemakkelijk te lezen zijn, bevatten 

een schat aan historische informatie. Velen zijn immers het schrift en het taalgebruik uit die tijd niet 

machtig. Daarom zijn geïnteresseerden veelal aangewezen op transcripties van de tekst. Nog 

gemakkelijker in gebruik zijn regesten (beknopte inhoudsopgaven van akten, die de datum, de naam 

van degene, van wie de akte is uitgegaan, de naam van de handelende partij(en) en een korte 

beschrijving van de rechtshandeling bevatten). 

Bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) in Maastricht bevinden zich de originele 

charters. Van veel charters van het Norbertinessenklooster zijn regesten beschikbaar. Deze zijn te 

raadplegen in gedrukte vorm en/of op internet. 

Inventaris van het archief van het Norbertinesssenklooster te Sint-Gerlach. 

Inventarissenreeks RAL 2 (Maastricht 1970) / J.A.K. Haas 

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=14.

D003&minr=1052340&miview=inv2&milang=nl#inv3t0 

In de inventaris zijn 145 regesten opgenomen van de charters uit de periode 1202–1474.  

Om deze 145 regesten nog toegankelijker te maken, is nu een index op de in de charters voor-

komende persoonsnamen gemaakt.  

Door de verschillende schrijfwijzen van de namen in de loop van de twee eeuwen, is het voor de 

minder met de materie vertrouwde onderzoekers, soms niet gemakkelijk te ontdekken wanneer, en 

of het om dezelfde personen gaat1.  

Deze index geeft daarom de op verschillende manieren geschreven persoonsnamen weer. Daarnaast 

zijn de functies/beroepen èn familierelaties - voor zover ze in de regesten zijn genoemd - aan de 

persoonsnamen toegevoegd. 

Met behulp van deze gegevens zijn overzichten samengesteld van proosten, monialen, schouten, 

schepenen e.d.  Deze zijn in deze index opgenomen, op datum gesorteerd. 

Van verschillende personen zijn de familierelaties te reconstrueren. 

Deze handzame index met de toevoegingen lijkt mij nuttig en van meerwaarde voor de geïnteres-

seerden. 

 

Fons Heijnens, Houthem-St. Gerlach, januari 2019 

  

                                                           
1
 Een mooi voorbeeld is: Gerart/Gherart (genoemd) Wolf/Wuyf der Smeit (smid), [schepen van Meerssen], wiens naam 

voorkomt als:  
- Gherart Wuyf, smid 
- Gerardus, genoemd Wolf 
- Gerait, de smid 
- Gherart Wolf der Smeit 
- Gerart Wolf der Smeit 

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=14.D003&minr=1052340&miview=inv2&milang=nl#inv3t0
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=14.D003&minr=1052340&miview=inv2&milang=nl#inv3t0
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1 1202 "Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCCII, indictione V, concurrente VI" 

Adulfus, aartsbisschop van Keulen (Adolf I van Altena), verklaart, dat Gozwinus, heer van Valkenburg 

(Gosewijn IV), die zijn gelofte om ter kruistocht te trekken tot dan toe niet gestand heeft kunnen 

doen, ter compensatie aan het klooster van de H. Maagd Maria te Heynsberg en de "locum sancti 

Gerlaci" zijn hof in de villa Munstergelene (Munstergeleen) heeft geschonken, een en ander met 

toestemming van zijn echtgenote Jutta (van Limburg). 

Getuigen: Theodericus, proost van Sint-Gereon te Keulen; Heynricus, abt van Sint-Pantaleon te 

Keulen; Heinricus, hertog van Lemburg, markgraaf van Erlins (Hendrik III van Limburg en Arlon); 

Henricus de Wassenberg, diens zoon; Adam Pincerna, zoon van Heinricus, hertog van Lemburg; 

Gozwinus, diens broeder; Theodericus, voogd van Meerssen; Theodericus Ogier; Gozwinus de Here; 

Philippus de Assle; Emmo de Clumne. 

  

2 Ongedateerd (tussen 1228 en 1237)  

Beatrix, vrouwe van Valkinburch (Beatrix van Kyrburg-Dhaun), verklaart, dat Gerardus, genoemd Bue, 

ten overstaan van haar de schenking bekrachtigd heeft, die zijn vader Emmo de Clummene tot 

gedachtenis van zijn ziel aan het klooster van de H. Gerlacus heeft gedaan en die bestaat uit een te 

Voheim gelegen huis en erf, allodiaal goed. 

Getuigen: Adam de Haren; Adam de Mersene; Theodericus, advocatus; Renerus de Limmail; 

Heinmannus de Here; Randolfus en Godeschalcus de Valkinburch 

 

3 1231 januari 25 "Datum anno Domini MCCXXXI, in die conversionis sancti Pauli, indictione 

quarta" 

Deken en kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht verklaren, dat Lambertus Sutor enige te Holteim 

(Houthem) gelegen en aan het kapittel cijnsplichtige landerijen met hun toestemming heeft verkocht 

aan de kerk van de H. Gerlacus. 

Getuigen: Wilhelmus, parochianus van O.L. Vrouw te Maastricht; R., deken en gehele kapittel van 

O.L.Vrouw te Maastricht 

 

4 1232 "Acta sunt hec incarnati verbi anno MCC tricesimo secundo, indictione quarta" 

Johannes, genoemd Gruszere, verklaart, dat hij enige te Holthem (Houthem) gelegen en aan het 

kapittel van Thorn cijnsplichtige landerijen door Rutgerus, schout van Thorn, heeft laten verkopen 

aan de kerk van de H. Gerlachus, welke voortaan de jaarlijkse cijns van 21 denariën en 1 obool - en bij 

de dode hand een dubbele cijns, te weten 43 denariën - aan het kapittel van Thorn zal betalen. 

Johannes Gruszere verklaart verder, dat de kloosterzusters van de H. Gerlacus uit haar midden 

Clementia de Geilincirchin aangewezen hebben om de landerijen uit de handen van de abdis van 

Thorn en van schout Rutgerus in ontvangst te nemen, terwijl ook overeengekomen is, dat na het 

overlijden van Clementia de dubbele cijns verschuldigd zal zijn. 
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getuigen: Alardus de Havigisdail (Haasdal) ; Henricus , diens zoon; Goswinus de Berghe, Adam, diens 

zoon 

 

5 1233 januari 10 "Datum Anagnie IV Idus Januarii, pontificatus nostri anno sexto" 

gregorius, bisschop, dienaar der dienaren Gods (paus Gregorius IX) verklaart, dat hij de zusters van 

het klooster der H. Maagd te Sint-Gerlach op hun verzoek onder zijn bescherming neemt en hen 

krachtens apostolisch gezag bevestigt in al hun bezittingen 

 

6 1236 september 2 "Acta sunt hec anno Domini MCCXXXVI, in ecclesia sancti Gerlaci, quarto 

nonas Septembris" 

H., proost van de kloosters te Heynsberg en Sint Gerlach, verklaart, dat Mechtildis, magistra van het 

convent van de H. Gerlacus, aan het infirmitorium van haar klooster zekere inkomsten heeft 

geschonken, te weten een jaarrente van de vier solidi uit twee huizen te Aken en een jaarrente van 

een malder rogge uit goederen te Daneke (Daniken), alwaar het infirmitorium reeds inkomsten bezit 

 

7 1241 maart "Actum et datum mense Martio anno Domini millesimo ducentessimo (sic) 

quadragesimo primo" 

Theodericus, heer van Valkinburgh (Dirk II) ) verklaart, dat hij aan de proost en het klooster van de H. 

Gerlacus een te Holthem gelegen en Vorbusde gehten bos heeft verkocht tegen een prijs, welke 

minder is dan de juiste koopwaarde, stipulerende, dat hij het verschil in prijs als aalmoes aan het 

klooster heeft geschonken tot lafenis van zijn ziel en die van zijn voorouders. 

Getuigen: Alardus de Hafkisdale, miles; Adam de Haren, miles; Gozvinus, genoemd Dukere, miles; 

Adam, zoon van Adam de Haren; Gerardus de Aldenvalkinburgh, miles; Wilhelmus de Beike 

 

8 1253 april "Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo tercio, mense Aprili" 

Godefridus, genoemd Dives, Manegoldus, Godefridus, zoon van vrouwe Osa, Baldewinus de 

Molendino en de overige schepenen der stad Traiectum (Maastricht) verklaren, dat de twist over de 

goederen van Godefridus de Here, ridder, welke tussen het klooster van de H. Gerlacus enerzijds en 

Walterus de Meske, burger van Traiectum, Jutta ,  en Meghtildis, kleindochters van genoemde 

Godefridus de Here via diens zoon Adam, en Leonius, hun tutor, anderzijds, was ontstaan, in dier 

voege is bijgelegd, dat het klooster van de H. Gerlacus uit de goederen vijf bunder te Here (Heer) 

gelegen land zal verkrijgen, van welk land Walterus de Meske, Leonius en Meghtildis, moeder van de 

genoemde Jutta en Meghtildis, ten overstaan van schout en schepenen van Traiectum en van Here 

afstand hebben gedaan 
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9 1254 juli 5 "Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, die 

dominica infra octavam apostolorum Petri et Pauli" 

Theodericus heer van Valkenburgh (Dirk II) verklaart, dat hij aan de proost en het klooster van de H. 

Gerlaccus negen bunder land in zijn allodium Holthem alsook een jaarrente van vijftien Luikse solidi 

heeft geschonken onder de verplichting een dagelijkse mis voor de overledenen te celebreren en een 

bedrag van een mark als pitancie te gebruiken bij het jaargetijde voor de overleden echtgenote van 

Theodericus,) Berta (Bertha van Limburg-Monschau). 

Getuigen: Engelbertus, broeder van Dirk II van Valkenburg, aartsdiaken van het bisdom Luik; Alardus 

de Hafkisdale; Gozvinus, genoemd Dukere, miles; Adam de Haren, miles 

 

10 1257 februari "Acta sunt apud sanctum Gerlaccum et ordinata premissa omnia anno Domini 

millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, mense Februario" 

Johannes, proost, en het gehele convent van de H. Gerlaccus verklaren, dat zij een ruiling van 

goederen hebben doorgevoerd, waarbij het klooster aan de proost zekere bezittingen, die hij 

gewoon was te verzorgen, heeft overgedragen en de proost aan het klooster al zijn goederen te Heke 

bij Clemme (Klimmen) heeft toegewezen, op voorwaarde evenwel dat het convent een jaarrente van 

vijf Luikse solidi aan zuster Aleidis zal uitkeren 

 

11 1258 december "Anoo Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, mense Decembri" 

Adam de Ambeie, miles, verklaart, dat hij aan de proost en het convent van de H. Gerlacus ten 

behoeve van zijn jaargetijde een jaarrente van twee Keulse marken uit een mansus land te Haren 

heeft geschonken. 

Getuigen: Theodericus, heer van Valkenburgh) (Dirk II); Engelbertus, aartsdiaken van het bisdom 

Luiuk; Alardus de Hafkisdale, miles; Adam de Haren, miles 

 

12 1259 augustus "Actum et datum apud Traiectum anno Domini millesimo ducentesimo 

quinquagesimo nono, mense Augusto"  

Marsilius, plebanus van de kerk van de H. Johannes te Traiectum, verklaart, dat zijn parocianen 

Gerardus de Ambei en diens echtgenote Hildegundis aan de kerk van Vallis Dei (Godsdal) en aan die 

van de H. Gerlacus een halve bunder land geschonken hebben, gelegen te Berge (Berg) en 

onderhorig aan de "curia"van Mersene (Meerssen) 

 

13 1269 december 5 "Actum et datum anno Domini MCCLX nono, in viglia beati Nicholai" 

Waleramus, de Monioe (Monschau), heer van Valkenborch (Walram I), verklaart, dat hij Johannes, 

genoemd Rufus, burger van Aken, schoonzoon en erfgenaam van Godefridus de Climme, alsook diens 
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andere erfgenamen vrijstelt van alle lasten op de hoeve Kardenbeke, welke zij van genoemde 

Godefridus geërfd hebben, onder beding evenwel, dat zij jaarlijks een pond aan Walram en zijn 

opvolgers zullen leveren 

 

14 1270 juni "Actum et datum anno Domini Millesimo ducentesimo septuagesimo, mense Junii" 

Walramus, heer van Falkenborg en van Monyoe (Walram II), verklaart, dat hij de weg door het dorp 

Sanctus Gerlacus (Sint-Gerlach) aan het kloostedr van de H. Gerlacus heeft geschonken 

 

15 1271 "Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo primo" 

Waleramus, heer van Valkenburg en Monyoe (Walram II), verklaart, dat Gerardus, genoemd 

Vanderhuven, in zijn tegenwoordigheid erkend heeft eertijds voor 21 Luikse ponden aan het klooster 

van de H. Gerlacus een jaarrente van twee mud rogge uit de tienden van Spalbeke (Spaubeek) 

verkocht te hebben, welke verkoop destijds is geschied met toestemming van de vader van 

Waleramus (Dirk II van Valkenburg), van wie Gerardus Vanderhuven de genoemde tienden in leen 

hield 

 

16 1273 mei 19 "Datum anno Domini MCCseptuagesimo tercio, in crastino ascensionis Domini" 

Walramus, heer van Falkenberg en Monyoie (Walram II), verklaart, dat hij op aanraden van zijn 

raadsheren Arnoldus, heer van Steine, Gosvinus de Haren, Johannes de Hafkesdale, milites, en van 

Raso de Prenthagen voor een zekere som gelds dertig bunder van zijn bos te Buchoit verkocht heeft 

aan Arnoldus de Hoitheim, aan wie hij deze goederen tegelijkertijd in leen heeft gegeven 

 

17 1273 mei 28 "Datum anno Domini millesimo CC septuagesimo tercio, in die Penthecostis" 

Engelbertus de Ysenbruc, aartsdiaken van Kempenland, deelt de presbyter van Mersene mede, dat 

Walramus, heer van Valkenburg en Monyoe (Walram I) het ius patyronatus van de kerk te Oersbeke 

(Oirsbeek) aan het klooster van de H. Gerlacus heeft geschonken 

 

18 1273 juni 12 "Datum anno Domini MCCLXXtercio, feria secunda post octavam Trinitatis" 

Engelbertus de Ysenbruch, aartsdiaken van Kempenland, bericht aan Anselmus, deken van het 

landdekenaat van Susteren, dat hij op voordracht van de proost en het klooster van de H. Gerlacus, 

die het ius patronatus der kerk te Orsbeke bezitten, aldaar tot opvolger van de overleden 

zielenherder Arnoldus de Haren benoemd heeft Tibodo, kanunnik der kerk van de H. Gerlacus 

 

19 1279 januari 31 "Datum anno Domini MCC septuagesimo nono, feria tercia ante purificationem"  
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De abt en het convent van de kerk van Roden (Kloosterrade) verklaren, dat zij al hun goederen, die 

gelegen zijn te Houtheym in het gebied van de heer van Valkemborch, voor een bedrag van elf Luikse 

marken verkocht hebben aan de proost en het klooster van de H. Gerlacus, welk bedrag de abt en 

het convent besteed hebben voor de kwijting van de hoeve Ghersene 

 

20 1279 september 6 "Actum et datum feria quarta ante nativitatem beate Marie anno Domini 

MCCLXX nono" 

Wilhelmus, proost, en het gehele convent van de H. Gerlacus verklaren, dat zij met toestemming van 

de deken en het kapittel van de H. Servatius te Maastricht de muur, die hun klooster omringt, 

gedeeltelijk hebben gebouwd op het allodium van het genoemde kapittel en wel zo, dat zij een 

bunder land in de lengte - naar de kant van het dorp Berghe toe - en een roede in de breedte 

verkregen hebben, voor welke schenking zij aan het kapittel van de H. Servatius een jaarrente van 

twee Luikse denariën hebben toegekend 

 

21 1279 september 6 "Actum et datum anno incarnationis Domini MCCLXXnono, feria quarta ante 

nativitatem beate Marie" 

De deken en het kapittel van de kerk van de H. Servatius te Maastricht bevestigen, dat zij een akte 

hebben ontvangen van de proost en het convent van de H. Gerlacus betreffende de bouw van een 

muur - gedeeltelijk op het allodium van het kapittel - rond hun klooster, van welke akte deken en 

kapittel vidimus geven 

 

22 1279 december 28 "Datum feria quinta post nativitatem Domini anno Domini MCCLXX nono" 

Godefridus Oser, Heinricus Grinart, Olbertus Colsop, Johannes Suevus en Godefridus de Monte-

naken, schepenen der stad Maastricht, verklaren, dat de volgende personen een stenen huis, 

gelegen aan de Graanmarkt te Maastricht, aan de proost en het klooster van de H. Gerlacus hebben 

overgedragen: Ogerus de Haren, miles, 1/4 deel van het genoemde huis, Johannes, zoon van wijlen 

Winandus, miles, 1/4 deel van het huis, Theodericus de Lata Platea 1/4 deel alsmeded de helft van 

1/4 deel en tenslotte Oda, moeder van genoemde Theodericus de helft van 1/4 deel, evenwel tegen 

een jaarrente van 15 Luikse solidi 

 

23 1287 juni 28 "Actum et datum anno Domini MCCLXXX septimo, in vigilia beatorum Petri et Pauli 

apostolorum" 

W., [Wilhemus], proost, en het gehele convent van de H. Gerlacus verklaren, dat zij van Henricus de 

Ritersbeke en diens echtgenote Mente, burgers der stad Maastricht, de volgende goederen hebben 

verkregen: vijftien bunder land, leengoed van de heer van Falkenborgh, drie bunder land bij Beke 

(Beek), leengoed van Godefridus de Audesceeyde, en enige landerijen bij Hafkesdale, leengoed van 

de proost van Mersene. Zij verklaren verder, dat deze schenking is geschied onder voorwaarde, dat 
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de echtelieden Henricus de Ritersbeke en Mente  gedurende de rest van hun leven een jaarrente van 

negen mud en achttien vaten rogge van het klooster van de H. Gerlacus zullen ontvangen, welke 

rente bij vooroverlijden van Henricus tot 2/3 teruggebracht zal worden, maar bij vooroverlijden van 

Mente in zijn volle omvang gehandhaafd zal blijven, terwijl het klooster van de H. Gerlacus in dat 

geval ook een woning voor Henricus ter beschikking moet stellen - binnen het convent - , alsmede 

hout voor zijn haardvuur en een zwijn 'jaars 

 

24 1288 mei 1 "Datum in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum anno Domini millesimo 

ducentesimo octuagesimo octavo"  

Walramus, heer van Valkenborg (Walram II), verklaart, dat hij de vijftien bunder te Beke gelegen 

land, die Henricus de Ritersbeke en diens echtgenote Clementia afgestaan hebben aan de proost en 

het klooster van de H. Gerlacus en die leenroerig waren aan hem, Walramus, als heer van 

Valkenborg, ten behoeve van het klooster van de H. Gerlacus uit de leenroerigheid heeft ontslagen 

en omgezet heeft in allodiaal goed. Walramus verklaart verder, dat ook Johannes Suevus, burger der 

stad Maastricht, die de vijftien bunder land op zijn beurt van het klooster van de H. Gerlacus heeft 

gekocht, deze als allodium bezit. 

Getuigen: Goswinus de Haren, miles; Johannes de Havekensdale, miles; Arnoldus de Hoytheym, 

miles; Fridericus de Reytersbeke, miles 

 

25 "Datum et actum in crastino beati Andree apostoli, anno Domini MCC octuagesimo octavo" 

Goblio de Schynne, kanunnik der kerk van de H. Petrus te Luik, maakt de volgende testamentaire 

bepalingen: alle goederen, welke hij te Hegge bezit, vermaakt hij aan het klooster van de H. Gerlacus 

ten behoeve van de oprichting en dotatie van een altaar in de kloosterkerk. Verder vraagt hij om de 

opname van een der dochters van Godefridus de Spabeke in het genoemde convent, aan wie hij ter 

bestrijding van de onkosten der intrede vijf mud koren en een mud tarwe toekent alsmede een 

jaarrente van een mark en een mud koren, haar gedurende haar gehele leven uit te keren uit de 

goederen te Hegge. Voorts legateert Goblio  aan zijn nicht Katharina, moniale in het klooster van de 

H. Gerlacus, een jaarrente van een mark en een mud koren, alsmede een jaarrente van twintig 

kapoenen en achtentwintig denariën, onder nadrukkelijke bepaling, dat al deze jaarrenten na het 

overlijden der genoemde monialen aan het klooster van de H. Gerlacus zullen toevallen. Tenslotte 

vermaakt Goblio aan zijn dochter Elisabeth verscheidene roerende goederen, aan zijn dienstmaagd 

Gertrudis alle dieren, die zich op zijn goederen te Hegge bevinden en aan zijn knecht Winandus zijn 

rode paard. Tot uitvoerders van zijn testament benoemt hij zijn bloedverwanten Godefridus de Rode, 

miles, Godefridus de Spabeke, miles, en Engelbertus, kanunnik der kerk van de H. Gereon te Keulen 

 

26 1289 januari 13 "Datum anno Domini MCC octuagesimo nono, feria quinta post Epyphaniam 

Domini" 
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De officiaal van het bisdom Luik wijst vonnis in een proces tussen Oda, echtgenote van Johannes de 

Mere uit Maastricht, en haar zuster Jutta, moniale in het klooster van de H. Gerlacus, over de 

nalatenschap van hun zonder testament overleden broeder Godefridus de Kenterken uit Maastricht. 

De officiaal beslist, dat Jutta recht heeft op de helft van de nalatenschap, in weerwil van de opvatting 

van Oda, die - op grond van plaatselijke costumen, welke volgens haar het erfrecht van religieuzen 

niet erkennen - de gehele erfenis voor zich opeiste 

 

27 1289 juni 7 "Anno Domini MCC octuagesima nono, feria tercia post Trinitatem" 

De officiaal van het bisdom Luik geeft vidimus van het testament van Goblio de Schynne, kanunnik 

van de kerk van de H. Petrus te Luik 

 

28 1290 juni 7 "Datum anno Domini MCCnonagesimo, feria quarta post octavam Trinitatis" 

De proost en het convent van de H. Gerlacus delen de paus (Nicolaas IV) mede, dat zij Rychaldus, 

investitus der kerk van Orsmale en Robbinus de Milne, clericus, tot hun procuratoren hebben 

aangesteld 

 

29 1293 mei 15 "Datum et actum feria sexta post festum beati Servatii anno Domini MCC 

nonagesimo tercio" 

Godefridus, zoon van Flormannus, en Florentius, schepenen der stad Maastgricht, verklaren, dat 

Henricus de Rytersbeke al zijn goederen aan de broeders van de Duitse Orde in het huis van de H. 

