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[Deel I: Inleiding]
Voorwoord en inleiding
Een traject dat ons gedurende het actieve bestaan van de heemkundevereniging
bij voortduring vergezeld heeft, is het ‘Dyddenboek’. Al bij de start van de
vereniging ging een hardwerkend groepje aan de slag om een immens belangrijke
archiefbron te doorgronden en binnen handbereik te brengen van een groter
publiek.

Een ‘magnum opus’
De werkgroep ‘Dydden’ met zijn onvolprezen doorzettingsvermogen ging in 1988
met tien man van start. Met volharding beten zij zich vast in de vaak taaie teksten
en in een schrijfstijl, die ze zich maar langzaam eigen konden maken. Gestaag werden
er vorderingen gemaakt in de transcriptie, het ontcijferen van de handgeschreven
teksten. De groep raakte na enkele jaren echter fors uitgedund. Het werk rustte nog
op drie paar schouders. Maar daarvan vielen er door overlijden ook nog twee paar
weg, waarna alleen Leo Harzon overbleef. Hij wist de verrichte werkzaamheden
bijeen en de vlam brandend te houden. Het waaklicht doofde niet en ontvlamde pas
weer, toen Jo Van der Werf zich om de manuscripten bekommerde. Hij constateerde
dat er veel en goed getranscribeerd was, maar ook dat er nog veel te doen was. Hij
zette zich aan de vertaling van de transcriptie en deinsde er niet voor terug ook het
door pastoor Sougnez gekopieerde tweede Dyddenboek in transcriptie en vertaling
te betrekken en de twee boeken te vergelijken en combineren. Bovendien schreef hij
er diverse verklarende hoofdstukken bij over de agrarische samenleving van toen,
de bestuurlijke verhoudingen, rechtspraak, de norbertijnen, welke inkomsten een
pastoor kende, het gebruik van munten, gewichten etc. Kortom, er is door de
werkgroep en door Jo Van der Werf enorm veel werk verzet. Een ongekend aantal
uren, dat alleen met passie voor de tijd van toen opgebracht kan worden, maar
waarvoor ook een fikse dosis doorzettingsvermogen en vasthoudendheid nodig is.
Een enorme klus is geklaard! Een ‘magnum opus’ afgeleverd. Enorm veel dank
daarvoor! Het heeft zijn bekroning gevonden in deze publicatie, waaraan weer anderen
veel hebben bijgedragen. Aan allen onze dank! Maar dit maakt ons wel nieuwsgierig
naar wat hen al die tijd zo heeft beziggehouden.

Pastoor Arnold Dydden
Het gaat hier om de uitgebreide geschriften van pastoor Arnold Dydden († 1617),
die namens de Luikse norbertijnen gedurende 45 jaar lang in Simpelveld de zielzorg
voor zijn rekening nam (van 1571 tot 1616). Onder die parochie vielen Simpelveld
met de parochiekerk en Bocholtz met een kapel. Maar niet alleen dat: de pastoor had
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kerkbelasting, die zijn kloosterorde en hem ten goede moest komen, maar die hem
niet zo geliefd maakte bij de bevolking. Want wie betaalt er nou graag belasting, of
die nou naar de staat of de kerk gaat? Bovendien moest Dydden zich als ‘rijke’ pastoor
in evident lastige omstandigheden in Simpelveld handhaven; het was namelijk de
tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), de Opstand in de Nederlanden.

Wars van veranderingen
Het boek brengt ons terug bij een pertinent andersoortige samenleving. Niet alleen
was deze door en door agrarisch van aard, waarbij landbezit rijkdom was en de
opbrengsten van het land de vorm van bestaan. Ook structuur en verhoudingen lagen
anders. Want zoals de veranderingen zich vandaag de dag holderdebolder opvolgen
en verdringen, zozeer was de gemeenschap destijds gericht op datgene dat er van
oudsher was en vooral ook zo moest blijven. Die conservatieve gerichtheid op
gewoontes moest kennelijk mogelijke willekeur van geestelijk of wereldlijk bestuur
voorkomen. Daarom mocht niets veranderen. De toenmalige opvattingen zijn goed
verwoord door de achttiende-eeuwse pastoor D'Affnay van 's-Gravenvoeren, die
evenals Dydden uitgebreid boek voerde en tijdens zijn pastoraat eveneens tegen veel
behoudendheid zo niet onwil van zijn parochianen aanliep. D'Affnay schreef over
zijn lastige positie: ‘Want die wil sijn bemint, die laet alles gelijck hij het vint. Men
mach wel iet verbeteren maer niet verangeren’.*