Maagd, genoemd in de Biezen (domus beate Marie in iuncis) heeft geschonken en wel ten overstaan 

van hun commandeur Theodericus, onder beding evenwel, dat het klooster van de H. Gerlacus 

ontheven wordt van alle schulden en verplichtingen jegens de genoemde goederen behalve een 

jaarrente van zes mud rogge, welke het klooster tot aan het overlijden van Henricus de Rytersbeke 

aan de broeders van de Duitse Orde zal moeten betalen 

 

30 1303 februari 22 "Datum anno Domini MCCC secundo, in cathedra sancti Petri apostoli" 

Theodericus, heer van Valkenburgh en Monyoie (Dirk III), verklaart, dat hij de negen bunder land te 

Hatersbruch en de vier bunder land te Holthem, die zijn grootvader Theodericus, heer van 

Valkenburgh (Dirk II), aan het klooster van de H. Gerlacus heeft geschonken, uit het leenverband 

ontslaat en tot allodiaal goed maakt, terwijl hij het klooster ook ontheft van de betaling van een 

jaarrente van drie solidi, zes denarii en 2/1/2 sextarius wijn, een en ander ten behoeve van twee 

jaargetijden voor zijn overleden ouders Waleramus, heer van Valkenburgh (Walram I) ), en Philippa 

(van Gelre).  

Getuigen: Gerardus de Marke; Gozwinus de Eilslo; Johannes de Hafkisdale 
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31 1303 april 2 "Datum anno Domini MCCC tercio, feria tercia post ramos palmarum" 

Adam de Ophem, armiger, maakt de volgende testamentaire bepalingen: een bedrag van 15 mark 

bestemt hij voor de betaling van zijn schulden; een bedrag van 10 mark schenkt hij aan zijn zuster 

Aelida, weduwe van Theodericus de Eelne, miles, en een bedrag van 40 solidi aan Johannes de 

Susteren, kapelaan van het altaar van de H. Johannes Baptista en de H. Leonardus in de kerk van O. L. 

Vrouw te Maastricht. Verder constitueert hij de volgende jaarrenten: een jaarrente van 1 mark aan 

de kerk van O. L. Vrouw te Maastricht ten behoeve van zijn jaargetijde; een jaarrente van 1 mark aan 

de monialen van het klooster van de H. Gerlacus, eveneens voor zijn jaargetijde; een jaarrente van 1 

mark aan zijn zuster Agnes, moniale in het klooster van de H. Gerlacus, aan zijn zuster Katharina, 

moniale in het klooster te Dalhem en aan zijn zuster Elisabet, moniale in het klooster te Hogt. 

Tenslotte benoemt Adam de Ophem tot uitvoerders van zijn testament: zijn broeder Arnoldus de 

Ophem en Henricus, deken der kerk van O. L. Vrouw te Maastricht 

 

32 1306 oktober 29 "Datum et actum anno Domini MCCC sexto, in crastino Symonis et Jude 

apostolorum" 

Reynoldus, heer van Monioye, Valkenborgh en Bauterheym (Bautersheim) (Reinoud I), verklaart, dat 

hij de verbindingsgracht, die de proost en het klooster van de H. Gerlacus vanaf de Guela (Geul) bij 

Konincswinkel door hun klooster naar de molen van Goswynus de Berghe, wederom bij de Guela, 

hebben laten graven, aan dit klooster heeft geschonken 

 

33 1314 december 13 "Datum anno Domini MCCCXIIII, in die beate Lucie virginis" 

Godefridus, proost, en het gehele convent van de H. Gerlacus verklaren, dat zuster Johanna de 

Haren, genoemd Iuvenis, een jaarrente van twaalf vaten rogge uit twee bunder land te Houthem - 

erfelijk verpacht aan de weduwe van Wigerus de Houthem - heeft gekocht ten behoeve van een 

altijd brandende lamp, die in de kloosterkerk ontstoken zal worden voor het altaar van de H. Michael 

ter ere van de H. Maagd Maria, de H. Michael en alle heiligen 

 

34 1316 mei 25 "Datum anno Domini MCCCXVI, in die beati Urbani pape et martiris" 

Reynoldus, heer van Monyoie en Valkenborch (Reinoud I) verklaart, dat Winkinus de Hoitheym, zoon 

van wijlen Hasart, aan Maria, moniale in het klooster van de H. Gerlacus, dochter van wijlen Ogerus, 

ridder, voogd van Maastricht, een jaarrente van drie pond uit anderhalve bunder land te 

Blandisheyke verkocht heeft, welke zij bestemd heeft als stipendium voor de missen. 

Getuigen: Winricus Faber de Sancto Gerlaco, schepen; Gerardus, genoemd Hornsberch, schepen; 

Giso de Sancto Gerlaco, schepen 

 

35 1320 april 23 "Datum anno Domini MCCC vicesimo, ipso die beati Georgii martiris" 
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Nicholaus, proost, en het gehele convent van de H. Gerlacus verklaren, dat zij aan hun medezuster 

Johanna de Haren twee jaarrenten verkocht hebben, de ene ten bedrage van negen grossi en acht 

kapoenen en op te brengen door Johannes Zampenoys, de andere ten bedrage van vijf grossi en vijf 

kapoenen, op te brengen door Beatrix de Hoytheim, genoemd op den Passe. Verder verklaren zij, dat 

Johanna de Haren deze jaarrenten bestemd heeft voor het onderhoud van een eeuwigbrandende 

lamp, die geplaatste moet worden bij een met lelies versierd en op een groene draagbaar rustend 

kruisbeeld, dat zij in het klooster van de H. Gerlacus heeft laten opstellen 

 

36 1322 juni 10 "Datum anno Domini MCCC vicesimo secundo, in die Sacramenti" 

Reynoldus, heer van Monyoe en Valkenborch (Reinoud I)  verklaart, dat Rutgerus de Houtheim met 

zijn toestemming aan het klooster van de H. Gerlacus een jaarrente van zes pond heeft verkocht, 

bestemd voor de pitancie en uit te betalen uit zeven morgen land, gelegen vanaf de hoeve van 

broeder Wynricus van de Duitse Orde van het huis Byessen tot aan de oever genoemd Brubeke, in 

een stuk zich uitstrekkende van de weg naar Meerssen tot aan de hoeve van de genoemde Rutgerus . 

Reynoldus verklaart verder, dat hij deze zeven morgen land, die Rutgerus van hem in leen houdt, 

leenvrij en cijnsgoed maakt 

 

37 1324 oktober 1 "Datum anno Domini MCCC vicesimo quarto, in festo beati Remigii episcopi" 

Hupertus de Gracht, voogd van Valkenborch, Everhardus de Schlemmartere, Johannes Braxator de 

Oelbeke, Johannes, zoon van Weltgerus de Oelbeke, Henricus de Dollenberch en de overige 

schepenen van Clemmen verklaren, dat Engelbertus de Bughten, schoonzoon van Arnoldus Korren de 

Overheym, aan Basilea de Bircler, moniale in het klooster van de H. Gerlacus, en aan haar 

medezusters Hildegardis en Gutkina, dochters van Mathias Mattelion, armiger van Eynatten, dapifer 

van de landen van Monyoie en Valkenborch, een jaarrente van vier solidi heeft verkocht uit 

landerijen te Clemmen, welke jaarrente volgens de wens der drie monialen na hun overlijden 

gebruikt zal worden als fundatie voor een altaar 

 

38 1 "Datum anno Domini MCCC tricesimo primo, feria tercia post Jacobi apostoli" 

Wilhelmus de Oys, kanunnik en scholaster der kerken van de H. Servatius en de H. Maria te 

Maastrichtg, bevestigt als executeur testamentair het legaat, dat Arnoldus de Berghe, armiger, in zijn 

terstament aan de priorin en het convent van de H. Gerlacus heeft nagelaten, namelijk een jaarrente 

van tussen de 5 en 6 vaten rogge uit zijn hoeve te Strobeke, dienende voor zijn jaargetijde in de 

kloosterkerk 

 

39 1331 december 10 "Datum anno Domini millesimo CCC tricesimo primo, feria tercia post 

conceptionen beate Marie Virginis" 
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40 1333 augustus 7 "Datum anno Domini millesimo trecentesimo tercio, in crastino beati Syxti 

pape et martiris" 

Henricus, proost, en het gehele convent van de H. Gerlacus verklaren, dat zij omwille van de grote 

schuldenlast van hun klooster voor een zekere som gelds aan Wynemarus de Bruke, kanunnik der 

kerk van de H. Maagd te Aken, een jaarrente van een mud rogge hebben verkocht, welke geheven 

wordt uit hun hoeve te Heke en uit vijf morgen land, gelegen op Paysch bij Hoythym, onder 

voorwaarde evenwel, dat de jaarrente na Wynemarus'overlijden aan het klooster zal terugvallen 

voor de celebratie van vier memoriediensten 's jaars tot gedachtenis van zijn ziel 

 

41 1335 maart 12 "Datum anno Domini millesimo trecentesimo quinto, in die sancti Gregorii pape" 

Johannes de Hoitheym, schout, Rutgherus, zoon van wijlen Alardus, Godefridus dde Werde. 

Johannes, genoemd Nycoil, Henricus de Fleke, Arnoldus de Scemmerth en Johannes de Ytteren, 

schepenen van Mersen, verklaren, dat Elizabet, weduwe van Rogerus, genoemd Pulgeman, en haar 

zoon Johannes aan het convent van de H. Gerlacus een jaarrente van vijf pond uit drie stukken 

akkerland te Hulenstroten (Ulestraten) hebben verkocht, van welke jaarrente twee pond bestemd 

zijn voor de pitancie en drie pond voor de ziekenafdeling van het klooster 

 

42 1345 september 21 "Datum anno nativitatis dominice millesimo trecentesimo XL quinto, mensis 

Septembris die XXI" 

 

43 1347 maart 3 "Datum a nativitate Domini MCCC quadragesimo septimo, tercia die mensis 

Marcii" 

Heinricus, genoemd Snavel, schout, en Arnoldus de Schemmart, Johannes de Etter, Arnoldus de 

Mersen, Johannes de Roder, Gerardus, genoemd Plagge, Egfridus de Roethem en Gerardus de 

Roethem, schepenen van Mersen, verklaren, dat Lambertus de Lemmoel, armiger, aan het klooster 

van de H. Gerlacus een jaarrente van twee goudgulden uit twede bunder weideland gelegen bij bij 

Boixsoerst, schuldig is, welke jaarrente bestemd is voor de celebratie van vier jaargetijden in de 

kloosterkerk voor de ouders van Lambertus de Lemmoel - Lambertus de Lemmoel en Margarieta - 

voor zijn broeder Leonius de Lemmoel en voor hem zelf 

 

44 1351 november 22 "Datum Colonie in die beate Cecilie anno Domini MCCC quinquagesimo 

primo" 

Wilhelmus, aartbisschop van Keulen (Willem van Gennep), verklaart, dat Petrus de Retersbeke, 

armiger, voor een bedrag van honderd gouden schilden zijn leenman is geworden 
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45 1355 september 14 "Actum Traiecti in domo dicta de Dyteren anno nativitate Domini millesimo 

CCCquinquagesimo quinto, in die exaltacionis sancte crucis" 

Agnes de Beechoven, abdis van het klooster te Susteren, verklaart, dat de jaarrente van een malder 

rogge, die wijlen haar broeder Wilhelmus, armiger, krachtens testementaire bepaling uit zijn hoeve 

Beechoven aan het klooster van de H. Gerlacus geschonken had, door haar voorgangsters en haar 

zelf ieder jaar aan het klooster van de H. Gerlacus is uitgekeerd. 

Getuigen: Jacobus de Geldonia, presbyter; Wilhelmus de Caufstert, burger van Maastricht 

 

46 1356 maart 6 "datum anno Domini MCCC quinquagesimo sexta die mensis Martii" 

Florentius de Vinea en Reinerus de Rosis, schepenen der stad Maastricht, verklaren, dat Billa, 

weduwe van Heinricus Hansscemekers, met toestemming van haar kinderen Georgius, priester, 

Heinricus, Theodericus en Billa een op de Jeker gelegen huis - gesitueerd tussen het huis van 

Johannes de Sconouwen en een ander huis van Billa , naar de Jeker toe - aan Johannes de Botenaken 

heeft verpacht voor twee marken en een kapoen 's jaars 

 

47 1356 maart 6 "Datum anno Domini MCCC quinquagesimo sexto, sexta die mensis Martii" 

Florentius de Vinea en Reinerus de Rosis, schepenen der stad Maastricht, verklaren, dat Billa 

weduwe van Heinricus Hanscemeker, met toestemming van haar kinderen Georgius, priester, 

Heinricus, Theodericus en Billa een op de hoek van de Cortenstrate tussen de huizen van Renerus de 

Berghe, miles, en Johannes de Botenaken, lakenscheerder, gelegen huis aan Johannes de 

Scoenouwen heeft verpacht voor twee marken en een kapoen 's jaars 

 

48 1359 oktober 25 "Datum anno Domini millesimo CCC quinquagesimo nono, feria sexta ante 

festum beatorum Symonis et Jude apostolorum" 

Florentius de Leopardo en Nycholaus de Mauro, schepenen der stad Maastricht, verklaren, dat 

Johannes, zoon van Henricus de Carsuel, van de jaarrente van 33 Luikse solidi en vier denarii, welke 

hij bezit op het huis van Johannes de Gelmen, koop man, welk huis gelegen is in de Sint-Jorisstraat, 

tussen de huizen van Florentius de Vinea en Wilhelmus de Borsen, een bedrag van een Luikse mark 's 

jaars heeft afgestaan aan Arnoldus en Katharina, kinderen van wijlen Johannes, genoemd Kavelinch, 

looier 

 

49 1360 maart 1 "datum anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo, dominica secunda 

quadragesime qua cantatur Reminiscere" 

Hubertus de Wuren, schout, en Johannes Cardenbeck, Johannes, genoemd Walheym, Arnoldus de 

Goelheym, Johannes Offerman, Theodericus Pape, Henricus Caudenberch en Johannes, genoemd 

Cignus, schepenen van Berghe, verklaren, dat Petrus, genoemd Vascart de Goelheym en zijn 
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echtgenote aan hun zoon Ludovicus een bedrag van veertig gouden schilden schuldig zijn, alsook het 

bij hun huis te Goelheym (Geulem) gelegen erf en de jaarrente, die zij daarvan betalen, waarvoor zij 

als onderpand een bunder land hebben aangewezen, die zij in erfpacht houden van de priester 

Godefridus genoemd Tinctor, en die Ludovicus na hun dood zal bezitten 

 

50 1363 februari 21 "Gegheven in den joire ons Heren du men screif dusent driehondert ende 

drieentsestich, des eynentwintich dagh in die sporkil" 

Henric Diderichsson Croemffoets van Audenhoven (Uikhoven) en Baets, dochter van Arnout van 

Heppenart, verklaren met elkander in het huwelijk te zijn getreden en als bruidsgift van Arnout van 

Heppenart een zekere som gelds ontvangen te hebben, welke tevens als ouderlijk erfdeel geldt. 

Getuigen: Johan Crummel van Audenhoven; Reyner Bruych; Dirich van Elen 

 

51 1364 mei 9 "In anno Domini MCCCLXIV, die IX mensis Maii" 

Frater Henricus de Aquis, kaninnik van de abdij van Mont-Cornillon te Luik en proost van het convent 

van de H. Gerlacus, Katherina de Riveren, priorin, Katherrina de Honnis, subpriorin, en de andere 

monialen van het klooster van de H. Gerlacus verklaren, dat het allodiaal goed Mons Auri oftewel 

Gotberch - gelegen te Heke en bestaande uit acht bunder land -, dat proost Heinricus de Aquis en 

andere weldoeners in 1363 hebben aangekocht en aan het klooster van de H. Gerlacus geschonken, 

zal dienen voor de celebratie van een jaargetijde ten behoeve van de schenkers en wel in dier voege, 

dat de inkomsten uit het allodium ook gebruikt zullen worden voor de pitancie, terwijl aan de 

priesters, die op de dag van het jaargetijde de mis lezen aan de altaren van de H. Nicolaas en Cecilia, 

van het H. Kruis en de Elfduizend Maagden, en van de H. Michael en Barbara, een sumerinus rogge 

per persoon uitgekeerd zal worden 

 

52 1364 september 11 "Gegeyven end gescreven in deme joer noe der geboert ons Heren due men 

screyf dusent drihondert vier end sestich joer, des guedensdaeghs nae onser Vrouwen daghe 

nativitas" 

Reynart der Becker, Johan Mungh, Tilman Oyrs, Pouwels an den Planken, Luprant der Scheyrre, 

Gerart opt Oyrt en Heynrich Deyrt, schout en schepenen van Herle (Heerlen), verklaren dat Johan in 

der Eynengassen met toestemming van zijn echtgenote Heylken aan Lisen van Muederstorp, moniale 

in het klooster van de H. Gerlacus, een jaarrente van drie m ud of 24 vaten rogge heeft verkocht uit 

2/1/2 bunder - tussen Herle en Schoysberg(Schaesberg) gelegen - land, Wickrader leengoed, met 

toestemming van Gerart van Welten, genoemd Cochazart, rentmeester van de heer van Wickrade 

 

53 1366 april 10 "Datum anno Domini millesimo CCC sexagesima sexto, mensis Aprilis die decima" 

Henricus de Montenaken en Arnoldus Nuysten, schepenen van Maastricht, verklaren, dat Wilhelmus 

de Beke, wever, en zijn echtgenote Elisabet ten behoeve van Mabilia, dochter van wijlen Wilhelmus, 
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genoemd Mont de Aquis, moniale in het klooster van de H. Gerlacus afstand hebben gedaan van een 

jaarrente van 10 Luikse solidi uit het huis van wijlen Petrus de Alto Limite te Wych (Wyck) 

 

54 1366 oktober 2 "Datum anno Domini millesimo CCCLX sexto, in crastino beati Remigii episcopi" 

Reynerus de Rosis en Lambertus de Kestele, schepenen van Maastricht, oorkonden, dat Gerardus de 

Nyderbeke en Mathias de Rurmunde ten behoeve van Mechtildis de Elen, moniale in het klooster van 

de H. Gerlacus, afstand hebben gedaan van een jaarrente van een Luikse mark uit de brouwerij van 

Reynerus, genoemd Viseboen, gelegen in de Raamstraat te Maastricht, welke jaarrente na het 

overlijden van Mechtildis de Elen dienen zal als fundatie voor haar jaargetijde 

 

55 1366 december 14 "Gegeven en den jaren ons Heren dusint drihondert ses inde sestich jare, des 

anderen dachs no sint Lucien dach" 

Adam, kapelaan te Mersen, en Rutger, deken van Mersen, verklaren, dat Henken Gysen son van Sint-

Gerlach, Johan Caloeps van Sint-Gerlach en Johan van Berghe, Walums son, aan het klooster van de 

H. Gerlacus een jaarrente van acht vaten rogge verkocht hebben uit twee te Houtheym gelegen 

hoeven.  

Getuigen: Willem, zoon van Willem, vleeshouwer te Meerssen; Jutte, echtgenote van deken Rutger; 

Claes Vromine van Sint-Gerlach en zijn zoon Heynken; Johan Offerman van Berg 

 

56 1367 november 3 "Datum anno Domini millesimo CCC sexagesimo septimo, in die sancti 

Huberti, confessoris" 

Reynerus de Rosis en Rutgerus de Viseto, schepenen der stad Maastricht, verklaren, dat Arnoldus 

Lymmoels en zijn echtgenote Katharina de jaarrente van een mark als bedoeld in de akte van 25 

oktober 1359 aan het klooster van de H. Gerlacus hebben geschonken, onder voorwaarde evenwel, 

dat Mechtildis, dochter van wijlen Theodericus de Elen, moniale in het klooster van de H. Gerlacus, 

gedurende haar leven het vruchtgebruik der jaarrente zal genieten 

 

57 1368 april 13 "Anno Domini millesimo CCCLX octavo, feria quinta post Pascha" 

Jacobus, bisschop van Croatië, verklaart, dat hij in het klooster van de H. Gerlacus bij Valkenborch 

een altaar ter ere van de H. Georgius, Sebastianus, Agnes en Elizabet heeft gewijd en aan dit altaar 

een aflaat van tweemaal veertig dagen - evenals aan het altaar van het H. Kruis en de Elfduizend 

Maagden en aan dat van de H. Katherina - heeft verleend 

 

58 1369 augustus 24 "Ghegeyven in den joer ons Heren du men screyf dusent drihondert nugen en 

sestich joer, op des guden synt Bartolomeis dagh des apostels" 
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Willem van Roeyssendale, rechter te Herle, en Johan Mont, Pauwels der Wyman, Lupperant, Tylman 

der Oers, Henrich Doert en Gerart Tylken, schepenen aldaar, verklaren, dat Dirich van Kaldenborne, 

zijn zoon Willem en zijn schoonzoon Johan Berwijn van Acken aan Jutta van den Eschen, moniale in 

het klooster van de H. Gerlacus, een jaarrente van een malder rogge hebben verkocht, ieder jaar 

door de vrouwe van Welten te leveren uit vier morgen akkerland, die zij in pacht houdt van de 

genoemde Dirich van Kaldenborne en die gelegen zijn bij haar hoeve "op gheynen bergh" 

 

59 1369 november 17 "Gegeven tot Aken XVII dage in November, int jair ons Heren MCCCtsestich 

ende neghen" 

Wenceslaus van Luxemburg, hertog van Brabant en Lymborch, verklaart, dat hij het klooster van Sint 

Gerlac vrijstelt van alle keurmeden in het land van Valkenborch 

 

60 1370 april 29 "Datum anno nativitatis Domini trecentesimo septuagesimo mensis Aprilis die 

penultima" 

Goswinus de Weerde, schout, en Gerardus de Roetheym, Gerardus, genoemd Wolf, Arnoldus de 

Bergheym, Lambertus de Ytteren, Gerardus Teyverman, Adam, genoemd Haertscheyne en Petrus op 

die Beke, schepenen van Mersen, verklaren, dat wijlen Johannes Hoen van den Eyssche, ridder, bij 

testamentaire beschikking aan zijn zuster Jutta van den Eyssche heeft opghedragen in het klooster 

van de H. Gerlacus een altaar ter ere van Sint Joris te stichten, met een dotatie van 25 goudgulden 's 

jaars voor de rector van genoemd altaar en dat Jutta van den Eyssche ter vervulling van die opdracht 

een jaarrente van 25 goudgulden heeft gekocht van Nycholaus, genoemd Hoen, ridder, en wel uit 

diverse goederen 

 

61 1370 juni 23 "Ghegeven end ghescreven in den Jare ons Heren du men scref dusent drihunder 

tziventich, in sinte Johannes oven" 

Goeswyn van Werde, schout van de proost van Mersen, en Gherart van Roetheym, Gherart Wuyf, 

smid, Lambrecht van Itter, Gherart Teveman, Arnout van Bercheym, Doem Hardescene en Peter van 

Strobeke, schepen aldaar, verklaren, dat Mechtil van Walsitten en haar zoon Peter aan "Katerine des 

beren dochter van Valkenborgh"een jaarrente van een half mud rogge verkocht hebben, die Johan, 

zoon van Johan van Bercheym moet leveren uit zijn hoeve en landerijen te Walsitten 

 

62 1372 februari 5 "Ghegeven int jaer ons Heren dusent dryhondert twe ende seventich, op sinte 

Aghaten dach" 

Walramen van Valkenberg, heer van Borne (Born) en van Zyttert, en zijn leenmannen Johan van 

Were, ridder, en Heinrich van den Berghe verklaren, dat Arnout Heinricsson Symons van Zyttert aan 

de armen "in gheeen Broich" (Hoensbroek) een jaarrente van negen malder rogge uit negen bunder 

land te Bruyczittert (Broeksittard) schuldig is, welke jaarrente door Aghaten van den Broich, moniale 
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in het klooster van de H. Gerlacus, Gelys van den Wier en Arnoit van Hulsbergh aan de armen 

geschonken is 

 

63 1373 juni 21 "Gegeven int joer ons Heren dusent dryhondert drye end zeventich, des 

dyesdachez vur sinte Johans dage baptiste" 

Reyner Groythennen, Johan Dapper, Herman Renner, Goytschalc, Heynrich Myeme en Gerart van 

Echt, schepenen van Valkenborch, verklaren, dat Heynrich Vencken van Valkenborch en zijn 

echtgenote Yde aan het klooster van de H. Gerlacus een jaarrente van twee gulden schuldig zijn, 

waarvoor Heynrich Vencken tot onderpand gesteld heeft zijn huis te Valkenborch alsmede 3/1/2 

schelling ten laste van het huis van Ghielis Pickart, onder beding evenwel, dat een gulden van de 

genoemde jaarrente zal dienen voor de pitancie bij het jaargetijde van Margryete, echtgenote van 

Johan van Hulsberch en de andere gulden voor waskaarsen en verlichting van het H. Sacrament 

 

64 1373 september 30 "En den jare ons Heren du men screif dusent driehundert end LXXIII jore, 

des vrydachs vur sinte Mees dach" 

Herman Huen, ridder, verklaart, dat hij aan het klooster van de H. Gerlacus een jaarrente van twee 

realen - uit zijn renten en pachten te Mersen te betalen - heeft geschonken ten behoeve van de 

jaargetijden voor zijn ouders 

 

65 1375 juli 15 "Gegheven int jaer ons Heren dusent driehondert vijf ende tseventich, des 

viefteende daechs in den Hoymaent" 

Margrite van Heynsbergh, abdis van Thoren (Thorn), verklaart, dat voor haar en haar leenmannen 

Heynrich van Osen, Coen Ruest van gheen Ende, Johan van der Straten, Jan Wyricks en Heynric 

Heysterman verschenen is Symon van Strobeke, genoemd Scoutken, die als momber van Heylwig van 

Beechoven, moniale in het klooster van Sint-Clara te Colen (Keulen), door haar beleend is met zestien 

bunder te Papenhoven gelegen land, welke Heylwig van Beechoven geërfd heeft van Yda, echtgenote 

van Wynant van Dyeteren. Abdis Margrite) verklaart verder, dat voornoemde Symon 2/1/2 bunder 

van het voormelde goed heeft overgedragen aan het altaar van de H. Nicolaas in de kerk van de H. 

Gerlacus en dat zij Godard van Dwerhagen, priester, hiermee heeft beleend 

 

66 1375 juli 16 "Gegeven int joer ons Heren dusent driehondert vijf ende tseventich, op sinte 

Gondolf ende Mondolf daech der heyliger busscoppen, des moents van den Hoymoent des 

zestyenden dachs te latinen gheheiten Julius" 

Dyric Quant, schout, en Arnout Marsilis soen van Udencoven (Uikhoven, Dyric Groetrutten, Arnout 

Kupenbender, Johannes Mees, schrijver te Tri(e)cht, Johannes Rumpheym en Williken Gorys soen 

van Udencoven, leenmannen van de - onder Johan van Lyevendael, abt van Sint-Cornelis 

(Cornelimünster, ressorterende - hof van Udencoven, verklaren, dat zij Wynant van Hese, raadsman 
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en burger der stad Tricht, beleend hebben met de veertien bunder land en de onderpanden van drie 

jaarrenten, respectievelijk 20 schellingen, 9 penningen en 12 kapoenen groot, die Wynant van Hese 

van Heinric van Heppenart gekocht heeft en die leenroerig zijn aan de abt van Sint-Cornelis 

 

67 1375 juli 20 "Datum anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto, in 

nocte Praxedis virginis" 

Henricus, proost, Katherina de Riveren, priorin en Katherina de Honys, subpriorin van het klooster 

van de H. Gerlacus, verklaren, dat zij Billa de Aquis, Gertrudis de Hulsberch, Katherina de Tzivel en 

Jutta de Esschen, monialen in het klooster van de H. Gerlacus, als vertegenwoordigsters van de 

kloostergemeenschap afgevaardigd hebben naar de bijeenkomst, die Walramus de Valkenborch, 

heer van Borne en van Sittart, voor zaterdag 21 juli te Sittert heeft uitgeschreven tot vereffening van 

een geschil tussen Egidius de Vinario en Arnoldus de Hulsberch enerzijds en het convent van de H. 

Gerlacus anderzijds 

 

68 1375 november 26 "Gegeven inden jare ons Heren dusent driehondert tseventich ende vive, des 

anderen dagh na sent Katherinen daich" 

Diric Quant, schout van de hof van Udencoven toebehorende aan Johan van Lievendail, abt van Sint-

Cornelis, en de leenmannen Arnout Marsilis son van Udencoven, Diric Groetrutten, Arnout 

Cupenbender, Johannes Mees, schrijver te Tricht, Johannes van Rompen en Willem Goris son van 

Udencoven, verklaren, dat Jutta, dochter van wijlen Wynant van Houthem, als naaste erfgenaam van 

Henric van Heppenart de goederen, die deze aan Wynat van Hese verkocht had, heeft teruggekocht, 

waarna Diric Quant als schout haar ermee heeft beleend 

 

69 1375 december 20 "Gegheven in den joire ons Heren dusent driehondert tseventich ende vive, 

op sent Thomas avant voer Keirsmesse" 

Diric Quant, schout van de abt van Sint-Cornelis in diens leenhof te Udencoven, en de leenmannen 

Lambrecht van Kestelt, schepen te Tricht, Gilis van Borsen en Arnout Marsilis geven vidimus van een 

akte van 21 februari 1363 

 

70 1375 december 22 "Gegeven in den jare ons Heren dusent driehonderd tseventich ende vive, 

des anderen dagh nae sent Thomas dach voer Keirsmesse" 

Heinric van Heppenart, zoon van wijlen Arnout van Coppelhoven, verklaart, dat hij de veertien 

bunder akkerland en de renten van 20 schellingen, 9 penningen en 12 kapoenen, welke hij eerder in 

dit jaar aan Wynant van Hese verkocht heeft en die vervolgens door Jutta, dochter van wijlen 

Wynant van Houtheym, zijn naaste erfgename, zijn teruggekocht, ten behoeve van genoemde Jutta 

van alle rechtsaanspraken zal vrijwaren 
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71 1376 januari 25 "Datum et actum in opido Trajectensi supra Mosam in domo inhabitationis 

venerabilis viri domini Conrardi de Driel, canonici et sigilliferi Leodiensis, sita in claustro ecclesie 

beate Marie ibidem, sub anno a nativitate Domini millesimo CCC septuagesimo sexto, indictione 

quarta decima, mensis Januarii die vicesima quinta" 

De officiaal van het bisdom Luik en van Kempenland verklaart, dat hij op verzoek van Katharina de 

Severen en Gertrudis de Hulsberghe, monialen in het klooster van de H. Gerlacus, door de notarius 

Albertus de Loze een afschrift heeft laten vervaarfdigen van twee oorkonden betreffende het ius 

patronatus van het klooster van de H. Gerlacus over de kerk van Oersbeke, welke oorkonden de 

genoemde monialen hem ter hand hebben gesteld en die door hem in orde bevonden zijn. 

Getuigen: Godefridus de Dwerhaghen, rector van het altaar van de H. Nicolaus in de kerk van de H. 

Gerlacus; Alardus de curia de Empel, notarius; Johannes, genoemd Cuper, clericus, Symon, genoemd 

Sceutken 

 

72 1377 juni 15 "Gegeven in den joer ons Heren dusent driehondart seven ende seventich, op sinte 

Viti ende Modesti daech der heylgher mertellere"  

Johan van Putte, ridder, Willem van Scoelsberch, Johan Hoen van Voerendale, Gerart van 

Retersbeke, Johan van den Driesche en Cone van der Vorde verklaren, dat zij als bemiddelaars een 

geschil tussen het klooster van de H. Gerlacus en Godart, genoemd Creft van der Vorde, over een 

grenssloot tussen hun goederen te Cardenbeke in dier voege hebben beslist, dat beide partijen de 

sloot gezamenlijk zullen onderhouden en vegen 

 

73 1378 november 26 "Datum anno Domini millesimo CCC septuagesimo octavo, mensis 

Novembris die vicesima sexta" 

de officiaal van het bisdom Luik verklaart, dat hij aan Elisabeth de Laer, weduwe van Gerardus de 

Rytersbeke, armiger, volmacht heeft verleend om vrijelijk bij uiterste wil over haar roerende en 

onroerende goederen te beschikken 

 

74 1378 december 18 "Datum anno a nativitate Domini millesimo CCC LXXVIII, mensis Decembris 

die XVIII" 

De aartsdiaken van Campania (Kempenland) bericht aan de priester, die dienst doet in de 

parochiekerk van Oersbeke, dat Henricus de Aquis, proost, Billa Mouts de Aquis, priorin, en het 

gehele convent van de H. Gerlacus uit kracht van het ius patronatus, dat zij te Oersbeke bezitten, als 

opvolger van broeder Christianus de Colonia, regulier kanunnik te Steynfelty), voor het ambt van 

rector van genoemde kerk broeder Libertus de Culenbeke, regulier kanunnik te Steynvelt, hebben 

voorgedragen en hij gelast deze voordracht vanaf de kansel der kerk te Oersbeke bekend te maken 

en eventuele bedenkingen tegen de voordracht aan hem mede te delen 
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75 1379 januarie 25 "Datum anno a nativitate Domini MCCCLXXIX, ipso die conversionis Pauli 

apostoli" 

Johannes, dienstdoend priester te Anstenroede (Amstenrade), bericht aan Reynaldus de Filliis, 

aartsdiaken, dat hij overeenkomstig diens opdracht de voordracht van Libertus de Culenbeke tot 

rector der kerk te Oersbeke van de kansel heeft bekend gemaakt zonder enige bedenking vernomen 

te hebben 

 

76 1380 januari 12 "Gegeiven int jare uns Heren dusent drihondert achtentich, des donresdaghe 

noe druttein daghe" 

Johan Munck, Geyrart Creye, Hinrich Dort en Johan Pevelken, schepenen van Herle, verklaren, dat 

Deyderich Tytken van Welten en zijn echtgenote Oylke aan Katerine van Schoisberch/Schoitzbergh, 

moniale in het klooster van Synt Geyrlaike, een jaarrenbte van twaalf vaten rogge en vier penningen 

schuldig zijn uit anderhalve bunder akkerland te Welten, gelegen naast het land van Swersscheiden 

en dat van Gubbel Kuyten en genoemd de "Rummelkeyle", welke anderhalve bunder land voorheen 

toebehoorden aan Willem van Schoisberch, die ze in erfpacht gaf aan Deyderich Tytken en de 

eigendom ervan later afstond aan zijn zuster Katerine, haar evenwel verplichtende tot een jaarrente 

van achttien schellingen aan Helzen van Reitersbeic, kloosterzuster te Ryckoifsteine 

 

77 1380 april 25 "Gegeven int joer ons Heren dusent dryhondert achtentich joer, op sint Marchus 

dage des heyligen ewangelisten" 

Willem van Rosendal, schout, en Johan Moncke, Gerart Kreye, Herman van den Hout en Lambertus 

Gulpen, schepenen van Herle, verklaren, dat Borsken van Dilkenbrucke aan het altaar van Sint-Joris in 

het klooster van Sint-Gerlach een jaarpacht van zestien vaten rogge schuldig is uit vijf bunder 

akkerland te Herle, welke laatgoederen zijn van de hertog van Brabant in de heerlykheid Valkenberg 

 

78 1381 juni 13 "Gegeven in den joer ons Heren dusent driehondert ende eyn ende achtentich, op 

des heylgen Sacraments daech"  

Symon Scaefdries, schout, en Johan Waelheym, Johan Roselere, Johan Koudenberch, Filips op gene 

Munt, Johan Offerman, Goeswiin van Guelheym en Gerart der Oleysleger, schepenen van Berghe, 

verklaren, dat Loetken Goelheym aan Catharina van Sievel, moniale in het klooster van Sinte Gerlach, 

een jaarrente van zeven vaten rogge schuldig is uit zijn te Guelheym (Geulhem) gelegen hoeve, welke 

jaarrente zal dienen voor het jaargetijde van Catharina van Sievel  en van haar nicht Nese 

 

79 1382 jubni 12 "Gegeven int joere ons Heren dusent dryehondert twey ende achtentich joeren, 

twelve dage in den Bramoent" 
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Arnolt van Chyevel, ridder, verklaart, dat hij met toestemming van zijn zoon Johan een jaarrente van 

een mud rogge uit diverse landerijen te Berghe aan het klooster van Sint Gheerlach heefvt 

geschonken ten behoeve van een jaargetijde voor zijn overleden echtgenoten Nese en Haedwig 

 

80 1382 augustus 2 "Gegeven int jaer ons Heren dusent dryhondert ind twey ind achtentich, op sint 

Stefphoens dage" 

Johan Kiedel van Oersbeke en zijn leenmannen Hubrecht van der Gracht en Gyselbrecht van der 

GHracht verklaren, dat Goiswyn Loef, als echtgenoot en momber van Lyse, dochter van Cloes in 

dieGracht, aan Pauwels van Ophoeven, zoon van wylen Gerait, de smid, een jaarrente van zeven 

malder rogge heeft verkocht uit zijn te Oersbeke gelegen en aan Johan Kiedel leenroerige hoeve 

 

81 1382 oktober 1 "Gegeven in den joer ons Heren Jhesu Christi dusent driehondert ende twe ende 

achtentich, op sinte Remeys daech des heylgen confessers" 

Heynric van Aken, proost, en het gehele convent van Sinte Gerlach verklaren, dat zij in aanwezigheid 

van de persona van Scemmart, Johan van Hulsberg, Gerart Hornsberch, Goesen der Boschuder en 

anderen de hoeve, welke het klooster te Roderen ( Raar) bezit, voor de tijd van negen jaar in halfwin 

hebben verpacht aan Goesen van Roetheym. Zij verklaren verder, dat Gerart van Roetheym, vader 

van genoemde Goesen, zijn broeders Rutger, Godart en Gerart en zijn zwager Goesen van Wirde zich 

als borgen voor deze verpachting ter beschikking hebben gesteld 

 

82 1383 mei 24 "Gegeven int joir uns Heren dusent dryhondert ind dry end Echtzych joir, des 

Sondages na des heylgen Sacraments dagen" 

Thys Reynarts son, rechter, en Johan Munck, Herman van den Holtz, Peter der Becker en Heyne 

Ubach, schepenen van Herle, verklaren, dat Henyn Pert, genoemd Nickel van Vroeschschenbach, en 

zijn echtgenote Bele van de momber van het altaar van Sint-Joris in de kloosterkerk van Synt Gierlach 

vijf bunder land te Herle in erfpacht hebben genomen tegen een pacht van zestien vaten rogge 's 

jaars 

 

83 1383 november 11 "Gegeven int joir ons Heren dusent dryhondert ind dry ende echtzych joir, op 

synt Merthijns dage des heylghen buschschoefs in den wenter" 

Thys Reynarts son, rechter, en Johan Munch, Herman van den Holtz, Heyne Mout en Heyne Ubach, 

schepenen van Herle, verklaren, dat Johan Buseman van Bentzenrede (Benzenrade) van Katherine 

van Schoitzbergh, moniale in het klooster van Synt Gierlach, anderhalve bunder land, gelegen te 

Welten en genoemd "in die Ryntskoil"voor twaalf vaten rogge 's jaars in erfpacht heeft genomen, 

welke anderhalve bunder land reeds belast zijn met een jaarrente van achttien schellingen voor 

Heynrich van der Stroissen, terwijl Johan Buseman tot onderpand van de betaling van de jaarpacht 
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van twaalf vaten rogge een bunder land ter beschikking stelt, eveneens te Welten gelegen en 

genoemd "wyngartsbunre" 

 

84 1384 maart 21 "Gegeven int jaer ons Heren dusent dryhondert vier ind achtentich, des neest 

naendaichs na halfvasten" 

Johan Kiedel van Oerssbeke en zijn leenmannen Hubrecht van der Gracht en Gyse van der Gracht 

verklaren, dat Diederich van Anstenraede de jaarrente, die hij heeft overgenomen van Pouwels van 

Ophoeven, aan Jutte van den Esschen, moniale in het klooster van Sint Geerlach, heeft geschonken 

 

85 1384 november 3 "Ghegeven inden jare ons Heren dusent driehondert vier en tachtench, op 

sinte Hubrechts daghe" 

Johannes van Hulsberch, schout, en Arnolt van den Kirhoef, Heyne Heyke, Johan Sterke, Lenz Vrome, 

Jacop der Smet, Johan Sticker en Arnolt van Ghisenguebben, schepenen van de proost van Mersen in 

de bank van Clemmen, verklaren, dat Wetzel van Eckelrade aan de zusters van Sint Gheirlach een 

jaarrente van zeven vaten rogge uit 2/1/2 bunder land te Clemmen schuldig is, welke Ghilis der 

Wisseler van Triecht haar heeft nagelaten, te weten de ene helft voor zijn jaargetijde, de andere helft 

om een kaars te laten branden voor het H. Sacrament in het koor van de kerk 

 

86 1385 april 23 "Gegeven in den joere ons Heren dusent drihondert ende vijf ende achtentich, op 

sinte Jorys daech des heylgen ridders" 

Johan van Befort, proost van Mersen, en zijn leenmannen Johan van Hulsberch, en Goeswyn van 

Wierde alsook Gerarde, deken van Mersen, verklaren, dat Gertruyt van Hulsberch, moniale in het 

klooster van Sint Gerlach, van haar neef Tonys het goed geheten Struverasgracht, gelegen te Heke, 

gekocht heeft en dit aan het klooster van Sinte Gerlach geschonken heeft ten behoeve van 

jaargetijden voor haarzelf en haar zuster Aleyden 

 

87 1385 december 13 "Gegeven int jaer ons Heren dusent dryhondert vuf ind achtentich, op sint 

Lucien dage" 

Johan van Schaesberg en zijn zwager Gerart van Retersbeke verklaren, dat zij ten overstaan van 

Mathys, rechter, en Johan Moutke, Heynrich Ubach en Peter der Becker, schepenen van Herle, aan 

het klooster van Sint Geerlach een jaarrente van acht vaten rogge hebben geschonken ten behoeve 

van het jaargetijde voor hun ouders, respectievelijk schoonouders Conrart van Schaesberg, ridder, en 

Margreten, alsook voor de ouders van de laatste, Johan Corfs en Trude, nader stipulerende, dat de 

rente ieder jaar geleverd zal worden door Zielis op den Driessche uit twee bunder akkerland, die 

gelegen zijn aan "den Eycholt", bij het goed van heer Gerait van den Eycholt, ridder, en die vroeger 

aan Oda Petit toebehoorden, maar thans door Johan van Schaesberg en Gerart van Retersbeke voor 

veertien vaten rogge 's jaars in erfpacht zijn gegeven aan Zielis op den Driessche 
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88 1388 juli 6 "Gegeven in den joere ons Heren dusent dryehondert tachtentich ende acht, sesse 

daege in Julio" 

Henric Rese, schout, en Hantze opt Roet, Henric Ackerman, Johan van Liebeke, Gerart Scheyne, 

Herman van Itter en Johan Gerards, schepenen van het kapittel van O.L. Vrouw te Triecht in de 

dingbank van Bemelen, verklaren dat de proost, de priorin en het convent van Sint Geerlake aan 

Henric Resen, schout van Bemelen, drie bunder akkerland in erfpacht hebben gegeven, welke 

toebehoren aan het klooster en te Bemelen gelegen zijn aan de weg naar Aken, en wel tegen een 

pacht van twaalf vaten rogge 's jaars 

 

89 1389 december 19 "Gegheven in den jaer ons Heren dusent drihondert noegen ende achtentich, 

des Sondachs nae sint Lucien dach" 

Gherart Strabant, schout, en Gherart Hacke, Gherart van Herborch, Johan Preut, Heynric van 

Riempst, Diederich Leister, Peter van Herborch en Johan Mathys van Udencoven, schepenen van 

Redekeim (Rekem), verklaren, dat Jutte van Houtheim, dochter van wijlen Wynant van Houtheim, 

moniale in het klooster Tsint Gerlach, ten overstaan van Heynrich van Herke, proost, Katheryne van 

Honys, priorin, Jutte van den Esgen en Gertruyt van Buelsbeck, kloostervrouwen van Sint Gerlach, al 

haar bezittingen te Udencoven en Redekeim, die zij gelost heeft van wijlen Winant van Hese, aan wie 

ze voorheen verkocht waren door Heynrich van Heppenart, aan het klooster van Sint Gerlach heeft 

geschonken 

 

90 1391 juni 26 "Ghegeven ende ghescreven in den jaer ons Heren du men scrief dusent 

dryhondert ein en noegentich, der sessentwintichte dach in den Bramaent" 

Gerart van Houtem, schout, en Gherart Severins van Roethem, Gherart Wolf der Smeit, Arat der 

Wanter, Arart van Scemmart, Johan Numeghen, Johan van Bromelen en Johan Volre van Roer, 

schepenen van Mersen, verklaren, dat Johan van Scemmart aan de pitancie van het klooster van Sent 

Gerlach een jaarrente van een mud rogge heeft verkocht uit diverse goederen te Mersen 

 