Beroep op oude bronnen
Want waarom botste de pastoor met zijn parochianen en met name de adel? Welnu,
in de oude rechten en plichten waren mettertijd wijzigingen opgetreden. Dit kon
gebeuren in een samenleving, waarin nog lang niet zoveel op schrift werd gesteld.
Wilde men destijds iets vaststellen, zoals het voorheen geweest was, dan werd een
beroep gedaan op het menselijk geheugen. Enkele getuigen op leeftijd moesten onder
ede verklaren hoe zij iets specifieks in herinnering hadden en hun uitspraken bepaalden
hoe het was en dus moest zijn. De geletterde Dydden hanteerde evenwel een andere
aanpak. Hij maakte veel meer gebruik van geschreven bronnen. Die bevatten oude
schenkingen aan zijn klooster of voorrechten, die de pastoor lokaal genoot dan wel
de plichten waaraan de heffer van de grote tienden - 't klooster Val Benoît - had te
voldoen.

*

‘Het notitieboek van Arnoldus Henricus d'Affnay (1691-1773) pastoor van 's-Gravenvoeren’,
geannoteerde transcriptie door Joep Leerssen
http://cf.hum.uva.nl/natlearn/limburgs/daffnay.html
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Omdat hij vorste in de historie van die geschreven parochiestukken en daarbij gebruik
maakte van bronnen die (in hun geschreven vorm) hier amper tot niet bekend waren
en evenmin herinnerd werden, ondervond hij veel tegenwerking.

Overtuigd en vasthoudend
Daarom had pastoor Dydden de grootste moeite om oude rechten van de kerk, die
dus vroeger zo geweest of bedoeld waren, door de goegemeente aanvaard te krijgen.
Het leidde tot morrende dorpelingen, een protesterende en rechtsstrijd voerende adel
en schepenbank, alsmede een recalcitrant ogende kloosterorde Val Benoît, die hooguit
met tegenzin aan de plichten als grote tiendheffer wilde voldoen. Dat Dydden heeft
weten te volharden, en dat ettelijke decennia lang, toont de vasthoudendheid van de
man, zijn gevoel voor rechtshistorie en rechtsstrijd, de overtuiging van zijn eigen
gelijk. Niet iemand die zich graag schikt naar datgene dat de situatie van hem zou
verlangen of ernaar streeft om behaagd te worden door zijn parochianen. Sterker
nog, de bronnen wijzen er eerder op dat Dydden meer belang hechtte aan de
voorrechten van de Luikse norbertijnen en de pastoor dan aan het geestelijk welzijn
van de parochianen. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat in zijn geschriften
juist datgene, waarover mogelijk onmin bestond, bewaard is gebleven. Alhoewel,
als hij eraan gehouden wordt - zoals ook hij anderen aan hun verplichtingen houdt om behalve in Simpelveld ook in Bocholtz de mis te lezen, lijkt pastoor Dydden
moeite te hebben met plichten die voor hem gelden. Echter iemand die anderen de
maat neemt, moet niet opzien als anderen dat ook met hem doen.

De Tachtigjarige Oorlog
Laten we daarbij niet vergeten dat Dydden een en ander op schrift stelde in een
buitengemeen interessante tijd. Een bijzonder tijdvak van oorlog, tussen godsdiensten
uitmondend in de afscheiding van de noordelijke Nederlanden. Een tijd die vaak
beschreven is vanuit heroïsche strijd en godsdienstige overtuiging. Maar ook een
tijd, waarvan we eigenlijk onvoldoende weten hoe die zich in lokale gemeenschappen
afspeelde. Bovendien lag de focus van onderzoekers die de Opstand bestudeerden
doorgaans op dat deel van de Nederlanden dat afscheiding van Spanje nastreefde.
Deze regio daarentegen leek weinig op te hebben met de afscheidingsidealen, bleef
overwegend in Spaanse handen, maar had wel te kampen met en veel te lijden van
doortrekkende en plunderende troepen.
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Oorlogsleed en verval
We noemden reeds het vereiste doorzettingsvermogen van Dydden. Maar
moegestreden na oorlog en overvallen. De pastorie lag in puin en was onbewoonbaar,
het godshuis was desolaat, terwijl Dydden er een plekje in had gevonden om te wonen
en zijn kippen op het kerkhof liepen en door een gat ook de kerk in konden. Het zijn
situaties als deze die ons irrationeel voorkomen, daar ons inlevingsvermogen ons
welhaast in de steek laat ons dit als reële situatie voor te stellen.