91 1392 september 3 "Ghegeven ende ghescreven in den jaer ons Heren du men scrief dusent 

drihondert twe en nugentich, op sent Remakels dach" 

Gerart van Houtem, schout, en Gerart Severins van Roethem, Gerart Wolf der Smeit, Arnolt der 

Wanter, Johan van Bromelen, Johan Numeghen, Johan der Volre van Raeder en Johan Scepens van 

Ytter, schepenen van Mersen, verklaren, dat Thys, zoon van wijlen de tollenaar van Valkenborch, aan 

de pitancie van het klooster van Sent Gerlach een jaarrente van drie vaten rogge heeft verkocht uit 

drie bunder land, behorende tot de hof van Ophem 
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92 1394 november 18 "Gegheven in den joer ons Heren dusent dryhondert nogentych ende vier, 

des achteenden dachs in den moent November geheyten toe latine" 

Willem van Sint Margroten, kanunnik van het kapittel van Sint Servaes te Triecht, en Servoes van 

Mulken, Arnout van den Swane, Johan van den Creyft en Arnout Cluet, burgers te Triecht, verklaren, 

dat zij als bemiddelaars tussen Petersse van Cortenbach, priorin, Heylwich van den Bossche, Gertrudt 

van Boelsbeke, Aleyt van Scoesberch en Johan van Retersbeke, monialen in het klooster van Sint 

Geirlaken, enerzijds, en Johan Roessen van Printhagen, Herman Muetken, Dideric Quant en 

Keirstioen Haen anderzijds een tussen deze twee partijen hangend geschil betreffende het bezit van 

veertien bunder land te Udencoven en Redekem en van enige jaarrenten ten bedrage van twintig 

schellingen, negen penningen en twaalf kapoenen ten gunste van het klooster van Sint Geirlaken 

hebben beslist 

 

93 1395 september 29 "Gegeven int jaere ons Heren dusent dryhondert vijf ende noegentich, op 

des gueden synte Michaels dach" 

Willem Dobbelsteyn van Duedenroede (Doenrade) verklaart, dat een controverse tussen hem en het 

klooster van Sinte Geerlach over wederzijdse vorderingen met behulp van Johan van Cyevel, ridder, 

en Johan Struver van Holsberch (Hulsberg) als bemiddelaars vanwege het genoemde klooster, en 

Zwartsen, schoonzoon van Willem Dobbelsteyn), en Stas van Tolde als bemiddelaars vanwege de 

oorkonder, in dier voege is opgelost, dat het klooster afziet van de smalle tiende, die Willem 

Dobbelsteyn) verschuldigd was uit zijn hoeve te Duedenroede, en Willem Dobbelsteyn) het klooster 

jaarrenten van respectievelijk vier schellingen en twee vaten rogge kwijtscheldt, zich evenwel de 

levering van een jaarrente van 28 "Zwart Tornoys"uit vier bunder land "op dat Rat"te Duedenroede 

voorbehoudende 

 

94 1399 april 11 "Donné en nostre ville d'Arras le XIe jour d'avril l'an de grace mil CCCIIII dix neuf 

avant Pasques" 

Phelippe, hertog van Bourgongne (Philips de Stoute), verklaart, dat Walerave de Prenthagen, 

wonende in de heerlijkheid Fauquemont, een smeekschrift heeft ingediend, inhoudende, dat wijlen 

Regnault, heer van Monioie en Fauquemont en zijn echtgenote Marie (Reinoud van Valkenburg en 

Maria van Bautersheim) aan Rasse de Prenthagen en diens gade Clare een jaarrente van dertig pond 

toegekend hebben, die naderhand voor een-derde door wijlen Thierry, heer van Monioie en 

Fauquemont (Dirk IV van Valkenburg) is afgelost en voor tweederde is omgezet in een jaarrente van 

drie mud en zestien vaten rogge uit de niewe molen te Opghelene en uit de molen te Hulslo bij 

Goele, welke rente de heren van Fauquemont sedertdien trouwelijk aan Jehan Rasse de Prenthagen, 

vader van Walerave, hebben uitgekeerd, maar welks levering thans door de baljuw van de hertog van 

Bourgongne voor Lembourc en Fauquemont, Struvere de Bun, wordt geweigerd. Hertog Phelippe 

beslist, dat de betaling van de jaarrente gecontinueerd dient te worden 
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95 1402 oktober 3 "Gegeven int joere van der gebuerde ons Heren dusent vyerhondert ende twe, 

drye dage in Octobri" 

Vranke van Stochem verklaart, dat Dyedderich, proost, Mechtelt van Elen, priorin, en de andere 

zusters van het klooster van Sint Gerlac de hoeve met zeventien bunder land, die zij te Breydenroede 

(Breinder) bezitten, aan hem in erfpacht hebben gegeven voor vijf mud rogge 's jaars, voor de 

levering waarvan hij een jaarrente van 26 vaten rogge uit diverse laatgoederen te Nyederputte als 

onderpand heeft gesteld 

 

96 1406 "Gegeven int joere vander gebuerde ons Heren dusent vyerhondert ende sesse" 

Gerart van Hoithem, schout, en Johan Sticker, Jegher van Schoemmert, Arnolt Crake, Gerart Fyen, 

Johan Pluyme, Reyner van den Kirchoff en Reyner op die Beke, schepenen van Clummen, verklaren, 

dat Mathys van Kessel, ridder, aan het klooster van Sint-Gerlach een jaarrente van een mud rogge 

schuldig is, waarvoor hij als onderpand drie bunder akkerland te Raemsendele (Ransdaal) ter 

beschikking heeft gesteld, alsmede twee jaarrenten, de eerste ten bedrage van drie oude groten en 

drie kapoenen en te heffen uit een hoeve te Waelhem en de tweede ten bedrage van een oude 

Vlaams en vier kapoenen en op te brengen uit een morgen land te Hulsberch. De schepenen 

verklaren verder, dat deze transactie eertijds mondeling ten overstaan van hen is geschied en thans 

op verzoek van Mathys van Kessel schriftelijk is vastgelegd 

 

97 1412 februari 6 "Gegeven ind jaer ons Heren MCCCC ende XII, des VI daghes in Sporkille" 

Jacob Smeyts, leenheer van de hoeve van Haesdael, toebehorende aan Kerstken van Rengberch, heer 

"itzer Heyden", en de laten Lenart van Haesdael, Willem inden Hoef, Johan Ruebsaet en Herman 

Kneyvart verklaren, dat Willem Jegher van Scymmart aan de pitancie van het klooster van Sint 

Gertlach een jaarrente van vier vaten rogge heeft geschonken uit het huis en ded hof van Goeske 

Beckers, gelegen te Cleynhaesdael 

 

98 1415 februari 5 "Gegeven inden joere ons Heren dusent vierhondert ende vijftene, des vijffden 

daichs in Sporckille" 

Reinart van Huilsberch, drossaard van het land van Millen, verklaart, dat hij geen recht doet gelden 

op enig deel van het goed, genoemd Struversgracht, hetwelk in het bezit van de kloosterzusters van 

Sint Gerlach is 

 

99 1415 april 30 "Ghegheven inden joere ons Heren du men schrieff dusent vierhondert inde 

vijffthyen, des lesten daechs inden Apryll" 

Frambach van Berghe, schout, en Heynrich Bavyr, Goyswyn van Berghe, Heynric Eelman, Johannes 

die Gans, Reynart Coninxwinkel, Jacob Happart en Gherart vanden Veels, schepenen van Here, 
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verklaren, dat het klooster van Sint Gerlach aan Gherart, zoon van Lens van den Roede, drie bunder 

land te Here in erfpacht heeft gegeven voor twaalf vaten rogge 's jaars 

 

100 1415 augustus 9 "Gegeven int joere ons Heren dusent vierhondert ind vunfftziene, op sent 

Laurencius avent" 

Jacob Monck, Godart Ubaich, Herman van den Hoet, Lambrecht Perfusen, Johan Knust, Wilhem 

Roelkens en Johan van Geitzbaich, schepenen van Herle, verklaren, dat het convent van Sent 

Geirlaich aan Thys van Hornsberch, genoemd van Valkenberch, en zijn echtgenote Lyse van 

Schandelen 2/1/2 bunder land in erfpacht heeft gegeven, welke gelegen zijn in het "Schaisberger 

velt"en vroeger toebehoorden aan Johan in die Eynengasse, en wel tegen een jaarlijkse pacht van 

twintig vaten rogge 

 

101 1415 augustus 9 "Gegheven int joeren ons Heren dusent vierhondert ind vunfftziene, op sent 

Laurencius avent" 

De proost, de priorin, de subpriorin en het convent van Sent Geirlaich verklaren, dat zij aan Thys van 

Hornsberch en diens echtgenote Lyse van Schandelen 2/1/2 bunder land in erfpacht hebben 

gegeven, welke gelegen zijn in het "Schaisbergervelt", te weten een halve bunder land tussen het 

land van Diebalt van Herle en dat van Coen Mertens, de smid van Herle, en anderhalve bunder land 

tussen het land, behorende tot de hoeve "op den berch"en dat van de kinderen van Profuse van 

Herle, welke 2/1/2 bunder vroeger eigendom waren van Johan in die Enengas. Het convent van Sent 

Geirlach verklaart verder dat de jaarpacht van 24 vaten rogge, die het genoemde land placht op te 

brengen, verminderd is tot twintig vaten rogge omwille van de andere lasten, die erop rusten 

 

102 1415 november 26 "Gegeven int jaere vander gebuerde ons Heren dusent vyerhondert ende 

vyftene, sessentwyntich dage in novembri" 

Godenoel van Spauden en Claes van Liebeke, schepenen te Triecht, verklaren, dat de priorin en het 

klooster van Sinte Gerlach via hun momber Wynant van den Berge, gezworen stadsbode van 

Maastricht, aan Giselbrecht van Herre en diens echtgenote Marye een huis gelegen in de 

Hundestraete tussen de huizen van Arnolt Zieger, slotenmaker, en Aleyde, weduwe van Vrank van 

Liebeke, heeft verhuurd voor twaalf schellingen 's jaars 

 

103 1416 september 22 "Ghegeven inden joere vander gheburte ons Heren dusent vyerhundert 

ende seesteyne, des anderen daich noe sint Matheus daich twee ende twintich daghe in 

Septembri" 

Cloes Hoen, heer ten Broeck (Hoensbroek), verklaart, dat hij een bedrag van vijf en twintig Rijnse 

gulden zal betalen aan de rector van het altaar van Sint Joris in de kloosterkerk van Sint Gheerlach, 
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als compensatie voor het lossen van een onderpand, dat het klooster hem en Danyel Hoen vanden 

Broeck, ridder, vergund had. 

Getuigen: Goeswyn van Cortenbach, voogd van het land van Valkenborch; Gherart van Cortenbach, 

diens broeder; Goeswyn van Aelstropp, schout van Herloe 

 

104 1418 juni 14 "Gegeven inden joere ons Heren dusent vyerhondert ende achtyene, des 

vyertyenden daichs in Junio" 

Danyel Hoen vanden Broeck, ridder, verklaart als leenheer van de leengoederen in de heerlijkheid 

Spaubeick in tegenwoordigheid van zijn leenmannen Wylhem in gen Styege en Johan Koeck, dat 

Herman Lympen Peter Heyben als deelgenoot van een morgen land heeft erkend, die genoemde 

Peter "in der jouffrouwen kamp van sinte Geerlaich"bezit en die een onderdeel is van de goederen, 

welke Herman Lympen in leen houdt van Danyel Hoen. De oorkonder verklaart verder, dat Peter 

Heyben de vermelde norgen land verkocht heeft aan het klooster van Sinte Geerlaich, dat door 

Herman Lympen als deelgenoot is aanvaard 

 

105 1418 december 10 "Anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo, 

indictione undecima, mensis Decembris die decima" 

Johanna de Retersbeck, moniale in het klooster van de H. Gerlacus, verklaart in tegenwoordigheid 

van Ghertrudis de Buelsbeeck, priorin, Yda de Cortenbach, subpriorin, en de andere kloosterzusters, 

in kapittel bijeen, dat zij tegen het vonnis, hetwelk broeder Franciscus, proost van het klooster, tegen 

haar en haar zieke medezuster Anna de Kenswilre van abt Petrus van Prémonstré heeft uitgelokt en 

dat - in afschrift van notaris Adam de Os - in het kapittel is bekend gemaakt, hoger beroep heeft 

aangetekend bij de paus (Martinus V). 

Getuigen: Henricus Pistoris, priester en kapelaan te Sint-Gerlach; Gerardus Brakel, priester en 

kapelaan te Sint-Gerlach 

 

106 1419 januari 4 "Ghegeven inden jaere onss Heeren veerthienhondert noegenthien, des veerten 

dachs in Januario" 

Scheyffart van Bemelen, schout, en de schepenen der dingbank van Bemelen, verklaren, dat Jan Vos 

van den Gasthuys 18/1/2 bunder land, gelegen "op ghen Rot in den veltde" in erfpacht heeft 

genomen van het klooster van Sint-Gerlach voor negentien malder rogge 's jaars, terwijl hij ook de 

grondcijns van 33 oude groten per jaar aan het kapittel van Onze Lieve Vrouw te Triecht zal dienen te 

betalen 

 

107 1420 mei 30 "Gegeven int joer onss Heren dusent vierhondert en XX, des neesten Donresdachz 

nae Urbani" 
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Willem van Vleeck, schout, en Arnolt Kraeke, Renart vanden Kirckhoff, Reynart op die Beke, Mertyn 

van Woestenroede, Witzel van Alden Valkenborch, Willem in gheen Hoeff en Herman Luyr 

schepenen van Clemmen, verklaren, dat Peter, zoon van Merthyn van Woestenroede, van het 

klooster van Sint-Gerlach achttien bunder land, gelegen in het veld van Woestenroed (Weustenrade) 

in erfpacht heeft genomen voor achttien malder rogge 's jaars 

 

108 1421 mei 26 "Gegeven int joer onss Heren dusent vierhundert XXI, des XXVI daich inden Maij" 

Willem van Tzievel, schout, en Johan van Einatten, schepen van Gulpen, verklaren, dat Philippa van 

Here, moniale in het klooster Tzint Geirlach, aan Thys Ackerman van Sint Margroten (Margraten) 

diverse bunders en roeden te Gulpen gelegen land in erfpacht heeft gegeven voor tien malder rogge 

's jaars, waarvan negentien vaten voor het klooster te Tsenenich (Sinnich) bestemd zijn en zeven 

vaten voor dat van Tzint Geirlach, een vat voor de kerk te Sint Margroten en een voor de pastoor 

aldaar, een vat voor de kerk van Alt Valkenborch en een voor de pastoor aldaar, twee vaten voor 

Johan van Here en achttien vaten voor Philippa zelf 

 

109 1422 maart 3 "Gegheven int joer ons Heeren dusent vierhondert ende tweeentwyntich, des 

dirden daichs inden Meyrt" 

Wylhem van Vleke, schout, en Johan Volre van Roederen, Arnolt Goedarts van Mersen, Tyel Peters 

soen van Stroeback, Arnolt Numeghen, Johan Hubrechs, Johan Smeit en Herman van Watervall, 

schepenen van Mersen, verklaren, dat Goedart van Roetheym 3/1/2 bunder akkerland, gelegen in 

het veld te Haesdael, in erfpacht heeft genomen van het klooster van Sint Geirlach voor 27 vaten 

rogge 's jaars 

 

110 1423 mei 24 "Gegeven inden joere ons Heren dusent vierhondert ende dryentwintich, op 

andach van Pinxtere" 

Johan van der Maer, schout, en Arnolt van Engber, Willem van Ethenaken, Symon Koeter, Cloes van 

Koelmont, Johan Proist van Ethenaken, Doem van Stockem en Symon van Zybde, schepenen van 

Wylre, verklaren, dat Jacob Hanckaret aan de pitancie van het klooster van Sinte Geerlach een 

jaarrente van tien vaten rogge heeft verkocht uit vijf morgen akkerland, gelegen aan de "Zybder 

weech" bij de hoeve van "Kechtkens kinder" en uit de "Daelhoeff", eveneens gelegen aan de "Zybder 

weech, bij de hoeve van Gerart Waelhems 

 

111 1426 april 26 "Gegeven inden joere ons Heren dusent vierhondert ende sesontwintich, des 

sesontwynddyge daichs inden Aprill" 

Johan van der Mair, schout, en Arnout van Engber, Gerart Kuyt, Nys Steynmetzer van Zybde (Sibbe), 

Symon van Zybde, Johan Hubrechts van Zybde, Gielis Haesen soen, en Heyn Dunbiere, schepenen 

van Aldenvalkenborch, verklaren, dat Johan Pelser van Veldt (Vilt) en Johan Boen van Veldt van het 
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klooster van Sint Gerlach drie bunder land in erfpacht hebben genomen, te weten twee bunder, 

gelegen in het veld, genoemd "der byem"tussen Sybd en Veldt, en een bunder, gelegen aan de 

"teutelstock"bij de "grunen weich", een en ander voor zestien vaten rogge 's jaars, terwijl Johan 

Pelser) en Johan Boen als onderpand stellen twee jaarrenten, ieder drie vaten rogge groot, de ene uit 

een bunder land, gelegen op de Hornsberch, en de andere uit een halve bunder land, gelegen "in 

geen hoeve" 

 

112 "Gegheven inden ioere ons Heren dusent vierhondert ende sesentwintich, des twintichsten 

daichs in Augusto" 

Johan van der Mair, schout, en Arnout van Engber, Gerart Kuyt, Nys Steynmetzer van Zybde, Symon 

van Zybde, Johan Hubrechts van Zybde, Gielis Haesen soen en Hein Dunbiere, schepenen van 

Aldenvalkenbergh, verklaren, dat Johan Pelser van Veldt van het klooster van Sint Geirlach een halve 

bunder land in erfpacht heeft genomen, gelegen aan de "gruyne weich", tussen het land van Johan 

Hubrechts van Zybde en dat van Griet Duyster, voor 3//1/2 vat rogge 's jaars, terwijl Johan Pelser een 

jaarrente van een vat rogge uit een bunder land, gelegen op de Hornsberch, als onderpand stelt 

 

113 1426 december 4 "Ghegeven inden jaere ons Heren dusent vyerhondert ende seesentwyntich, 

des vyerden daichs in Decembri" 

Lyenart Symons, Wylhem Bosch, Arnolt Noutken, Gherart Doem, Engels van Gheverich, Arnolt Noude 

op den Poele en Dyerick Couman van Nyederbeyck, schepenen van Beyck, verklaren, dat Walraven 

van Ulestraten, schildknaap, ten overstaan van hen erkend heeft, eertijds, toen hij in eerste echt 

gewuwd was met Aleyda van Weere, van Ida van Houtheym, moniale in het klooster van Sint 

Geirlach, anderhalve bunder land, gelegen te Oensel, in erfpacht genomen te hebben voor twaalf 

vaten rogge 's jaars 

 

114 1430 juni 23 "Gegeven int joire onss Heren dusent vierhondert ende dertich, op sint Johans 

oevent Baptist, dat he geboeren wart" 

Willem van Vleke, schout, en Tiel Peters van Stroeback, Arnout Numeghen, Johan Smeit, Johan van 

Haeren, Goedart van Roetheym, Noel van Ambey, en Kirstken Hornsbergh, schepenen van 

Mewrssen, verklaren, dat de proost, de priorin en het convent van Sint Gerlach aan Johan Gerartz 

soen van Haisdail vier bunder land - gelegen "in geen waenbere"- in erfpacht hebben gegeven voor 

28 vaten rogge 's jaars, terwijl Johan Gerartz een jaarrente van een malder rogge uit tweederde 

bunder land, gelegen aan de "Triechterstroet", tot onderpand stelt 

 

115 1441 juli 7 "Ghegeven int jair ons Heeren gheboert MCCCCXLI, des sevende daghes in Julio" 

Diederick, abt van het klooster te Tongerlo, en zijn leenmannen Jan Moutbroecs, Henrick den Cock, 

Jan van Bardegom verklaren, dat Laureyns van den Rode aan zijn kinderen Willem, Arnt, Laureyns en 
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Lodewyck - geboren uit zijn echtverbintenis met wijlen Sophie van Langhelare - het achtste deel van 

de tienden der parochie Ghestel bij Bergheyk heeft overgdragen en dat de genoemde kinderen dit 

achtste deel voor hen en hun broeder Ghysbrecht verkocht hebben aan Jorden van Baest, kanunnik 

van Ludic (Luik) die er vervolgens mee beleend is 

 

116 1442 oktober 14 "Gegeven inden joere ons Heren duysent vierhondert ende tweeonveirtich, 

veerteyn daighe inden moent van October" 

Johan Cruythuys, schout, en Reyner op die Beke, Arnolt Plume, Arnolt Kraeke, Giele van den 

Kirckhoff, Johan Wetzel, Johan Meirt en Merthen Luyr, schepenen van Clemmen, verklaren, dat Giele 

van den Kirckhoff aan Johanna van Retersbeke, moniale in het klooster van Sint Geirlach, een 

jaarrente van twaalf vaten rogge uit 7/1/2 morgen land te Clemmen heeft verkocht ten behoeve van 

een wekelijkse mis, ter ere van het H. Sacrament op het altaar van het H.Bloed in de kloosterkerk van 

Sint Geirlach 

 

117 Ongedateerd, tussen 1439-1445  

De zusters van het convent van Sente Geerlaich verklaren, dat zij te Oersbeick een hoeve bezitten, 

welke steeds vrij goed geweest is maar thans door de schepenen van Oersbeick belast is - ten 

behoeve van een door de hertog van Bourgognien uitgeschreven bede - met een schatting van elf 

Rijnse gulden en zij richten derhalve aan de hertog het verzoek zijn stadhouder in het land van 

Valkenberch, Diederich van Palant, te bevelen, deze schatheffing als niet gerechtvaardigd te 

verbieden 

 

118 1445 mei 4 "Geschreven IV daighe in Meye, XIV XLV jair" 

Philips, hertog van Borngognien etc. (Philips de Goede) verklaart, dat hij op grond van een 

smeekschrift van de zusters van Sente Gheerlaich aan de schepenen van Oirsbeick verbiedt een 

schatting van elf Rijnse gulden te Leggen op de hoeve, die de zusters aldaar bezitten. De hertog 

draagt de genoemde schepenen verder op, om, indien zij zich niet met deze uitspraak kunnen 

verenigen, op 21 mei te Antwerpen voor de kanselier en de raad van Brabant en Oevermaze te 

verschijnen teneinde de kwestie te onderzoeken 

 

119 1446 augustus 12 "Gegeven inden jaere onss Heren duysent vierhondert sesendeveertich, 

twelff daghe inden Aughstmaent" 

Diederich van Palant, heer van Kenswilre, drossaard, Arnolt van Tzevell, stadhouder en voogd, Johan, 

heer van Wynants Raide, Johan Huyne van Amstenraide, Lambrecht van den Driessche, Johan van 

Cortrnbach, Friederich van Reymerstock en Johan Meenx, leenmannen der heerlijkheid Valkenborg, 

verklaren, dat de hoeve, welke de zusters van het klooster van Sente Geerlaich te Oersbeicke 

bezitten, volgens een verklaring, door de schepenen van Oirsbeicke te Valkenberg in hun 
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tegenwoordigheid afgelegd, van oudsher vrij goed is geweest en ten onrechte door de genoemde 

schepenen is belast met een schatting van elf Rijnse gulden 

 

120 1447 augustus 27 "In den joere ons Heren duysent vierhondert ende sievenonveirtich, 

sievenontwintich dage in Augusto" 

Lambrecht van den Driesch, voogd van het land van Valkenborgh, en Gerart Kupenbender, Symon 

Scillinck, Frambach van Bwerge, Johan van Stroebach, Arnolt Weent, Johan Offerman en Reyner van 

der Kirckhoff, schepenen van Houthem, verklaren, dat Kirstken Hornsberch aan de pitancie van het 

klooster van Sint Geirlach een jaarrente van drie malder rogge uit een bunder en een morgen land 

gelegen "boven die eyck van Strabach", heeft verkocht voor 52 Rijnse gulden, die wijlen Nese van 

Berghe aan het klooster had nagelaten ten behoeve van haar jaargetijde 

 

121 1447 november 29 "Gegheven inden joere ons Heren duysent vierhondert ende 

sievenonveirtich, op sint Andries oevent des heiligen apostols" 

Lambrecht van den Driesch, voogd van het land van Valkenborch, en Gerart Damen, Noye op de 

Poele, Derich van Niderbeke, Pauwels Rompen, Peter van Coelmont, Derich Kounen van Hobbelroie 

(Hobbelrade) en Willem Bosch de Oude, schepenen van Beke, verklaren, dat Lenart van Retersbeke 

en zijn neven Lenart en Coenrart van Bensenroide met betrekking tot de hoeve Weyenberg, die zij 

geërfd hebben, besloten hebben het bezit hiervan te laten aan Lenart van Retersbeke, die zijn neven 

ter compensatie een jaarrente van vijf mud rogge zal uitkeren, waarvan zij vier mud verkocht hebben 

aan hun zuster Lyse van Bensenroide, moniale in het klooster van Sint Geirlach 

 

122 1449 maart 26 "Gedoin inden joere ons Heren duysent vierhondert ende noegenonveirtich, 

sessontwintich daighe inden Meert" 

Thonis van Borssen, schout, en Arnolt Plume, Johan Wetzel, Merthen Luyr, Johan Meirt, Doeme van 

Kieverberch, Heinrich Scoff en Johan van Coelmont, schepenen van Clemmen, verklaren, dat proost, 

priorin en convent van Sint Geirlach aan Johan Hanman van Schinne, het goed geheten "die 

ruysschenmoilen", gelegen tussen de Guele (Geul) en de weg van Schinne naar Valkenborch, in 

erfpacht hebben gegeven voor zeven vaten rogge 's jaars 

 

123 1449 mei 22 "Gedoin inden joere ons Heren duysent vierhondert ende noigenonveirtich, des 

tweeontwintichsten daighe inden Meye" 

Jocop Beytel, voogd van het land van Valkenborch, en Gherart Cupenbender, Symon Scillinck, 

Frambach van Berghe, Arnolt Weynt, Johan Offerman, Johan van Stroebach en Reyner van den 

Kirckhoff, schepenen van Houthem, verklaren, dat Jocob Hornsberch aan Lyse van Bensenroide, 

moniale in het klooster van Sint Geerlach een jaarrente van een mud rogge uit twee bunder 

akkerland, gelegen aan de weg naar Merssen, heeft verkocht 
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124 1452 mei 25 "Gegeven inden jare onss Heren duysent vierhondert ende tweonvyfftich, op des 

gueden sint Urbaens dach coemende des vyffontwintichsten daichs inden Meye" 

Wynant van Cortenbach, voogd van het land van Valkenborch en Simon Scillinx, Frambach 

Caldenberch, Arnout Weint, Thys Bosch, Willem Cupenbender, Nelis Fremkens en Heyn Peters, 

schepenen van Houthem, verklaren, dat Arnout Potken van Valkenborch en zijn echtgenote Yda 

Hoevels aan het altaar van Sint Nicolaas in de kerk van Sint Geirlach een jaarrente van een half mud 

rogge uit het erf en goed van de kinderen van Johan Rueben hebben verkocht, als onderpand van die 

jaarrente stellende twee halve bunders land, laatgoed, gelegen in de "hof van Houthem", waarin 

Gerart van Braekelen, rector van het altaar van Sint Nicolaas, ten behoeve van dit altaar, is gegoed 

 

125 1452 juni 4 "Gegheven inden joere der seligher ghebuerden ons Heren dusent vierhondert 

ende twee ende vyfftich, des vierden daichs inden moende Junius, gheyten Broemoent" 

Frambach Caldenberch, schout, en Johan Doemen, Arnolt Kraene, Peter Roeseler, Johan 

Monthenaken en Wynat van den Hoeve, schepenen van Berghe bij Valkenborch, verklaren, dat Peter, 

zoon van wijlen Dyerick van Goelem, en Dyerick van Stoeckheym, zijn neef, aan het klooster van Sinte 

Geerlach een bunder, te Goelem (Geulhem) gelegen, land geschonken hebben, welk land vervolgens 

door Willem Cupenbender, rentmeester van het klooster, in erfpacht is gegeven aan Peter, zoon van 

wylen Dyerick van Goelem, voor acht vaten rogge 's jaars 

 

126 1453 februari 8 "Gegeven inden jaere ons Heren duysent vierhondert ende dryonvyfftich, acht 

dage in Februario" 

Johan Cruythuys, schout, en Arnolt Plume, Johan Wetzel, Johan Meirt, Hein Koeck, Johan van 

Coelmont, Johan van Wuestenroide en Merten van Wuestenroide, schepenen van Clemmen, 

verklaren, dat Arnolt, zoon van "Gerarts Fyen soen van Schymmert”aan Gerart van Braekelen, rector 

van het altaar van Sint-Nicolaas in de kerk van Sint-Gerlach, een jaarrente van drie malder rogge 

heeft verkocht uit een hoeve te Oensel, uit een bunder land, gelegen "int riet", en uit een bunder 

land, gelegen aan de weg naar Schinnen 

 

127 1455 april 7 "Gegeven inden jaere ons Heren dusent vierhondert ind vonffyndvonffzich joere 

op den sievenden dach inden maent Aprille" 

Wilhem van der Straissen verklaart in bijzijn van zijn laten Wilhem Johan Baetzemans son en Johan 

Cleynghens, dat hij aan Claes Fyck, schepen van Herle, en diens echtgenote Nale het goed heeft 

verkocht, dat "wierbroick"wordt genoemd en gelegen is tussen Herle en Welten, onder voorwaarde 

evenwel, dat Claes Fyck hem jaarlijks een halve Akense "buyssch"zal uitkeren 
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128 1455 november 13 "Gegheven int joere onss Heren duysent vierhondert vijfonvijfftich, des 

dertienden daechz in Novembri" 

Doeme van Overbunde, schout, en Arnolt Plume, Johan Wetzels van Wailem, Johan Meirt van 

Haesdal, Heinrick Coex, Johan van Coelmont, Johan Peters son van Wuestenroide, en Merthen van 

Wuestenroide, schepenen van Clemmen, verklaren, dat Johan van Wailem van het klooster van Sint 

Gheirlach de hoeve te Wailem voor negen mud rogge en twee rijnse gulden 's jaars in pacht heeft 

genomen 

 

129 1456 november 16 "Inden joere ons Heren XIV ende LVI, des XVIden daechs in Novembri" 

Lenart en Conrart van Benzenroide, gebroeders, verklaren, dat zij aan Willem Cupenbender van 

Stroibach ten behoeve van hun zuster Lyse van Benzenroide, moniale in het klooster van Sint 

Gerlach, twee pond was hebben overgedragen, die hen jaarlijks toekomen uit "Sternkens guet" te 

Clemmen en die opgebracht worden door Tielken van Broickhem 

 

130 1457 juli 13 "Inden jaere ons Heren veirteenhondert ende sievenendevyftich, op sinte 

Margareten dach" 

Cloes Damen, Arnolt Potken, Thys Tollener, Gerart van Nuyndorp, Johan Wielantz, Gerart Kueb en 

Thys Rentmeisters, schepenen van Valkenberg, verklaren, dat Jan Wynantz aan Cloes, zoon van 

Willem Alartz van Geleen, een jaarrente van zeven vaten rogge heeft verkocht, welke Thys Tollener 

uit zijn goederen in de stad Valkenberg leveren moet 

 

131 1458 november 23 "Gegheven in den joire der geburten onss Heren duysent vierhondert ende 

achtonvyfftich, op sint Clementz dach martiris" 

Wynant van Cortenbach, voogd van het land van Valkenborch, en Derick Kouman van Nederbeeck, 

Pouwels Rompen, Derick Kouman van Hobbelroie, Willem Bosch van Geverick, Arnout Mousus van 

Beeck, Johan Zyen en Peter Mutzenich van Oensel, schepenen van Beeck, verklaren, dat Lyse van 

Bensenroide, moniale in het klooster van Sint Geirlach, een jaarrente van een mud rogge, die haar 

met drie andere mudden rogge - door haar geschonken aan het nieuwe altaar in de kloosterkerk van 

Sint Geirlach - toevielen uit de hoeve Weyenberch, verkocht heeft aan het klooster van Sint Geirlach. 

Verder verklaren de proost, priorin en het klooster van Sint Geirlach, dat zij de jaarrente gekocht 

hebben met het geld, door Merten Monyncks uit Collen (Keulen) indertijd aan het klooster 

gelegateerd ten behoeve van zijn jaargetijde 

 

132 1458 december 4 "Gegeven ende gesciet inden joere der selyger geburten ons Heren duysent 

vierhondert ende achtonvyfftich, op sint Barbarendach der heilyger jouffrouwen ende 

mertelerssen" 
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De proost, priorin en het convent van Sint Geirlach verklaren, dat zij aan Nese en Lyse van Houtheym, 

gezusters, monialen in het klooster van Sint Geirlach, een jaarrente van een mud rogge schuldig zijn 

 

133 1461 maart 4 "Gegeven int jaere ons Heren dusint vierhondert eyn ende tsestich, veir dage 

inden Meirt" 

Johan Clut en Johan van Ophem, schepenen van Trecht, verklaren, dat de proost, priorin en het 

convent van Sente Gerlac aan Jacob Scaefdrycs een jaarrente van vier gulden uit een te Trecht 

gelegen en "van Heynsberch" genoemd huis hebben verkocht 

 

134 1466 mei 18 "Gegeven inden jaere onss Heren dusent vierhondert ind seessindesestich, op 

Sondach neest vore den heiligen Penxstach" 

Stasse van Koesseller, Gerart van Koesseller, gebroeders, Arnolt van Prenthagen, echtgenoot en 

momber van Mynten, Johan Beck, echtgenoot en momber van Irmgarden, verklaren, dat zij onder 

bemiddeling van Karsielis van Palant, heer van Breydenbaempt, Gerart Joedencop van Strythagen, 

Wynant van Kortenbach, Wynant van Breylle, Arnolt van Ophem, Wilhem Gryne, Daeme van Ruyrich 

en Arnolt van Berchem een verdeling hunner ouderlijke goederen hebben doorgevoerd, waarbij 

onder meer bepaald wordt, dat Gerart van Koesseller aan zijn zuster Yeven, moniale in het klooster 

van Sent Gerlach, alle jaarrenten zal uitkeren, waarop zij krachtens bezegelde akten recht heeft 

 

135 1467 februari 22 "Inden jaere onss lieffs Heren dusent vierhondert ind sevenindsestich, op 

Sondach Reminiscere inden vasten"  

Willem en Rytzart van Prenthagen, gebroeders, verklaren, dat zij aan hun neef Arnt van Prenthagen, 

genoemd van Gelene, een jaarrente van een mud rogge uit achttien bunder land, behorende tot hun 

hoeve Prenthagen te Beek, schuldig zijn 

 

136 1469 november 30 "Gegeven inden jaere unss lieffs Heren doemen schreeff duysent 

vierhundert ind noegenindseestich, op sente Andries dach sheilligen apostels" 

Wynant van Kortenbach, stadhouder der lenen van Valkenborch, Arnt van Prenthagen, genoemd van 

"Her Janssgelene, en Klais Koichs, leenmannen, verklaren, dat Willem van Prenthagen en zijn 

echtgenote Wyndelle aan Johan Lyebrechs een jaarrente van twee mud rogge uit hun hoeve te 

Prenthagen verkocht hebben 

 

137 1470 november 25 "Gegeven in den jaere unss lieffs Heren dusent vierhundert ind sieventich, 

op Sondach Katrinnen dach der heilliger joufrouwen" 



 
Regesten 1202-1474                                                         Fons Heijnens                                                          35 

Johan van Kortenbach, stadhouder der lenen van Valkenborch, Johan Rode van Opsinnich en Claes 

Koichs, leenmannen, verklaren, dat Arnt van Prenthagen, genoemd van "Her Janssgeleene, aan Johan 

Liebrechts en diens echtgenote Lysbeth Houterberchs de geldsom heeft gerestitueerd, die Johan 

Liebrechs aan Willem van Prenthagen had geleend voor een jaarrente van twee mud rogge uit de 

hoeve te Prenthagen, door welke restitutie Johan Liebrechs' aanspraak op de genoemde jaarrente 

vervallen is 

 

138 1470 december 6 "Gegeven inden jaere unss lieffs Heren dusent vierhundert ind seventich, op 

senter Klaes des heilligen busschops" 

Johan van Kortenbach, stadhouder der lenen van Valkenbergh, Heynrich van den Beelick en Clais 

Koichs, leenmannen, verklaren, dat Willem van Prenthagen en zijn echtgenote Wyndell hun hoeve te 

Prenthagen hebben overgedragen aan hun broeder Rytzart van Prenthagen, die er vervolgens door 

Johan van Kortenbach mee beleend is 

 

139 1471 maart 19 "Gegeven inden jaer onss lieffs Heeren duysent vierhundert eynindsieventich, 

op dynstdach neest nae deme Sondage Oculi inder vasten" 

Johan van Cortenbach, stadhouder der lenen van Valkenberg, Arnolt van Berchem en Klaes Koix, 

leenmannen, verklaren, dat Arnolt van Prenthagen, genoemd van "Her Jansgelene, aan Diederik 

Kouman van Beek de geldsom heeft gerestitueerd, die deze aan Rytzart van Prenthagen geleend had 

voor een jaarrente van twee mud rogge uit de hoeve te Prenthagen, door welke restitutie Diederik 

Kouman's aanspraak op de genoemde jaarrente vervallen is 

 

140 1471 september 30 "Gegeven inden joere ons Heeren dusent vierhondert ind eyn ind 

seventich, op sint Remeys ovent" 

Wilhem van Strabeck, "stathelder des goytzhuys van Sint Geerlach", Thys Bossche en Frederich van 

Houthem, laten van het klooster, verklaren, dat de proost en het convent van Sint Geerlach aan 

Margriete van der Stroeten, priorin van het klooster, een jaarrente van tien vaten rogge hebben 

verkocht, welke door wijlen "jouffer van Cortenbach” aan het klooster was nagelaten 

 

141 1472 december 6 "Gegeven inden jair onss lieffs Heren duysent vierhundert ind 

tweeindsieventzich, op Sondach senter Clais dach des heilligen busschoffs, koemendt inden 

wynter" 

Johan van Cortenbach, stadhouder der lenen van Valkenborch, en Liebrecht van Hulsberch, genoemd 

van Schaluyn, verklaren, dat Rytzart van Prenthagen en zijn echtgenote Baetze van den Bosch aan 

Joannes Syen van Beeck een jaarrente van twee mud rogge uit de hoeve te Prenthagen verkocht 

hebben 
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142 1473 mei 3 "Gegeven inden jair unss lieffs Heeren duysent vierhundert ind dryindsieventzich, 

op maendach sheilligen Cruytz dage inventionis" 

Johan van Kortenbach, stadhouder der lenen van Valkenborch, Claes Daemen en Clais Koichs, 

leenmannen, verklaren, dat Rytzart van Prenthagen aan Ghielles Slynck van Resydt een jaarrente van 

drie mud rogge uit zijn hoeve te Prenthagen verkocht heeft 

 

143 1473 november 26 "Gegeven int jair onss lieffs Heren duysent vierhondert dry ind sieventzich, 

opten 26 dach van Novembri" 

Johan van Cortenbach, stadhouder der lenen van Valkenberg, Clais Daemen en Clais Koix, 

leenmannen, verklaren, dat Arnt van Prenthagen aan Johannes Zyen van Beeck en Gillis Slynck van 

Resydt de geldsommen heeft gerestitueerd, die zij geleend hadden aan Rytzart van Prenthagen voor 

jaarrenten van twee respectievelijk drie mud rogge, door welke restitutie hun aanspraak op de 

genoemde jaarrenten vervallen is 

 

144 1474 maart 16 "Gegeven inden jair nae der geboerte unss lieffs Heeren doe man schreyff 

duysent vierhundert ind vier ind sieventzich, op ten seestheenden dach van den maendt Meertze" 

Johan van Cortenbach, stadhouder der lenen van Valkenborch en van Wyckeraede, Diederich van 

Palant, ridder, Sieger van Werdde, Giellis en Clais Koichs, gebroeders, leenmannen der heerlijkheid 

Valkenborch, verklaren, dat Rytzart van Prenthagen en zijn echtgenote Baetzen van den Bosch aan 

Arndt van Prenthagen, genoemd van "Her Jannsgeleene, en diens echtgenote Mynten van Koesseler 

hun hoeve te Prenthagen verkocht hebben 

 

145 1474 maart 22 "Gegeven int jaer unss lieffs Heeren duysent vierhundert ind vierindsieventzich, 

opten tweeindtwyntichsten dach vanden maendt Meertz" 

Johan van Cortenbach, stadhouder der lenen van Valkenborch, Mathys Bosch en Clais Koichs, 

leenmannen, verklaren, dat Arnolt van Prenthagen, genoemd van "Her Jannsgeleene, aan Steven van 

Lieck, natuurlijke zoon van Johan van Lieck, en diens echtgenote Metella van der Beeck een jaarrente 

van twee mud rogge schuldig is, die Metella als kindsgedeelte toekomt uit de hoeve te Prenthagen 

en waarvan haar broeder en zusters Ritzart, Barbe en Nese van der Beeck te harer gunste afstand 

hebben gedaan 

laatste wijziging 08-06-2016 
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AFGELEIDE GEGEVENS UIT DE REGESTEN 

(GESORTEERD OP DATUM) 

PROOSTEN IN HET KLOOSTER VAN DE H. GERLACUS 

Naam Regest Datum 

H., proost van de kloosters te Heynsberg en Sint Gerlach 6 12360902 

Johannes, proost van het convent van de H. Gerlaccus 10 12570200 

W. [Wilhelmus], proost van het convent van de H. Gerlacus 23 12870628 

Godefridus, proost van het convent van de H. Gerlacus 33 13141213 

Nicholaus, proost van het convent van de H. Gerlacus 35 13200423 

Heynrich van Herke, proost van het klooster Tsint Gerlach 89 13891219 

Dyedderich, proost van het klooster van Sint Gerlac 95 14021003 

Franciscus, broeder, proost van het klooster van de H. Gerlacus 105 14181210 

Wilhelmus, proost van het convent van de H. Gerlacus 20, 23 12790906, 12870628 

Henricus, proost van het convent van de H. Gerlacus 40, 67 13330807, 13750720 

He(i)nricus de Aquis/Heynric van Aken, frater, kanunnik van de abdij van 
Mont-Cornillon te Luik en proost van het convent van de H. Gerlacus 

51, 74, 
81 

13640509, 13781218, 
13821001 

 

MONIALEN IN HET KLOOSTER VAN DE H. GERLACUS  

Naam Regest Datum 

Katharina, nicht van Goblio de Schynne, moniale in het klooster van de 
H. Gerlacus 

25 12880000 

Jutta, zuster van Oda, echtgenote van Johannes de Mere uit 
Maastricht, broer van Godefridus de Kenterken, moniale in het klooster 
van de H. Gerlacus 

26 12890113 

Agnes, zuster van Adam de Ophem, moniale in het klooster van de H. 
Gerlacus 

31 13030402 

Maria, moniale in het klooster van de H. Gerlacus, dochter van wijlen 
Ogerus (de Haren), ridder, voogd van Maastricht 

34 13160525 

Basilea de Bircler, moniale in het klooster van de H. Gerlacus 37 13241001 

Gutkina, moniale in het klooster van de H. Gerlacus, dochter van 
Mathias Mattelion, armiger van Eynatten 

37 13241001 

Hildegardis, moniale in het klooster van de H. Gerlacus, dochter van 
Mathias Mattelion, armiger van Eynatten 

37 13241001 

Lisen van Muederstorp, moniale in het klooster van de H. Gerlacus 52 13640911 

Mabilia, dochter van wijlen Wilhelmus de Beke, genoemd Mont de 
Aquis, moniale in het klooster van de H. Gerlacus, 

53 13660410 

Aghaten van den Broich, moniale in het klooster van de H. Gerlacus 62 13720205 

Billa de Aquis, moniale in het klooster van de H. Gerlacus 67 13750720 

Katharina de Severen, moniale  in het klooster van de H. Gerlacus 71 13760125 
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Naam Regest Datum 

Nese, nicht van Catharina van Sievel, moniale in het klooster van Sinte 
Gerlach 

78 13810613 

Aleyden, zuster van Gertruyt van Hulsberch, moniale in het klooster 
van Sint Gerlach 

86 13850423 

Jutte van Houtheim, dochter van wijlen Wynant van Houtheim, moniale 
in het klooster Tsint Gerlach 

89 13891219 

Aleyt van Scoesberch, moniale in het klooster van Sint Geirlaken 92 13941118 

Heylwich van den Bossche, moniale in het klooster van Sint Geirlaken 92 13941118 

Anna de Kenswilre, moniale het klooster van de H. Gerlacus 105 14181210 

Philippa van Here, moniale in het klooster Tzint Geirlach 108 14210526 

Ida van Houtheym, moniale in het klooster van Sint Geirlach 113 14261204 

Lyse van Houtheym, moniale in het klooster van Sint Geirlach, zuster 
van Nese 

132 14581204 

Nese van Houtheym, moniale in het klooster van Sint Geirlach, zuster 
van Lyse 

132 14581204 

Yeven, moniale in het klooster van Sent Gerlach, zuster van Gerart van 
Koesseller 