Het belang van deze bron
Hierboven noemde ik de Dyddenboeken (er zijn er twee, één voor de parochie en
één voor de abdij) een immens belangrijke bron; er zijn diverse redenen voor die
aanduiding. Voor Dydden en zijn opvolgers moesten de boeken een naslagwerk van
hun rechten vormen. Mede daarom sluit hij diverse stukken met zijn eigen getuigenis
af: ‘zó is het’. De geschriften dienden inderdaad diverse navolgers als juridische
steun. Ook zij moesten processen voeren want altijd was er trammelant over de
tienden. Het Dyddenboek werd bijna twee eeuwen later overgeschreven door zijn
opvolger pastoor Augustinus Sougnez (1765-1806), die wederom met een proces
over de tienden kampte. Hij kopieerde niet zozeer uit historische interesse maar uit
oogpunt van actueel nut. Het kwam hem van pas. Vandaag de dag is het een bron,
die rijk is aan gegevens. Weliswaar lokaal van opzet, maar door zijn diepgang op
veel terreinen te gebruiken. Interessant voor zowel historici als genealogen, maar
ook voor lokale onderzoekers en personen wier interessegebied breder is. Immers,
een dergelijk omvangrijke bundeling lokale geschriften uit de tweede helft van de
zestiende eeuw is ronduit zeldzaam en bij verre niet voor elke gemeenschap
voorhanden. Met de veelheid aan Simpelveldse gegevens kan een nauwgezetter en
completer beeld worden geschetst van het functioneren van een toenmalige parochie.
Hoe norbertijnen lokaal de zielzorg voor hun rekening namen, welke afspraken over
de tienden er waren of welke financiële verplichtingen het katholiek zijn middels de
kerkbelasting met zich meebracht. Maar ook werpen zij licht op de agrarische
samenleving van toen, gezagsverhoudingen en bedreigingen. Al deze aspecten dragen
eraan bij om aan de hand van de Simpelveldse context meer inzicht te krijgen in de
samenleving van toen.
Het grote werk is nu voltooid en het resultaat van veel noeste arbeid ligt voor u. Een
ontgonnen bron. Klaar om nogmaals doorgeploegd te worden. Gereed om tal van
antwoorden te geven op vragen van velerlei soort. Maakt u er gebruik van! Mag deze
bron en het verrichte werk u dienstig zijn. •
Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz
Luc Wolters
voorzitter
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Het project ‘Dydden’
In ‘De Bongard’, het tijdschrift van de Heemkundevereniging met dezelfde naam,
jrg. 7, nr. 1, maart 1995, wordt uit de doeken gedaan hoe de werkgroep ‘Dydden’
werd gevormd, werkte en uitdunde van 10 tot 3 leden.
De deelnemers aan het ‘project Dydden’ waren leden van de sectie genealogie.
Op 6 januari 1988 stuurde Math Horbach aan de leden van de sectie een uitnodiging
om het zogenaamde ‘Memorieboek’ van pastoor Dydden ter hand te nemen.
Aanvankelijk stelde men zich als voornaamste doel Simpelveldse en Bocholtze
families nader te onderzoeken. Een jaar later werd een begin gemaakt met de
transcriptie. Het bleek nodig een cursus paleografie te volgen, maar nadat deze
hindernis genomen was, kon het echte werk op 21 september 1989 van start gaan.
Iedere deelnemer zou dezelfde hoeveelheid tekst in drie weken verwerken. Vervolgens
werd alles tezamen doorgenomen.
De werkgroep bestond aanvankelijk uit 10 personen, te weten: mevr. Bogman,
mevr. Dohmen, dhr. Hanssen, dhr. Harzon, dhr. Horbach, dhr. Louvenberg, dhr. Puts,
pastoor Vliex, dhr. Vleugels, dhr. Van Wersch. Na enkele jaren viel een deel van de
groep weg en op 17-09-1998 waren er nog drie personen over: Math Horbach, Math
Vleugels en Leo Harzon. Na de dood van Math Vleugels kwam het project stil te
liggen tot 2004. Toen ook Math Horbach in 2005 overleed, werd in 2007 besloten
dat de getranscribeerde teksten van Leo Harzon aan Jo Van der Werf ter hand zouden
worden gesteld.
Later bleek dat men ook vergevorderd was met de transcriptie van het tweede boek
(uit 1597, de oorspronkelijke, Luikse versie). In feite heeft de Dyddengroep haar
oorspronkelijke doel ver overschreden. Op deze manier was het voor mij niet moeilijk
de transcriptie door pastoor Sougnez te vergelijken met de oorspronkelijke tekst van
Dydden 2.
De werkgroep ‘Dydden’ heeft veel en goed getranscribeerd. Voornamelijk het