134 14660518 

Mechtildis (Mechtelt) de/van Elen, moniale/priorin in het klooster van 
de H. Gerlacus, dochter van Theodericus de Elen 

54, 56, 95 13660410, 13671103, 
14021003 

Jutta de Esschen/van den Eschen/van den Esgen/Esschen/Eyssche, 
moniale in het klooster van de H. Gerlacus, zuster van Johannes Hoen 
van den Eyssche, ridder 

58, 60, 67, 
84, 89 

13690824, 13700429, 
13750720, 13840321, 
13891219 

Gertrudis/Gertruyt de/van Hulsberch/Hulsberghe, moniale in het 
klooster van Sint Gerlach 

67, 71, 86 13750720, 13760125, 
13850423 

Catharina/Katherina van/de Sievel/Tzivel, moniale in het klooster van 
de H. Gerlacus 

67, 78 13750720, 13810613 

K(h)aterine van Schoisberch, moniale in het klooster van Synt 
Geyrlaike/Gierlach 

76, 83 13800112, 13831111 

Gertrudt/Gertruyt/Ghertrudis van Boelsbeke/Buelsbe(e)ck, 
moniale/priorin in het klooster van Sint Gerlach 

89, 92, 105 13891219, 13941118, 
14181210 

Johanna van Retersbeck/Retersbeke, moniale in het klooster van de H. 
Gerlacus 

92, 105, 
116 

13941118, 14181210, 
14421014 

Lyse van Bensenroide/Benzenroide, moniale in het klooster van Sint 
Gerlach, zuster van Lenart en Conrart van Benzenroide 

121, 123, 
129, 131 

14471129, 14490522, 
14561116, 14581123 

 

SCHOUTEN 

Naam Regest Datum 

Rutgerus, schout van Thorn 4 12320000 

Johannes de Hoitheym, schout van Mersen 41 13350312 

Heinricus, genoemd Snavel, schout 43 13470303 

Hubertus de Wuren, schout 49 13600301 

Reynart der Becker, schout van Herle (Heerlen) 52 13640911 

Willem van Rosendal, schout 77 13800425 

Symon Scaefdries, schout van Berghe 78 13810613 

Henric Rese(n), schout van Bemelen 88 13880706 
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Naam Regest Datum 

Gherart Strabant, schout van Redekeim (Rekem) 89 13891219 

Goeswyn van Aelstropp, schout van Herloe 103 14160922 

Scheyffart van Bemelen, schout der dingbank van Bemelen 106 14190104 

Willem van Tzievel, schout van Gulpen 108 14210526 

Thonis van Borssen, schout van Clemmen 122 14490326 

Doeme van Overbunde, schout van Clemmen 128 14551113 

Goeswyn/Goswinus van/de W(e)erde/Wierde, schout van de proost 
van Mersen 

60, 61, 86 13700429, 13700623, 
13850423 

Dideric/Diric/Dyric Quant, schout van de abt van Sint-Cornelis, schout 
van de hof van Udencoven 

66, 68, 69, 
92 

13750716, 13751126, 
13751220, 13941118 

Johan(nes) van Hulsberch/Hulsberg, schout van de proost van Mersen 
in de bank van Clemmen 

81, 85, 86 13821001, 13841103, 
13850423 

Gerart van Hoithem/Houtem, schout van Clummen, schout van 
Mersen 

90, 91, 96 13910626, 13920905, 
14060000 

Frambach van Berghe, schout van Here, schepen van Houthem 99, 120, 123 14150430, 14470827, 
14490522 

Willem/Wylhem van Vleeck/Vleke, schout van Clemmen, schout van 
Mersen 

107, 109, 
114 

14200530, 14220303, 
14300623 

Johan van der Maer/Mair, schout van 
Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch, schout van Wylre 

110, 111, 
112 

14230524, 14260426, 
14260820 

Johan Cruythuys, schout van Clemmen 116, 126 14421014, 14530208 

Frambach Caldenberch, schepen van Houthem, schout van Berghe bij 
Valkenborch 

124, 125 14520525, 14520604 

 

SCHEPENEN 

Naam Regest Datum 

Baldewinus de Molendino, schepen der stad Traiectum (Maastricht) 8 12530400 

Godefridus, zoon van vrouwe Osa, schepen der stad Traiectum 
(Maastricht) 

8 12530400 

Manegoldus, schepen der stad Traiectum (Maastricht) 8 12530400 

Godefridus de Montenaken, schepen der stad Maastricht 22 12791228 

Godefridus Oser, schepen der stad Maastricht 22 12791228 

Heinricus Grinart, schepen der stad Maastricht 22 12791228 

Olbertus Colsop, schepen der stad Maastricht 22 12791228 

Florentius, schepen der stad Maastgricht 29 12930515 

Flormannus, vader van Godefridus, schepen der stad Maastrgricht 29 12930515 

Gerardus, genoemd Hornsberch, schepen 34 13160525 

Giso de Sancto Gerlaco, schepen 34 13160525 

Winricus Faber de Sancto Gerlaco, schepen 34 13160525 

Everhardus de Schlemmartere, schepen van Clemmen 37 13241001 

Henricus de Dollenberch, schepen van Clemmen 37 13241001 

Hupertus de Gracht, voogd van Valkenborch, schepen van Clemmen 37 13241001 

Johannes Braxator de Oelbeke, schepen van Clemmen 37 13241001 

Johannes, zoon van Weltgerus de Oelbeke schepen van Clemmen 37 13241001 
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Naam Regest Datum 

Godefridus de Werde, schepen van Mersen 41 13350312 

Henricus de Fleke, schepen van Mersen 41 13350312 

Johannes, genoemd Nycoil, schepen van Mersen 41 13350312 

Arnoldus de Mersen, schepen van Mersen 43 13470303 

Egfridus de Roethe(y)m, schepen van Mersen 43 13470303 

Gerardus, genoemd Plagge, schepen van Mersen 43 13470303 

Johannes de Roder, schepen van Mersen 43 13470303 

Florentius de Vinea, schepen der stad Maastricht 46 13560306 

Florentius de Leopardo, schepen der stad Maastricht 48 13591025 

Nycholaus de Mauro, schepen der stad Maastricht 48 13591025 

Arnoldus de Goelheym, schepen van Berghe 49 13600301 

Henricus Caudenberch, schepen van Berghe 49 13600301 

Johannes Cardenbeck, schepen van Berghe 49 13600301 

Johannes, genoemd Cignus, schepenen van Berghe 49 13600301 

Theodericus Pape, schepen van Berghe 49 13600301 

Gerart opt Oyrt, schepen van Herle (Heerlen) 52 13640911 

Heynrich Deyrt, schepen van Herle (Heerlen) 52 13640911 

Pouwels an den Planken, schepen van Herle (Heerlen) 52 13640911 

Arnoldus Nuysten, schepen van Maastricht 53 13660410 

Henricus de Montenaken, schepen van Maastricht 53 13660410 

Lambertus de Kestele, schepen van Maastricht 54 13661002 

Rutgerus de Viseto, schepen der stad Maastricht 56 13671103 

Gerart Tylken, schepen te Herle 58 13690824 

Henrich Doert, schepen te Herle 58 13690824 

Johan Mont, schepen te Herle 58 13690824 

Pauwels der Wyman, schepen te Herle 58 13690824 

Gerart van Echt, schepen van Valkenborch 63 13730621 

Goytschalc, schepen van Valkenborch 63 13730621 

Herman Renner, schepen van Valkenborch 63 13730621 

Heynrich Myeme, schepen van Valkenborch 63 13730621 

Johan Dapper, schepen van Valkenborch 63 13730621 

Reyner Groythennen, schepen van Valkenborch 63 13730621 

Lambrecht van Kestelt, schepen te Tricht 69 13751220 

Hinrich Dort, schepen van Herle 76 13800112 

Johan Pevelken, schepen van Herle 76 13800112 

Johan Moncke, schepen van Herle 77 13800425 

Lambertus Gulpen, schepen van Herle 77 13800425 

Filips op gene Munt, schepen van Berghe 78 13810613 

Gerart der Oleysleger, schepen van Berghe 78 13810613 

Goeswiin van Guelheym, schepen van Berghe 78 13810613 

Johan Koudenberch, schepen van Berghe 78 13810613 

Johan Roselere, schepen van Berghe 78 13810613 

Heyne Mout, schepen van Herle 83 13831111 

Arnolt van den Kirhoef, schepen van de proost van Mersen in de bank 
van Clemmen 

85 13841103 
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Naam Regest Datum 

Arnolt van Ghisenguebben, schepen van de proost van Mersen in de 
bank van Clemmen 

85 13841103 

Heyne Heyke, schepen van de proost van Mersen in de bank van 
Clemmen 

85 13841103 

Jacop der Smet, schepen van de proost van Mersen in de bank van 
Clemmen 

85 13841103 

Johan Sterke, schepen van de proost van Mersen in de bank van 
Clemmen 

85 13841103 

Lenz Vrome, schepen van de proost van Mersen in de bank van 
Clemmen 

85 13841103 

Johan Moutke, schepen van Herle 87 13851213 

Gerart Scheyne, schepen van het kapittel van O.L. Vrouw te Triecht in 
de dingbank van Bemelen 

88 13880706 

Hantze opt Roet, schepen van het kapittel van O.L. Vrouw te Triecht in 
de dingbank van Bemelen 

88 13880706 

Henric Ackerman, schepen van het kapittel van O.L. Vrouw te Triecht 
in de dingbank van Bemelen 

88 13880706 

Herman van Itter, schepen van het kapittel van O.L. Vrouw te Triecht 
in de dingbank van Bemelen 

88 13880706 

Johan Gerards, schepen van het kapittel van O.L. Vrouw te Triecht in 
de dingbank van Bemelen 

88 13880706 

Johan van Liebeke, schepen van het kapittel van O.L. Vrouw te Triecht 
in de dingbank van Bemelen 

88 13880706 

Diederich Leister, schepen van Redekeim (Rekem) 89 13891219 

Gherart Hacke, schepen van Redekeim (Rekem) 89 13891219 

Gherart van Herborch, schepen van Redekeim (Rekem) 89 13891219 

Heynric van Riempst, schepen van Redekeim (Rekem) 89 13891219 

Johan Mathys van Udencoven, schepen van Redekeim (Rekem) 89 13891219 

Johan Preut, schepen van Redekeim (Rekem) 89 13891219 

Peter van Herborch, schepen van Redekeim (Rekem) 89 13891219 

Arart van Scemmart, schepen van Mersen 90 13910626 

Johan Scepens van Ytter, schepen van Mersen 91 13920903 

Gerart Fyen, schepen van Clummen 96 14060000 

Johan Pluyme, schepen van Clummen 96 14060000 

Gherart vanden Veels, schepen van Here 99 14150430 

Goyswyn van Berghe, schepen van Here 99 14150430 

Heynric Eelman, schepen van Here 99 14150430 

Heynrich Bavyr, schepen van Here 99 14150430 

Jacob Happart, schepen van Here 99 14150430 

Johannes die Gans, schepen van Here 99 14150430 

Reynart Coninxwinkel, schepen van Here 99 14150430 

Godart Ubaich, schepen van Herle 100 14150809 

Jacob Monck, schepen van Herle 100 14150809 

Johan Knust, schepen van Herle 100 14150809 

Johan van Geitzbaich, schepen van Herle 100 14150809 

Lambrecht Perfusen/Profuse, (schepen) van Herle 100, 101 14150809 
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Wilhem Roelkens, schepen van Herle 100 14150809 

Claes van Liebeke, schepen te Triecht 102 14151126 

Godenoel van Spauden, schepen te Triecht 102 14151126 

Arnolt Crake/Kraeke, schepen van Clummen 107 14200530 

Herman Luyr, schepen van Clemmen 107 14200530 

Witzel van Alden Valkenborch, schepen van Clemmen 107 14200530 

Johan van Haeren, schepen van Mersen 114 14200623 

Noel van Ambey, schepen van Mersen 114 14200623 

Johan van Einatten, schepen van Gulpen 108 14210526 

Arnolt Goedarts van Mersen, schepen van Mersen 109 14220303 

Herman van Watervall, schepen van Mersen 109 14220303 

Cloes van Koelmont, schepen van Wylre 110 14230524 

Doem van Stockem, schepen van Wylre 110 14230524 

Johan Proist van Ethenaken, schepen van Wylre 110 14230524 

Symon Koeter, schepen van Wylre 110 14230524 

Willem van Ethenaken, schepen van Wylre 110 14230524 

Arnolt Noude op den Poele, schepen van Beyck 113 14261204 

Arnolt Noutken, schepen van Beyck 113 14261204 

Engels van Gheverich, schepen van Beyck 113 14261204 

Lyenart Symons, schepen van Beyck 113 14261204 

Wylhem Bosch, schepen van Beyck 113 14261204 

Giele van den Kirckhoff, schepen van Clemmen 116 14421014 

Noye op de Poele, schepen van Beke 121 14471129 

Pauwels Rompen, schepen van Beke 121 14471129 

Peter van Coelmont, schepen van Beke 121 14471129 

Willem Bosch de Oude, schepen van Beke 121 14471129 

Doeme van Kieverberch, schepen van Clemmen 122 14490326 

Heinrich Scoff, schepen van Clemmen 122 14490326 

Heyn Peters, schepen van Houthem 124 14520525 

Nelis Fremkens, schepen van Houthem 124 14520525 

Thys Bosch, schepen van Houthem 124 14520525 

Arnolt Kraene, schepen van Berghe bij Valkenborch 125 14520604 

Johan Doemen, schepen van Berghe bij Valkenborch 125 14520604 

Johan Monthenaken, schepen van Berghe bij Valkenborch 125 14520604 

Peter Roeseler, schepen van Berghe bij Valkenborch 125 14520604 

Wynat van den Hoeve, schepen van Berghe bij Valkenborch 125 14520604 

Hein(rick) Coex/Koeck, schepen van Clemmen 126, 128 14530208, 14551113,  

Johan van Wuestenroide, schepen van Clemmen 126 14530208 

Claes Fyck, schepen van Herle 127 14550407 

Nale, echtgenote van Claes Fyck, schepen van Herle 127 14550407 

Johan Peters son van Wuestenroide, schepen van Clemmen 128 14551113 

Gerart Kueb, schepen van Valkenberg 130 14570713 

Gerart van Nuyndorp, schepen van Valkenberg 130 14570713 

Johan Wielantz, schepen van Valkenberg 130 14570713 

Thys Rentmeisters, schepen van Valkenberg 130 14570713 
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Thys Tollener, schepen van Valkenberg 130 14570713 

Arnout Mousus van Beeck, schepen van Beeck 131 14581123 

Peter Mutzenich van Oensel, schepen van Beeck 131 14581123 

Pouwels Rompen, schepen van Beeck 131 14581123 

Willem Bosch van Geverick, schepen van Beeck 131 14581123 

Johan Clut, schepen van Trecht 133 14610304 

Johan van Ophem, schepen van Trecht 133 14610304 

Johannes Suevus, burger en schepen der stad Maastricht 22, 24 12791228, 12880501 

Arnoldus de Scemmerth/Schemmart, schepen van Mersen 41, 43 13350312, 13470303 

Johannes de Etter/Ytteren, schepen van Mersen 41, 43 13350312, 13470303 

Gerardus/Gherart de/van Roethe(y)m, schepen van Mersen 43, 60, 61 13470303, 13700429, 
13700623 

Johan(nes) Offerman, schepen van Berghe 49, 55, 78 13600301, 13661214, 
13810613 

Johan/Johannes (genoemd) Wa(e)lheym, schepen van Berghe 49, 78 13600301, 13810613 

Lupperant/Luprant (der Scheyrre), schepen te Herle (Heerlen) 52, 58 13640911, 13690824 

Tilman/Tylman Oyrs (der Oers), schepen van Herle (Heerlen) 52, 58 13640911, 13690824 

Johan Munch/Munck/Mungh, schepen van Herle (Heerlen) 52, 76, 82, 83 13640911, 13800112, 
13830524, 13831111 

Reinerus/Reynerus de Rosis, schepen der stad Maastricht 54, 56 13661002, 13671103 

Adam/Doem, genoemd Haertscheyne/Hardescene, schepen van 
Mersen 

60, 61 13700429, 13700623 

Arnoldus/Arnout de Bergcheym/Bergheym, schepen van Mersen 60, 61 13700429, 13700623 

Gerardus/Gherart Teyverman/Teveman, schepen van Mersen 60, 61 13700429, 13700623 

Lambertus/Lambrecht van/de Itter/Ytteren, schepen van Mersen 60, 61 13700429, 13700623 

Peter/Petrus van Strobeke/op die Beke, schepen van Mersen 60, 61 13700429, 13700623 

Gerart/Gherart (genoemd) Wolf/Wuyf der Smeit (smid), schepen van 
Mersen 

60, 61, 80, 
90, 91 

13700429, 13700623, 
13820802, 13910626, 
13920903 

Gerart/Geyrart Kreye/Creye, schepen van Herle 76, 77 13800112, 13800425 

Herman van den Hoet/Holz/Hout, schepen van Herle 77, 82, 83, 
100 

13800425, 13830524, 
13831111, 14150809 

Heyne/Heynrich Ubach, schepen van Herle 82, 83, 87 13830524, 13831111, 
13851213 

Peter der Becker, schepen van Herle 82, 87 13830524, 13851213 

Johan Sticker, schepen (van de proost van Mersen in de bank) van 
Clemmen/Clummen 

85, 96 13841103, 14060000 

Arat/Arnolt der Wanter, schepen van Mersen 90, 91 13910626, 13920903 

G(h)erart Severins van Roethe(y)m, schepen van Mersen 90, 91 13910626, 13920904 

Johan Numeghen, schepen van Mersen 90, 91 13910626, 13920906 

Johan van Bromelen, schepen van Mersen 90, 91 13910626, 13920907 

Johan (der) Volre van Raeder/Roer/Roederen, schepen van Mersen 90, 91, 109 13910626, 13920907, 
14220303 

Willem Jegher van Schoemmert/Scymmart, schepen van Clummen 96, 97 14060000, 14120206 

Renert/Reyner van den Kirckhoff/Kirchoff, schepen van 
Clemmen/Clummen 

96, 107 14060000, 14200530 
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Reynart/Reyner op die Beke, schepen van Clummen 96, 107, 116 14060000, 14200530, 
14421014 

Arnolt Crake/Kraeke, schepen van Clemmen/Clummen 96, 116 14060000, 14421014 

Willem inden Hoef/in gheen Hoeff, schepen van Clemmen 97, 107 14120206, 14200530 

Frambach van Berghe, schout van Here, schepen van Houthem 99, 120, 123 14150430, 14470827, 
14490522 

Mert(h)en/Mert(h)yn van Woestenroede/Wuestenroide, schepen van 
Clemmen 

107, 126, 
128 

14200530, 14530208, 
14551113 

Johan Hubrech(t)s van Zybde, schepen van Mersen 109, 111, 
112 

14220303, 14260426, 
14260823 

Arnolt/Arnout Numeghen, schepen van Mersen 109, 114 14220303, 14300623 

Go(e)dart van Roetheym, schepen van Mersen 109, 114 14220303, 14300623 

Johan Smeit, schepen van Mersen 109, 114 14220303, 14300623 

Tiel/Tyel Peters (soen) van Stroeback, schepen van Mersen 109, 114 14220303, 14300623 

Arnolt/Arnout van Engber, schepen van 
Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch, schepen van Wylre 

110, 111, 
112 

14230524, 14260426, 
14260820 

Symon van Zybde, schepen van Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch, 
schepen van Wylre 

110, 111, 
112 

14230524, 14260426, 
14260820 

Gerart Kuyt, schepen van Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch 111, 112 14260426, 14260820 

Gielis Haesen soen, schepen van Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch 111, 112 14260426, 14260821 

Hein/Heyn Dunbiere, schepen van 
Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch 

111, 112 14260426, 14260822 

Nys Steynmetzer van Zybde (Sibbe), schepen van 
Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch 

111, 112 14260426, 14260825 

Gerart/Gherart Damen/Doem, schepen van Beke/Beyck 113, 121 14261204, 14471129 

Derich/D(y)erick/Diederik Couman/Kouman van 
Nederbeeck/Niderbeke/Nyederbeyck, schepenen van Beeck/Beyck 

113, 121, 
131, 139 

14261204, 14471129, 
14581123, 14710319 

Kirstken Hornsberch/Hornsbergh, schepen van Mersen 114, 120 14300623, 14470827 

Merthen Luyr, schepen van Clemmen 116, 122 14421014, 14490326 

Arnolt Plume, schepen van Clemmen 116, 122, 
126, 128 

14421014, 14490326, 
14530208, 14551113 

Johan Meirt (van Haesdal), schepen van Clemmen 116, 122, 
126, 128 

14421014, 14490326, 
14530208, 14551113 

Johan Wetzel(s) van Wailem, schepen van Clemmen 116, 122, 
126, 128 

14421014, 14490326, 
14530208, 14551113 

Arnolt/Arnout Weent/Weint/Weynt, schepen van Houthem 120, 123, 
124 

14470827, 14490522, 
14520525 

Simon/Symon Scillinck/Scillinx, schepen van Houthem 120, 123, 
124 

14470827, 14490522, 
14520525 

Gerart/Gherart Cupenbender/Kupenbender, schepen van Houthem 120, 123 14470827, 14490523 

Johan van Stroebach, schepen van Houthem 120, 123 14470827, 14490524 

Reyner van den Kirckhoff, schepen van Houthem 120, 123 14470827, 14490525 

Derick Kouman/Kounen van Hobbelroie (Hobbelrade), schepen van 
Beeck 

121, 131 14471129, 14581123 

Johan Offerman, schepen van Houthem 120, 123 14470827, 14490522 
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Johan van Coelmont, schepen van Clemmen 122, 126, 
128 

14490326, 14530208, 
14551113 

Frambach Caldenberch, schepen van Houthem, schout van Berghe bij 
Valkenborch 

124, 125 14520525, 14520604 

Willem Cupenbender (van Stroibach), schepen van Houthem, 
rentmeester van het klooster 

124, 125, 
129 

14520525, 14520604, 
14561116 

Arnolt/Arnout Potken, schepen van Valkenberg/Valkenborch 124, 130 14520525, 14570713 