Memorieboek 1. Arnold Dydden begon eraan in 1571 - het jaar waarin tot pastoor
in Simpelveld werd benoemd - en eindigde in 1616 bij zijn emeritaat. Enkele lege
folio's werden later door opvolgende pastoors ingevuld.
Over de beide getekende kaarten van de parochie Simpelveld van de hand van
Dydden zelf publiceerde Huub Franssen (de Bongard, jrg. 13, nr. 2, juni 2001). In
beide Memorieboeken heeft pastoor Dydden kaarten getekend. Het oudste boek
(1571) bevat een zwart/wit tekening, het jongere boek (1597) een prachtig ingekleurde
kaart van de hele parochie met de nadruk op de verdeling van de tienden.
De schrijver vermeldt daar het bestaan van een ‘Memorieboek’ in de pastorie van
Simpelveld. Dat boek of, zoals Dydden zelf het noemt, het ‘Registrum’ of ‘Liber
Monasterii Bellireditus’, was voorwerp van studie door de werkgroep ‘Dydden’.
Memorieboek 1 is nu in de archieven van de gemeente Kerkrade te vinden als
onderdeel van het parochiearchief Simpelveld (nr. 15).
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In hetzelfde artikel vertelt Huub Franssen over het bestaan van een tweede
Memorieboek in de archieven van Luik. Pastoor Dydden begon aan dit ‘Registrum’
in 1597. De latere pastoor Augustin Sougnez (1775-1803) maakte hiervan een
transcriptie:
NB. Le 29 decembre 1782 apres avoir fait copier l'original de ce registre, je l'ai
remisa notre monastere de Beaurepart, pour qu'il seroit conservé dans les archives
de notre chapitre susdit, selon l'intention de monsieur Arnold Didden, tres digne
curé de Simpelvelt et auteur du dit livre. In fidem Augustin Sougnez, curé de
Simpelvelt.
Voor commentaar hierop zie hoofdstuk 3.2. De transcriptie van pastoor Sougnez
is eveneens te vinden in het Simpelveldse parochiearchief in Kerkrade (nr. 14).
Terug naar Memorieboek 1.
Enkele opmerkingen: De teksten van pastoor Dydden zijn in de loop van de laatste
twee eeuwen geregeld gebruikt om te publiceren over de geschiedenis van Simpelveld.
Een paar voorbeelden: J. Habets, Geschiedkundige aanteekeningen over Simpelveldt
en Bocholtz (1155-1598), Publ. 8 (1871) 161-180, 7,2,0.; drs. Huub Franssen, Van
Semplevei tot Simpelveld, Simpelveld, 1970; drs. Huub Franssen, Schets van de
geschiedenis van Simpelveld en Bocholtz, de Maasgouw, jrg. 85, 1966, afl. 5; drs.
Luc Wolters, St.-Remigius te Simpelveld, Kerk en parochie gedurende meer dan
acht eeuwen, Simpelveld, 2003.
Overigens is er al vóór pastoor Dydden sprake van registers, die de abdij van
Beaurepart bijhield om haar bezittingen en rechten vast te leggen. In het genoemde
artikel in de Maasgouw verwijst Huub Franssen naar: Bisschoppelijk archief Luik;
Beaurepart G IV 7. Cartulaire A, getiteld: ‘Registre des documents commençant l'an
1116 appartenant á la maison de Beaurepart’. Daarin op folio 114v en folio 115r:
‘Sequitur summa reddituum pertinentium ad ecclesiam parochialem de Sympelvelt’,
zonder datum: hanc summam predictorum bonorum inueni in antiquissimo codice’:
kopie 14e eeuw.
Tot besluit een bekentenis: in het genoemde artikel van Huub Franssen in de
Maasgouw wordt een derde boek in manuscriptvorm vermeld: Pastorie Simpelveld,
Ongenummerd, 148 folio's, getiteld; ‘Registrum in quo continentur census, redditus
pertinentes ad pastoratum de Simpelvelt et provenientes ex terris dictis weisdomsgoedt
et ex anniversariis. Renovatum anno 1704 sub Augustino Witthian pastore in
Simpelvelt’. Het boek zou door pastoor August Withian (1703-1719) zijn
getranscribeerd en later aangevuld met gegevens door pastoor Bluijssen, de opvolger
van pastoor Sougnez. Tussen haakjes, Bluijssen was de eerste pastoor in Simpelveld
die niet van norbertijner herkomst was. De wederwaardigheden van pastoor Sougnez
in de Franse tijd moeten daarin beschreven zijn. Huub Franssen zegt dat hij het
betreffende boek twintig jaar eerder gezien heeft.
Spijtig genoeg heb ik het genoemde (derde) boek nog niet kunnen traceren.
Vermoedelijk is het overigens niet echt belangrijk voor de onderhavige uitgave. •
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Hoofdstuk 1
Achtergronden
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I.I De norbertijnen en Simpelveld

norbertijner kanunnik

In 1121 werd in het dal van Prémontré (bij Laon in Noord-Frankrijk) een kloosterorde
gesticht door Norbertus van Gennep. Er zijn in die tijd wel meer nieuwe kloosterordes
ontstaan, want in de katholieke kerk heerste een sterke drang naar kerkelijke
vernieuwing, de zogenaamde Gregoriaanse Hervorming, die van de kerk weer een
lichaam van echte, arme navolgers van Christus wilde maken. De orde van de
norbertijnen of premonstratenzers nam de regel van de Heilige Augustinus aan.
Hierbij werden drie hoofdlijnen aangehouden: gemeenschappelijk leven met vooral
koorgebed, de eredienst en het apostolaat, dus de zielzorg. Het was een orde van
koorheren of kanunniken en daarnaast broeders, overigens wel met de drie geloften
van armoede, celibaat en gehoorzaamheid.
Jonge mannen die als kanunnik wilden intreden bij de norbertijnen moesten de
Latijnse school hebben gevolgd. Niet iedereen kon zich dat permitteren, maar Latijn
was de voertaal van de geestelijkheid. Ook pastoor Dydden bleek er goed in thuis te
zijn, getuige zijn geschriften. Mannen van lagere afkomst konden slechts broeder
worden, bestemd voor het handwerk en de landerijen. Jonge kanunniken kregen
oefening in het gezamenlijke koorgebed, vele malen per etmaal. Ze konden ook
carrière maken in dienst van de abdij, bijvoorbeeld als cantor of voorzanger, econoom,
prior en misschien wel abt. Omdat iedere abdij parochies voorzag van pastoors werden
de norbertijnen ook hiervoor opgeleid. De abdijen leidden zelf hun jonge kanunniken
op en soms stuurden ze hen naar de universiteit van Leuven voor theologie of rechten.
Ze moesten wel wachten op een vrijgekomen plaats, maar konden vaak beginnen als
kapelaan.
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Pastoor Dydden deed het werk 45 jaar. Natuurlijk hield de abdij van Beaurepart
contact met de eigen pastoors. Ook Arnold Dydden reisde regelmatig terug naar
Luik.
De norbertijnen waren in het wit gekleed. Vandaar de naam ‘Witheren’. Ze
verspreidden zich in snel tempo over heel Europa. In het bisdom Luik werd in 1121
al de abdij van Floreffe gesticht en vandaaruit ontstond het klooster van Mont
Cornillon bij de stad Luik. Omdat het te gevaarlijk bleek buiten de stadsmuren,
verhuisde men in het jaar 1288 naar het eiland in de Maas midden in de stad. Deze
abdij werd Bellus Reditus (Goede Terugkeer) genoemd of op z'n Frans Beaurepart.
Tussen 1159 en 1260 hebben de bisschoppen van Luik, waar ook onze streek onder
viel, aan de norbertijnen van Mont Cornillon verschillende parochies toegewezen.
Men kreeg het recht daar pastoors neer te zetten (patronaat). In totaal beheerden de
norbertijnen zes parochies, waarvan Simpelveld er een was, vanaf 1203. Het aantal
kanunniken in Luik bleef beperkt: in de 17e eeuw waren het inclusief de pastoors
tussen de 22 en 25 geestelijken.
Om in hun onderhoud te kunnen voorzien kregen de pastoors in Simpelveld de
beschikking over 1/3 deel van de tienden. Een ander klooster, de abdij van de
cistercienzerinnen in Val-Benoit net ten zuiden van Luik, kreeg 2/3 deel van de
tienden door een schenking van de edelman Thierry van Houffalize. Aanvankelijk
inden de pastoor en de cisterciënzerinnen samen de tienden, die in natura werden
geïnd. Ze werden opgeslagen in de grote hoeve Waakbroek. Vandaar werden ze
verdeeld. Later gingen ze gescheiden inzamelen. Het recht op de tienden gaf natuurlijk