Claes/Clais/Cloes Da(e)men, schepen van Valkenberg 130, 142, 
143 

14570713, 14730503, 
14731126 

Jo(h)an(nes) Syen/Zyen, (schepen) van Beeck 131, 141, 
143 

14581123, 14721206, 
14731126 
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Gerardus, genoemd Plagge, schepen van 

Mersen ...................................................... 12 
Gerardus/Gerart de/van 

Rytersbeke/Retersbeke, zwager van Johan 
van Schaesberg ................................... 19, 22 

Gerardus/Gherart de/van Roethe(y)m, 
schepen van Mersen ........................... 12, 16 

Gerardus/Gherart Teyverman/Teveman, 
schepen van Mersen ................................. 16 

Gerart der Oleysleger, schepen van Berghe . 20 
Gerart Fyen, schepen van Clummen ............. 25 
Gerart Hornsberch ........................................ 21 
Gerart Joedencop van Strythagen ................ 34 
Gerart Kueb, schepen van Valkenberg ......... 33 
Gerart Kuyt, schepen van 

Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch 28, 29 
Gerart opt Oyrt, schepen van Herle (Heerlen)

 .................................................................. 14 
Gerart Scheyne, schepen van het kapittel van 

O.L. Vrouw te Triecht in de dingbank van 
Bemelen .................................................... 23 

Gerart Tylken, schepen te Herle ................... 16 
Gerart van Braekelen, rector van het altaar 

van Sint-Nicolaas in de kerk van Sint-
Gerlach ...................................................... 32 

Gerart van Echt, schepen van Valkenborch .. 17 
Gerart van Hoithem/Houtem, schout van 

Clummen, schout van Mersen ............ 23, 25 
Gerart van Koesseller, broer van Stasse ....... 34 
Gerart van Nuyndorp, schepen van Valkenberg

 .................................................................. 33 
Gerart van Roetheym, broer van Goesen, 

Rutger en Goadart van Roetheym ............ 21 
Gerart van Roetheym, vader van Goesen van 

Roetheym .................................................. 21 
Gerart van Welten, genoemd Cochazart, 

rentmeester van de heer van Wickrade ... 14 
Gerart Waelhems .......................................... 28 
Gerart/Geyrart Kreye/Creye, schepen van 

Herle.......................................................... 20 
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Gerart/Gherart (genoemd) Wolf/Wuyf der 
Smeit (smid), schepen van Mersen16, 21, 23 

Gerart/Gherart Cupenbender/Kupenbender, 
schepen van Houthem .............................. 31 

Gerart/Gherart Damen/Doem, schepen van 
Beke/Beyck .......................................... 29, 31 

Gerarts Fyen soen van Schymmert ............... 32 
Gertrudis, dienstmaagd van Goblio de 

Schynne ....................................................... 8 
Gertrudis/Gertruyt de/van 

Hulsberch/Hulsberghe, moniale in het 
klooster van Sint Gerlach .............. 18, 19, 22 

Gertrudt/Gertruyt/Ghertrudis van 
Boelsbeke/Buelsbe(e)ck, moniale/priorin in 
het klooster van Sint Gerlach ........ 23, 24, 27 

Gherart Hacke, schepen van Redekeim 
(Rekem) ..................................................... 23 

Gherart Strabant, schout van Redekeim 
(Rekem) ..................................................... 23 

Gherart van Cortenbach, broeder van 
Goeswyn van Cortenbach .......................... 27 

Gherart van Herborch, schepen van Redekeim 
(Rekem) ..................................................... 23 

Gherart vanden Veels, schepen van Here ..... 25 
Gherart, zoon van Lens van den Roede ......... 26 
Ghielis Pickart ................................................ 17 
Ghielles/Gillis Slynck van Resydt ................... 36 
Ghilis der Wisseler van Triecht ...................... 22 
Ghysbrecht, zoon van Laureyns van den Rode

 ................................................................... 30 
Giele van den Kirckhoff, schepen van 

Clemmen ................................................... 30 
Gielis Haesen soen, schepen van 

Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch . 28, 29 
Giellis Koichs, broer van Clais ........................ 36 
Gilis van Borsen ............................................. 18 
Giselbrecht van Herre .................................... 26 
Giso de Sancto Gerlaco, schepen .................. 10 
Go(e)dart van Roetheym, broer van Goesen, 

Rutger en Gerart van Roetheym ............... 21 
Go(e)dart van Roetheym, schepen van Mersen

 ............................................................. 28, 29 
Goblio de Schynne, kanunnik der kerk van de 

H. Petrus te Luik ...................................... 8, 9 
Godard/Godefridus de Dwerhaghen, 

priester/rector van het altaar van de H. 
Nicolaus in de kerk van de H. Gerlacus 17, 19 

Godart Ubaich, schepen van Herle ................ 26 
Godart, genoemd Creft van der Vorde .......... 19 
Godefridus de Audesceeyde ........................... 7 
Godefridus de Climme ..................................... 5 
Godefridus de Here, ridder ............................. 4 

Godefridus de Kenterken uit Maastricht, 
broeder van Oda en Jutta ........................... 9 

Godefridus de Montenaken, schepen der stad 
Maastricht ................................................... 7 

Godefridus de Rode, bloedverwant van Goblio 
de Schynne .................................................. 8 

Godefridus de Spabeke ................................... 8 
Godefridus de Werde, schepen van Mersen 12 
Godefridus Oser, schepen der stad Maastricht

 .................................................................... 7 
Godefridus, genoemd Dives ........................... 4 
Godefridus, genoemd Tinctor, priester, ....... 14 
Godefridus, proost van het convent van de H. 

Gerlacus .................................................... 10 
Godefridus, zoon van Flormannus, schepen 

der stad Maastgricht ................................... 9 
Godefridus, zoon van vrouwe Osa, schepen 

der stad Traiectum (Maastricht) ................. 4 
Godenoel van Spauden, schepen te Triecht . 26 
Godeschalcus de Valkinburch ......................... 3 
Goesen der Boschuder .................................. 21 
Goesen van Roetheym, zoon van Gerart van 

Roetheym .................................................. 21 
Goesen van Wirde, zwager van Gerart van 

Roetheym .................................................. 21 
Goeske Beckers ............................................. 25 
Goeswiin van Guelheym, schepen van Berghe

 .................................................................. 20 
Goeswyn van Aelstropp, schout van Herloe . 27 
Goeswyn van Cortenbach, voogd van het land 

van Valkenborch, broeder van Gherart van 
Cortenbach ............................................... 27 

Goeswyn/Goswinus van/de W(e)erde/Wierde, 
schout van de proost van Mersen ...... 16, 22 

Goiswyn Loef, echtgenoot en momber van 
Lyse, dochter van Cloes in die Gracht ....... 21 

Gosewijn IV ..................................................... 3 
Goswinus de Haren ..................................... 6, 8 
Goswinus/Goswynis/Gozvinus de Berghe, 

genoemd Dukere .................................... 4, 5 
Goswynus de Berghe, molenaar ................... 10 
Goyswyn van Berghe, schepen van Here ...... 25 
Goytschalc, schepen van Valkenborch ......... 17 
Gozwinus de Eilslo .......................................... 9 
Gozwinus de Here ........................................... 3 
Gozwinus, broer van Adam Pincerna .............. 3 
Gozwinus, heer van Valkenburg (Gosewijn IV) 3 
Gregorius IX, paus ........................................... 4 
Gregorius, bisschop, dienaar der dienaren 

Gods (paus Gregorius IX) ............................ 4 
Griet Duyster ................................................. 29 
Gubbel Kuyten .............................................. 20 
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Gutkina, moniale in het klooster van de H. 
Gerlacus, dochter van Mathias Mattelion, 
armiger van Eynatten ................................ 11 

Gyse(lbrecht) van der Gracht .................. 21, 22 
H., proost van de kloosters te Heynsberg en 

Sint Gerlach ................................................. 4 
Haedwig, overleden echtgenote van Arnolt 

van Chyevel, ridder .................................... 21 
Hantze opt Roet, schepen van het kapittel van 

O.L. Vrouw te Triecht in de dingbank van 
Bemelen ..................................................... 23 

Hasart, vader van Winkinus de Hoitheym ..... 10 
He(i)nric/Heynrich van Heppenart, zoon van 

wijlen Arnout van Coppelhoven .......... 18, 23 
He(i)nricus de Aquis/Heynric van Aken, frater, 

kanunnik van de abdij van Mont-Cornillon 
te Luik en proost van het convent van de H. 
Gerlacus ......................................... 14, 19, 21 

Hein(rick) Coex/Koeck, schepen van Clemmen
 ............................................................. 32, 33 

Hein/Heyn Dunbiere, schepen van 
Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch . 28, 29 

Heinmannus de Here ....................................... 3 
Heinrich Scoff, schepen van Clemmen .......... 31 
Heinrich van den Berghe ............................... 16 
Heinricus Grinart, schepen der stad Maastricht

 ..................................................................... 7 
Heinricus Hansscemekers .............................. 13 
Heinricus, genoemd Snavel, schout .............. 12 
Heinricus, hertog van Lemburg, markgraaf van 

Erlins (Hendrik III van Limburg en Arlon)..... 3 
Heinricus, zoon van Heinricus Hansscemekers

 ................................................................... 13 
Helzen van Reitersbeic, kloosterzuster te 

Ryckoifsteine ............................................. 20 
Hendrik III van Limburg en Arlon ..................... 3 
Henken Gysen son van Sint-Gerlach ............. 15 
Henric Ackerman, schepen van het kapittel 

van O.L. Vrouw te Triecht in de dingbank 
van Bemelen .............................................. 23 

Henric Diderichsson Croemffoets van 
Audenhoven (Uikhoven) ............................ 14 

Henric Rese(n), schout van Bemelen............. 23 
Henrich Doert, schepen te Herle ................... 16 
Henrick den Cock ........................................... 29 
Henricus Caudenberch, schepen van Berghe 13 
Henricus de Carsuel ....................................... 13 
Henricus de Dollenberch, schepen van 

Clemmen ................................................... 11 
Henricus de Fleke, schepen van Mersen ....... 12 
Henricus de Montenaken, schepen van 

Maastricht ................................................. 14 

Henricus de Ritersbeke/Rytersbeke, burger 
der stad Maastricht ............................. 7, 8, 9 

Henricus de Wassenberg, zoon van Heinricus, 
hertog van Lemburg, markgraaf van Erlins 
(Hendrik III van Limburg en Arlon) .............. 3 

Henricus Pistoris, priester en kapelaan te Sint-
Gerlach ...................................................... 27 

Henricus, deken der kerk van O. L. Vrouw te 
Maastricht ................................................. 10 

Henricus, proost van het convent van de H. 
Gerlacus .............................................. 12, 18 

Henricus, zoon van Alardus de Havigisdail 
(Haasdal) ..................................................... 4 

Henyn Pert, genoemd Nickel van 
Vroeschschenbach .................................... 21 

Herman Huen, ridder .................................... 17 
Herman Kneyvart .......................................... 25 
Herman Luyr, schepen van Clemmen ........... 28 
Herman Lympen ........................................... 27 
Herman Muetken .......................................... 24 
Herman Renner, schepen van Valkenborch . 17 
Herman van den Hoet/Holz/Hout, schepen 

van Herle ....................................... 20, 21, 26 
Herman van Itter, schepen van het kapittel 

van O.L. Vrouw te Triecht in de dingbank 
van Bemelen ............................................. 23 

Herman van Watervall, schepen van Mersen
 .................................................................. 28 

Heylken, echtgenote van Johan in der 
Eynengassen ............................................. 14 

Heylwich van den Bossche, moniale in het 
klooster van Sint Geirlaken ....................... 24 

Heylwig van Beechoven, moniale in het 
klooster van Sint-Clara te Colen (Keulen) . 17 

Heyn Peters, schepen van Houthem ............ 32 
Heyne Heyke, schepen van de proost van 

Mersen in de bank van Clemmen ............. 22 
Heyne Mout, schepen van Herle .................. 21 
Heyne/Heynrich Ubach, schepen van Herle 21, 

22 
Heynken, zoon van Claes Vromine van Sint-

Gerlach ...................................................... 15 
Heynric Eelman, schepen van Here .............. 25 
Heynric Heysterman ..................................... 17 
Heynric van Riempst, schepen van Redekeim 

(Rekem) ..................................................... 23 
Heynrich Bavyr, schepen van Here ............... 25 
Heynrich Deyrt, schepen van Herle (Heerlen)

 .................................................................. 14 
Heynrich Myeme, schepen van Valkenborch 17 
Heynrich van den Beelick .............................. 35 
Heynrich van der Stroissen ........................... 21 
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Heynrich van Herke, proost van het klooster 
Tsint Gerlach .............................................. 23 

Heynrich van Osen......................................... 17 
Heynrich Vencken van Valkenborch .............. 17 
Heynricus, abt van Sint-Pantaleon te Keulen .. 3 
Hildegardis, moniale in het klooster van de H. 

Gerlacus, dochter van Mathias Mattelion, 
armiger van Eynatten ................................ 11 

Hildegundis, echtgenote van Gerardus de 
Ambei .......................................................... 5 

Hinrich Dort, schepen van Herle ................... 20 
Hubertus de Wuren, schout .......................... 13 
Hubrecht van der Gracht ......................... 21, 22 
Hupertus de Gracht, voogd van Valkenborch, 

schepen van Clemmen .............................. 11 
Ida van Houtheym, moniale in het klooster van 

Sint Geirlach .............................................. 29 
Irmgarden, echtgenote van Johan Beck ........ 34 
Jacob Hanckaret ............................................ 28 
Jacob Happart, schepen van Here ................. 25 
Jacob Monck, schepen van Herle .................. 26 
Jacob Scaefdrycs ............................................ 34 
Jacob Smeyts, leenheer van de hoeve van 

Haesdael, toebehorende aan Kerstken van 
Rengberch, heer "itzer Heyden"................ 25 

Jacobus de Geldonia, presbyter .................... 13 
Jacobus, bisschop van Croatië ....................... 15 
Jacop der Smet, schepen van de proost van 

Mersen in de bank van Clemmen .............. 22 
Jan Moutbroecs ............................................. 29 
Jan van Bardegom ......................................... 29 
Jan Vos van den Gasthuys ............................. 27 
Jan Wynantz .................................................. 33 
Jan Wyricks .................................................... 17 
Jehan Rasse de Prenthagen, vader van 

Walerave ................................................... 24 
Jo(h)an(nes) Syen/Zyen, (schepen) van Beeck

 ....................................................... 33, 35, 36 
Jocob Hornsberch .......................................... 31 
Jocop Beytel, voogd van het land van 

Valkenborch............................................... 31 
Johan (der) Volre van Raeder/Roer/Roederen, 

schepen van Mersen ........................... 23, 28 
Johan Beck, echtgenoot en momber van 

Irmgarden .................................................. 34 
Johan Berwijn van Acken, schoonzoon van 

Dirich van Kaldenborne ............................. 16 
Johan Boen van Veldt .............................. 28, 29 
Johan Buseman van Bentzenrede 

(Benzenrade) ............................................. 21 
Johan Caloeps van Sint-Gerlach .................... 15 
Johan Cleynghens .......................................... 32 

Johan Clut, schepen van Trecht .................... 34 
Johan Corfs, vader van Margreten, echtgenote 

van Conrart van Schaesberg ..................... 22 
Johan Crummel van Audenhoven ................. 14 
Johan Cruythuys, schout van Clemmen .. 30, 32 
Johan Dapper, schepen van Valkenborch ..... 17 
Johan Doemen, schepen van Berghe bij 

Valkenborch .............................................. 32 
Johan Gerards, schepen van het kapittel van 

O.L. Vrouw te Triecht in de dingbank van 
Bemelen .................................................... 23 

Johan Gerartz, soen van Haisdail .................. 29 
Johan Hanman van Schinne .......................... 31 
Johan Hoen van Voerendale ......................... 19 
Johan Hubrech(t)s (van Zybde, schepen van 

Mersen ................................................ 28, 29 
Johan Huyne van Amstenraide ..................... 30 
Johan in die Enengas/Eynengasse (in der 

Eynengassen) ...................................... 14, 26 
Johan Kiedel van Oers(s)beke ................. 21, 22 
Johan Knust, schepen van Herle ................... 26 
Johan Koeck .................................................. 27 
Johan Koudenberch, schepen van Berghe .... 20 
Johan Liebrech(t)s/Lyebrechs ................. 34, 35 
Johan Mathys van Udencoven, schepen van 

Redekeim (Rekem) .................................... 23 
Johan Meenx ................................................. 30 
Johan Meirt (van Haesdal), schepen van 

Clemmen ................................. 30, 31, 32, 33 
Johan Moncke, schepen van Herle ............... 20 
Johan Mont, schepen te Herle ...................... 16 
Johan Monthenaken, schepen van Berghe bij 

Valkenborch .............................................. 32 
Johan Moutke, schepen van Herle ............... 22 
Johan Munch/Munck/Mungh, schepen van 

Herle (Heerlen) ............................. 14, 20, 21 
Johan Numeghen, schepen van Mersen ....... 23 
Johan Offerman, schepen van Houthem ...... 31 
Johan Pelser van Veldt (Vilt) ................... 28, 29 
Johan Peters son van Wuestenroide, schepen 

van Clemmen ............................................ 33 
Johan Pevelken, schepen van Herle.............. 20 
Johan Pluyme, schepen van Clummen ......... 25 
Johan Preut, schepen van Redekeim (Rekem)

 .................................................................. 23 
Johan Proist van Ethenaken, schepen van 

Wylre ......................................................... 28 
Johan Rode van Opsinnich ............................ 35 
Johan Roessen van Printhagen ..................... 24 
Johan Roselere, schepen van Berghe ........... 20 
Johan Rueben ............................................... 32 
Johan Ruebsaet ............................................. 25 
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Johan Scepens van Ytter, schepen van Mersen
 ................................................................... 23 

Johan Smeit, schepen van Mersen .......... 28, 29 
Johan Sterke, schepen van de proost van 

Mersen in de bank van Clemmen .............. 22 
Johan Sticker, schepen (van de proost van 

Mersen in de bank) van Clemmen/Clummen
 ............................................................. 22, 25 

Johan Struver van Holsberch (Hulsberg) ....... 24 
Johan van Befort, proost van Mersen ........... 22 
Johan van Bercheym...................................... 16 
Johan van Berghe, Walums son ..................... 15 
Johan van Bromelen, schepen van Mersen ... 23 
Johan van Coelmont, schepen van Clemmen

 ....................................................... 31, 32, 33 
Johan van Cortenbach/Kortenbach, 

stadhouder der lenen van Valkenborch en 
van Wyckeraede ............................ 30, 35, 36 

Johan van Cyevel, ridder ............................... 24 
Johan van den Creyft, burger te Triecht ........ 24 
Johan van den Driesche ................................. 19 
Johan van der Maer/Mair, schout van 

Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch, 
schout van Wylre ................................. 28, 29 

Johan van der Straten .................................... 17 
Johan van Einatten, schepen van Gulpen ..... 28 
Johan van Geitzbaich, schepen van Herle ..... 26 
Johan van Haeren, schepen van Mersen....... 29 
Johan van Here .............................................. 28 
Johan van Liebeke, schepen van het kapittel 

van O.L. Vrouw te Triecht in de dingbank 
van Bemelen .............................................. 23 

Johan van Lieck .............................................. 36 
Johan van Lievendail/Lyevendael, abt van Sint-

Cornelis (Cornelimünster) ................... 17, 18 
Johan van Ophem, schepen van Trecht ........ 34 
Johan van Putte, ridder ................................. 19 
Johan van Scemmart ..................................... 23 
Johan van Schaesberg ................................... 22 
Johan van Stroebach, schepen van Houthem

 ................................................................... 31 
Johan van Wailem van het klooster van Sint 

Gheirlach ................................................... 33 
Johan van Were, ridder ................................. 16 
Johan van Wuestenroide, schepen van 

Clemmen ................................................... 32 
Johan Wetzel(s) van Wailem, schepen van 

Clemmen ................................. 30, 31, 32, 33 
Johan Wielantz, schepen van Valkenberg ..... 33 
Johan(nes) Offerman, schepen van Berghe . 13, 

15, 20 

Johan(nes) van Hulsberch/Hulsberg, schout 
van de proost van Mersen in de bank van 
Clemmen ....................................... 17, 21, 22 

Johan, heer van Wynants Raide.................... 30 
Johan, zoon van Arnolt van Chyevel, ridder . 21 
Johan, zoon van Johan van Bercheym .......... 16 
Johan/Johannes (genoemd) Wa(e)lheym, 

schepen van Berghe ............................ 13, 20 
Johanna de Haren, genoemd Iuvenis ..... 10, 11 
Johanna van Retersbeck/Retersbeke, moniale 

in het klooster van de H. Gerlacus 24, 27, 30 
Johannes Braxator de Oelbeke, schepen van 

Clemmen ................................................... 11 
Johannes Cardenbeck, schepen van Berghe . 13 
Johannes de Botenaken, lakenscheerder ..... 13 
Johannes de Etter/Ytteren, schepen van 

Mersen ...................................................... 12 
Johannes de Gelmen, koop man................... 13 
Johannes de 

Hafkesdale/Hafkisdale/Havekensdale 
(Haasdal) ............................................. 6, 8, 9 

Johannes de Hoitheym, schout van Mersen . 12 
Johannes de Roder, schepen van Mersen .... 12 
Johannes de Sco(e)nouwen .......................... 13 
Johannes de Susteren, kapelaan van het altaar 

van de H. Johannes Baptista en de H. 
Leonardus in de kerk van O. L. Vrouw te 
Maastricht ................................................. 10 

Johannes die Gans, schepen van Here ......... 25 
Johannes Hoen van den Eyssche, ridder....... 16 
Johannes Mees, schrijver te Tri(e)cht ..... 17, 18 
Johannes Rumpheym .................................... 17 
Johannes Suevus, burger en schepen der stad 

Maastricht ............................................... 7, 8 
Johannes van Rompen .................................. 18 
Johannes Zampenoys .................................... 11 
Johannes, (genoemd) Gruszere ...................... 3 
Johannes, dienstdoend priester te 

Anstenroede (Amstenrade) ...................... 20 
Johannes, genoemd Cignus, schepenen van 

Berghe ....................................................... 13 
Johannes, genoemd Cuper, clericus ............. 19 
Johannes, genoemd Kavelinch, looier .......... 13 
Johannes, genoemd Nycoil, schepen van 

Mersen ...................................................... 12 
Johannes, genoemd Rufus, burger van Aken, 

schoonzoon en erfgenaam van Godefridus 
de Climme ................................................... 5 

Johannes, proost van het convent van de H. 
Gerlaccus..................................................... 5 

Johannes, zoon van Elizabet, weduwe van 
Rogerus, genoemd Pulgeman ................... 12 
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Johannes, zoon van Henricus de Carsuel ...... 13 
Johannes, zoon van Weltgerus de Oelbeke 

schepen van Clemmen .............................. 11 
Johannes, zoon van wijlen Winandus ............. 7 
Jorden van Baest, kanunnik van Ludic (Luik) . 30 
Jutta (van Limburg) .......................................... 3 
Jutta de Esschen/van den Eschen/van den 

Esgen/Esschen/Eyssche, moniale in het 
klooster van de H. Gerlacus, zuster van 
Johannes Hoen van den Eyssche, ridder .. 16, 
18, 22, 23 

Jutta, dochter van wijlen Wynant van 
Houthe(y)m ............................................... 18 

Jutta, kleindochter van genoemde Godefridus 
de Here via diens zoon Adam ...................... 4 

Jutta, zuster van Oda, echtgenote van 
Johannes de Mere uit Maastricht, broer van 
Godefridus de Kenterken, moniale in het 
klooster van de H. Gerlacus ......................... 9 

Jutte van Houtheim, dochter van wijlen 
Wynant van Houtheim, moniale in het 
klooster Tsint Gerlach................................ 23 

Jutte, echtgenote van deken Rutger ............. 15 
K(h)aterine van Schoisberch, moniale in het 

klooster van Synt Geyrlaike/Gierlach .. 20, 21 
Karsielis van Palant, heer van Breydenbaempt

 ................................................................... 34 
Katerine des beren dochter van Valkenborgh

 ................................................................... 16 
Katerine, zuster van Deyderich Tytken ......... 20 
Katharina de Severen, moniale  in het klooster 

van de H. Gerlacus ..................................... 19 
Katharina, dochter van wijlen Johannes, 

genoemd Kavelinch, looier ........................ 13 
Katharina, echtgenote van Arnoldus Lymmoels

 ................................................................... 15 
Katharina, nicht van Goblio de Schynne, 

moniale in het klooster van de H. Gerlacus 8 
Katharina, zuster van Adam de Ophem, 

moniale in het klooster te Dalhem ............ 10 
Katherina de Honnis/van Honys, (sub)priorin 

van het klooster van de H. Gerlachus . 14, 18, 
23 

Katherina de Riveren, priorin van het klooster 
van de H. Gerlacus ............................... 14, 18 

Keirstioen Haen ............................................. 24 
Kerstken van Rengberch, heer "itzer Heyden"

 ................................................................... 25 
Kirstken Hornsberch/Hornsbergh, schepen van 

Mersen ................................................ 29, 31 
Lambertus de Kestele, schepen van Maastricht

 ................................................................... 15 

Lambertus de Lemmoel ................................ 12 
Lambertus Gulpen, schepen van Herle ......... 20 
Lambertus Sutor ............................................. 3 
Lambertus/Lambrecht van/de Itter/Ytteren, 

schepen van Mersen ................................. 16 
Lambrecht Perfusen/Profuse, (schepen) van 

Herle.......................................................... 26 
Lambrecht van den Driesch(sch)e, voogd van 

het land van Valkenborch ................... 30, 31 
Lambrecht van Kestelt, schepen te Tricht .... 18 
Laureyns van den Rode ................................. 29 
Laureyns, zoon van Laureyns van den Rode . 29 
Lenart van Benzenroide, broer van Conrart . 33 
Lenart van Haesdael ..................................... 25 
Lenart van Retersbeke .................................. 31 
Lenart, neef van Lenart van Retersbeke ....... 31 
Lens van den Roede ...................................... 26 
Lenz Vrome, schepen van de proost van 

Mersen in de bank van Clemmen ............. 22 
Leonius de Lemmoel ..................................... 12 
Leonius, tutor .................................................. 4 
Libertus de Culenbeke, broeder, regulier 

kanunnik te Steynvelt ............................... 19 
Libertus de Culenbeke, broeder, regulier 

kanunnik te Steynvelt, , rector der kerk te 
Oersbeke ................................................... 20 

Liebrecht van Hulsberch, genoemd van 
Schaluyn .................................................... 35 

Lisen van Muederstorp, moniale in het 
klooster van de H. Gerlacus ...................... 14 

Lodewyck, zoon van Laureyns van den Rode 30 
Loetken Goelheym ........................................ 20 
Ludovicus, zoon van Petrus, genoemd Vascart 

de Goelheym ............................................. 14 
Lupperant/Luprant (der Scheyrre), schepen te 

Herle (Heerlen) ................................... 14, 16 
Lyenart Symons, schepen van Beyck ............ 29 
Lysbeth Houterberchs, echtgenote van Johan 

Liebrechs ................................................... 35 
Lyse van Bensenroide/Benzenroide, moniale 

in het klooster van Sint Gerlach, zuster van 
Lenart en Conrart van Benzenroide .... 31, 33 

Lyse van Houtheym, moniale in het klooster 
van Sint Geirlach, zuster van Nese ............ 34 

Lyse van Schandelen, echtgenote van Thys van 
Hornsberch, genoemd van Valkenberch .. 26 

Lyse, dochter van Cloes in die Gracht ........... 21 
Mabilia, dochter van wijlen Wilhelmus de 

Beke, genoemd Mont de Aquis, moniale in 
het klooster van de H. Gerlacus, ............... 15 

Manegoldus, schepen der stad Traiectum 
(Maastricht) ................................................ 4 
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Margarieta, moeder van Lambertus de 
Lemmoel .................................................... 12 

Margreten, echtgenote van Conrart van 
Schaesberg, ridder, (schoon)moeder van 
Johan van Schaesberg en zijn zwager Gerart 
van Retersbeke .......................................... 22 

Margriete van der Stroeten, priorin van het 
klooster van Sint Geerlach......................... 35 

Margrite van Heynsbergh, abdis van Thoren 
(Thorn) ....................................................... 17 

Margryete, echtgenote van Johan van 
Hulsberch ................................................... 17 

Maria van Bautersheim ................................. 24 
Maria, moniale in het klooster van de H. 

Gerlacus, dochter van wijlen Ogerus, ridder, 
voogd van Maastricht ................................ 10 

Marie (Reinoud van Valkenburg), echtgenote 
van Regnault, heer van Monioie en 
Fauquemont .............................................. 24 

Marsilius, plebanus van de kerk van de H. 
Johannes te Traiectum ................................ 5 

Martinus V, paus ........................................... 27 
Marye, echtgenote van Giselbrecht van Herre

 ................................................................... 26 
Mathias de Rurmunde ................................... 15 
Mathias Mattelion, armiger van Eynatten, 

dapifer van de landen van Monyoie en 
Valkenborch............................................... 11 

Mathys Bosch ................................................ 36 
Mathys van Kessel, ridder ............................. 25 
Mathys, rechter ............................................. 22 
Mechtil van Walsitten ................................... 16 
Mechtildis (Mechtelt) de/van Elen, 

moniale/priorin in het klooster van de H. 
Gerlacus, dochter van Theodericus de Elen
 ............................................................. 15, 25 

Mechtildis, magistra van het convent van de 
H. Gerlacus .................................................. 4 

Meghtildis, kleindochter van genoemde 
Godefridus de Here via diens zoon Adam ... 4 

Meghtildis, moeder van Jutta en Meghtildis ... 4 
Mente, burger der stad Maastricht, 

echtgenote van Henricus de Ritersbeke.. 7, 8 
Mert(h)en/Mert(h)yn van 

Woestenroede/Wuestenroide, schepen van 
Clemmen ....................................... 28, 32, 33 

Merten Monyncks uit Collen (Keulen) .......... 33 
Merthen Luyr, schepen van Clemmen .... 30, 31 
Metella van der Beeck, echtgenote van Johan 

van Lieck .................................................... 36 
Mynten (van Koesseller), echtgenote van 

Arndt/Arnolt van Prenthagen.............. 34, 36 

Nale, echtgenote van Claes Fyck, schepen van 
Herle.......................................................... 32 

Nelis Fremkens, schepen van Houthem ....... 32 
Nese van Berghe ........................................... 31 
Nese van der Beeck ....................................... 36 
Nese van Houtheym, moniale in het klooster 

van Sint Geirlach, zuster van Lyse ............. 34 
Nese, nicht van Catharina van Sievel, moniale 

in het klooster van Sinte Gerlach .............. 20 
Nese, overleden echtgenote van Arnolt van 

Chyevel, ridder .......................................... 21 
Nicholaus, proost van het convent van de H. 

Gerlacus .................................................... 11 
Nickel van Vroeschschenbach ...................... 21 
Nicolaas IV, paus ............................................. 9 
Noel van Ambey, schepen van Mersen ........ 29 
Noye op de Poele, schepen van Beke ........... 31 
Nycholaus de Mauro, schepen der stad 

Maastricht ................................................. 13 
Nycholaus, genoemd Hoen, ridder ............... 16 
Nys Steynmetzer van Zybde (Sibbe), schepen 

van Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch
 ............................................................ 28, 29 

Oda Petit ....................................................... 22 
Oda, echtgenote van Johannes de Mere uit 

Maastricht ................................................... 9 
Oda, moeder van Theodericus de Lata Platea 7 
Ogerus (de Haren), ridder, voogd van 

Maastricht, vader van Maria, moniale in het 
klooster van de H. Gerlacus .................. 7, 10 

Olbertus Colsop, schepen der stad Maastricht
 .................................................................... 7 

Osa, moeder van Godefridus, schepen der 
stadt Traiectum (Maastricht) ...................... 4 

Oylke, echtgenote van Deyderich Tytken van 
Welten ...................................................... 20 

Pauwels der Wyman, schepen te Herle ........ 16 
Pauwels Rompen, schepen van Beke ........... 31 
Pauwels van Ophoeven, zoon van wylen 

Gerait, de smid .......................................... 21 
Peter der Becker, schepen van Herle ..... 21, 22 
Peter Heyben ................................................ 27 
Peter Mutzenich van Oensel, schepen van 

Beeck ......................................................... 33 
Peter Roeseler, schepen van Berghe bij 

Valkenborch .............................................. 32 
Peter van Coelmont, schepen van Beke ....... 31 
Peter van Herborch, schepen van Redekeim 

(Rekem) ..................................................... 23 
Peter, zoon van Mechtil van Walsitten ......... 16 
Peter, zoon van Merthyn van Woestenroede

 .................................................................. 28 
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Peter, zoon van wijlen Dyerick van Goelem .. 32 
Peter/Petrus van Strobeke/op die Beke, 

schepen van Mersen ................................. 16 
Petersse van Cortenbach, priorin van het 

klooster van Sint Geirlaken ....................... 24 
Petrus de Alto Limite te Wych (Wyck) ........... 15 
Petrus de Retersbeke .................................... 12 
Petrus van Prémonstré, abt........................... 27 
Petrus, genoemd Vascart de Goelheym ........ 13 
Phelippe, hertog van Bourgongne (Philips de 

Stoute) ....................................................... 24 
Philippa (van Gelre) ......................................... 9 
Philippa van Here, moniale in het klooster 

Tzint Geirlach ............................................. 28 
Philippus de Assle ............................................ 3 
Philips de Goede ............................................ 30 
Philips de Stoute ............................................ 24 
Philips, hertog van Borngognien etc. (Philips 

de Goede) .................................................. 30 
Pouwels an den Planken, schepen van Herle 

(Heerlen) .................................................... 14 
Pouwels Rompen, schepen van Beeck .......... 33 
Pouwels van Ophoeven ................................. 22 
R., deken en gehele kapittel van O.L.Vrouw te 

Maastricht ................................................... 3 
Randolfus de Valkinburch ................................ 3 
Raso de Prenthagen ........................................ 6 
Rasse de Prenthagen ..................................... 24 
Regnault, heer van Monioie en Fauquemont 24 
Reinart van Huilsberch, drossaard van het land 

van Millen .................................................. 25 
Reinerus/Reynerus de Rosis, schepen der stad 

Maastricht ........................................... 13, 15 
Reinoud I.................................................. 10, 11 
Renert/Reyner van den Kirckhoff/Kirchoff, 

schepen van Clemmen/Clummen ....... 25, 28 
Renerus de Berghe ........................................ 13 
Renerus de Limmail ......................................... 3 
Reynaldus de Filliis, aartsdiaken .................... 20 
Reynart Coninxwinkel, schepen van Here ..... 25 
Reynart der Becker, schout van Herle 

(Heerlen) .................................................... 14 
Reynart/Reyner op die Beke, schepen van 

Clummen ....................................... 25, 28, 30 
Reyner Bruych ............................................... 14 
Reyner Groythennen, schepen van 

Valkenborch............................................... 17 
Reyner van den Kirckhoff, schepen van 

Houthem .................................................... 31 
Reynerus, genoemd Viseboen ....................... 15 

Reynoldus, heer van Monioye/Monyo(i)e, 
Valkenborch/Valkenborgh en Bauterheym 
(Bautersheim) (Reinoud I) ......................... 10 

Reynoldus, heer van Monyo(i)e en 
Valkenborch (Reinoud I) ..................... 10, 11 

Ritzart, broer van Metella van de Beeck....... 36 
Robbinus de Milne, clericus ............................ 9 
Rutger van Roetheym, broer van Goesen, 

Rutger, Godart en Gerart van Roetheym.. 21 
Rutger, deken van Mersen............................ 15 
Rutgerus de Houtheim .................................. 11 
Rutgerus de Viseto, schepen der stad 

Maastricht ................................................. 15 
Rutgerus, schout van Thorn ............................ 3 
Rutgherus, zoon van wijlen Alardus, schepen 

van Mersen ............................................... 12 
Rychaldus, investitus der kerk van Orsmale ... 9 
Rytzart van Prenthagen, broer van Willem . 34, 

35, 36 
Scheyffart van Bemelen, schout der dingbank 

van Bemelen ............................................. 27 
Servoes van Mulken, burger te Triecht ........ 24 
Sieger van Werdde ........................................ 36 
Simon/Symon Scillinck/Scillinx, schepen van 

Houthem ............................................. 31, 32 
Sophie van Langhelare, echtgenote van 

Laureyns van den Rode ............................. 30 
Stas van Tolde ............................................... 24 
Stasse van Koesseller, broer van Gerart ....... 34 
Steven van Lieck, natuurlijke zoon van Johan 

van Lieck ................................................... 36 
Struvere de Bun, baljuw van de hertog van 

Bourgongne voor Lembourc en 
Fauquemont.............................................. 24 

Swersscheiden .............................................. 20 
Symon Koeter, schepen van Wylre ............... 28 
Symon Scaefdries, schout van Berghe .......... 20 
Symon van Strobeke, genoemd Scoutken .... 17 
Symon van Zybde, schepen van 

Aldenvalkenbergh/Aldenvalkenborch, 
schepen van Wylre.............................. 28, 29 

Symon, genoemd Sceutken .......................... 19 
Theodericus de Eelne/Elen, echtgenote van 

Aelida, vader van Mechtildis, moniale in het 
klooster van de H. Gerlacus ...................... 10 

Theodericus de Lata Platea ............................. 7 
Theodericus Ogier ........................................... 3 
Theodericus Pape, schepen van Berghe ....... 13 
Theodericus, advocatus .................................. 3 
Theodericus, commandeur ............................. 9 
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Theodericus, heer van Valkenburgh (Dirk II), 
grootvader van Theodericus, heer van 
Valkenburgh en Monyoie (Dirk III) ...... 4, 5, 9 

Theodericus, heer van Valkenburgh en 
Monyoie (Dirk III) ......................................... 9 

Theodericus, proost van Sint-Gereon te Keulen
 ..................................................................... 3 

Theodericus, voogd van Meerssen .................. 3 
Theodericus, zoon van Heinricus 

Hansscemekers .......................................... 13 
Thierry, heer van Monioie en Fauquemont 

(Dirk IV van Valkenburg) ............................ 24 
Thonis van Borssen, schout van Clemmen .... 31 
Thys Ackerman van Sint Margroten 

(Margraten) ............................................... 28 
Thys Bosch, schepen van Houthem ............... 32 
Thys Bossche, laat van het klooster .............. 35 
Thys Rentmeisters, schepen van Valkenberg 33 
Thys Reynarts son, rechter ............................ 21 
Thys Tollener, schepen van Valkenberg ........ 33 
Thys van Hornsberch, genoemd van 

Valkenberch ............................................... 26 
Thys, zoon van wijlen de tollenaar van 

Valkenborch............................................... 23 
Tibodo, kanunnik der kerk van de H. Gerlacus 6 
Tiel/Tyel Peters (soen) van Stroeback, schepen 

van Mersen .......................................... 28, 29 
Tielken van Broickhem .................................. 33 
Tilman/Tylman Oyrs (der Oers), schepen van 

Herle (Heerlen) .................................... 14, 16 
Tonys, neef van Gertruyt van Hulsberch, 

moniale in het klooster van Sint Gerlach .. 22 
Trude, moeder van van Margreten, 

echtgenote van Conrart van Schaesberg .. 22 
Vrank van Liebeke ......................................... 26 
Vranke van Stochem ...................................... 25 
W. [Wilhelmus], proost van het convent van 

de H. Gerlacus ............................................. 7 
Wal(e)ramus, de Monioe/Monyo(i)e 

(Monschau), heer van 
Falkenberg/Falkenborg/Valkenborch/Valke
nburgh (Walram I) ............................... 5, 6, 9 

Wal(e)ramus, heer van 
Falkenberg/Falkenborg/Valkenburg en 
Monyo(i)e (Walram II) ............................. 6, 8 

Waleramus, zoon van Walramus (Dirk II) van 
Valkenburg .................................................. 6 

Walerave de Prenthagen, wonende in de 
heerlijkheid Fauquemont .......................... 24 

Walram I .................................................. 5, 6, 9 
Walram II ..................................................... 6, 8 

Walramen/Walramus van 
Valkenberg/Valkenborch, heer van Borne 
(Born) en van Zyttert (Sittard) ............ 16, 18 

Walramus, heer van Valkenborg .................... 8 
Walraven van Ulestraten, schildknaap ......... 29 
Walterus de Meske, burger van Traiectum .... 4 
Wenceslaus van Luxemburg, hertog van 

Brabant en Lymborch ............................... 16 
Wetzel van Eckelrade .................................... 22 
Wigerus de Houthem .................................... 10 
Wilhelmus de Beike ........................................ 4 
Wilhelmus de Beke, wever ........................... 14 
Wilhelmus de Borsen .................................... 13 
Wilhelmus de Caufstert, burger van 

Maastricht ................................................. 13 
Wilhelmus de Oys, kanunnik en scholaster der 

kerken van de H. Servatius en de H. Maria 
te Maastrichtg ........................................... 11 

Wilhelmus, aartbisschop van Keulen ............ 12 
Wilhelmus, broer van Agnes de Beechoven, 

abdis van het klooster te Susteren ........... 13 
Wilhelmus, parochianus van O.L. Vrouw te 

Maastricht ................................................... 3 
Wilhelmus, proost van het convent van de H. 

Gerlacus ...................................................... 7 
Wilhem Gryne ............................................... 34 
Wilhem Johan Baetzemans son .................... 32 
Wilhem Roelkens, schepen van Herle .......... 26 
Wilhem van der Straissen ............................. 32 
Wilhem van Strabeck, "stathelder des 

goytzhuys van Sint Geerlach" ................... 35 
Willem Alartz van Geleen ............................. 33 
Willem Bosch de Oude, schepen van Beke ... 31 
Willem Bosch van Geverick, schepen van 

Beeck ......................................................... 33 
Willem Cupenbender (van Stroibach), schepen 

van Houthem, rentmeester van het klooster
 ............................................................ 32, 33 

Willem Dobbelsteyn van Duedenroede 
(Doenrade) ................................................ 24 

Willem Goris son van Udencoven ................. 18 
Willem inden Hoef/in gheen Hoeff, schepen 

van Clemmen ...................................... 25, 28 
Willem Jegher van Schoemmert/Scymmart, 

schepen van Clummen .............................. 25 
Willem van Ethenaken, schepen van Wylre . 28 
Willem van Gennep ...................................... 12 
Willem van Prenthagen, broer van Rytzart . 34, 

35 
Willem van Roeyssendale, rechter te Herle . 16 
Willem van Rosendal, schout ........................ 20 
Willem van Schoisberch/Scoelsberch ..... 19, 20 
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Willem van Sint Margroten, kanunnik van het 
kapittel van Sint Servaes te Triecht ........... 24 

Willem van Tzievel, schout van Gulpen ......... 28 
Willem, vleeshouwer te Meerssen ................ 15 
Willem, zoon van Dirich van Kaldenborne .... 16 
Willem, zoon van Laureyns van den Rode .... 29 
Willem, zoon van Willem, vleeshouwer te 

Meerssen ................................................... 15 
Willem/Wylhem van Vleeck/Vleke, schout van 

Clemmen, schout van Mersen ............. 28, 29 
Williken Gorys soen van Udencoven ............. 17 
Winandus, knecht van Goblio de Schynne ...... 8 
Winant/Wyna(n)t van Hese, raadsman en 

burger der stad Tricht .......................... 18, 23 
Winkinus de Hoitheym, zoon van wijlen Hasart

 ................................................................... 10 
Winricus Faber de Sancto Gerlaco, schepen . 10 
Witzel van Alden Valkenborch, schepen van 

Clemmen ................................................... 28 
Wylhem Bosch, schepen van Beyck .............. 29 
Wylhem in gen Styege ................................... 27 
Wynant van Breylle ....................................... 34 
Wynant van Cortenbach/Kortenbach, voogd 

van het land van Valkenborch, stadhouder 
der lenen van Valkenborch ........... 32, 33, 34 

Wynant van den Berge, gezworen stadsbode 
van Maastricht .......................................... 26 

Wynant van Dyeteren ................................... 17 
Wynant van Houthe(i)m/Houtheym ....... 18, 23 
Wynat van den Hoeve, schepen van Berghe bij 

Valkenborch .............................................. 32 
Wyndell(e), echtgenote van Willem van 

Prenthagen ......................................... 34, 35 
Wynemarus de Bruke, kanunnik der kerk van 

de H. Maagd te Aken ................................ 12 
Wynricus, broeder van de Duitse Orde ........ 11 
Yda de Cortenbach, subpriorin het klooster 

van de H. Gerlacus .................................... 27 
Yda Hoevels, echtgenote van Arnout Potken 

van Valkenborch ....................................... 32 
Yda, echtgenote van Wynant van Dyeteren . 17 
Yde, echtgenote van Heynrich Vencken van 

Valkenborch .............................................. 17 
Yeven, moniale in het klooster van Sent 

Gerlach, zuster van Gerart van Koesseller 34 
Zielis op den Driessche ................................. 22 
Zwartsen, schoonzoon van Willem 

Dobbelsteyn .............................................. 24 

 

 