ook verplichtingen. Voor een nadere toelichting op de tienden zie § 1.3 - De inkomsten
van pastoor Dydden.
Gedurende 600 jaar had de parochie Simpelveld een norbertijn als pastoor. Arnold
Dydden was een van hen en Augustin Sougnez de laatste.
De norbertijnen beleefden hun geestelijk hoogtepunt in de 12e en 13e eeuw. Omdat
de verschillende abdijen feitelijk zelfstandig waren, begonnen er steeds
meerverschillen te ontstaan tussen de norbertijnen onderling. Daarnaast bleek dat
vooral in de 14e en 15e eeuw de grote rijkdom van de meeste kloosters beroerde
gevolgen had voor het geestelijk leven van veel kanunniken. Het gemeenschappelijk
kloosterleven ging achteruit. De kloosterlingen leefden in steeds grotere luxe.
De abdijen bezaten veel grond en kregen vaak erfenissen van rijke overledenen,
maar ook de pastoors stuurden een flink deel van hun parochie-inkomsten naar hun
eigen abdij. Het percentage was wisselend. Het kon tot 50% oplopen.
Kort na 1500 werden enkele pogingen ondernomen om het echte kloosterleven
nieuw leven in te blazen. Zonder veel resultaat. De opkomst van het protestantisme
leverde nieuwe problemen in verschillende landen. Als reactie daarop begon de
katholieke kerk zichzelf te hervormen. Tussen 1545 en 1563 werd op het Concilie
van Trente besloten tot de opleiding van priesters in seminaries, tot de opstelling van
de catechismus voor alle gelovigen en vooral tot zware eisen aan bisschoppen. Niet
alleen de adel had het daar moeilijk mee, want hun jongere zonen konden niet meer
zo maar bisschop worden, maar ook de abdijen moesten bijdragen in de kosten van
de nieuwe bisschoppen.
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Toen de regering in 1559 ook nog de hele kerkprovincie in de Nederlanden ging
vernieuwen, gingen zowel de lage adel als sommige abdijen zich verzetten. In het
begin van de Tachtigjarige Oorlog waren de meeste Zuid-Nederlandse kloosters
tegen de regering van Philips II, maar toen in het noorden de protestanten steeds
onverdraagzamer werden, konden ze weinig anders doen dan de Spaanse, koninklijke
kant te kiezen. De abdij van Beaurepart lag in het Prinsbisdom Luik. Luik was neutraal
en deed niet mee aan de opstand. Maar Simpelveld hoorde bij de landen van Overmaze
en die kozen wel partij. Toch heeft pastoor Dydden altijd beweerd dat hij in de gunst
stond bij de Spaanse koning, kolonel Mondragon en de hertog van Parma. Een geluk
voor hem dat de gebieden hier heel lang door Koninklijke troepen werden bezet. De
katholieke leer bleef hier overheersend. •

1.2 Arnold Dydden, pastoor van 1571 tot 1616
Familie ~ Zover mij bekend zijn er enkele pogingen gedaan om de
familiebetrekkingen van pastoor Dydden te achterhalen. Zo schreef J. Belonjé over
‘Heer Nicolaas Dydden, pastoor van Simpelveld’, stelde Math Horbach zich de vraag:
‘Wie was Arnold Dydden?’ en trachtte ‘De Hagelandse Didden Kroniek’ de relatie
van Arnold Dydden met Martinus Didden vast te stellen.
Om te beginnen: Pastoor Dydden heette niet Nicolaas, zoals Belonjé veronderstelt,
maar Arnold, Aret, Arnt, enz.
Hij maakte gebruik van een wapenschild, zoals in die tijd gebruikelijk was bij
belangrijke geestelijken. Het door hemzelf getekende wapenschild bestaat uit 4
kwartieren, zoals blijkt uit bijgaande illustratie: A. Dijdden, B. Offermans, C. Cartijls,
D. Brempt.
Kwartier A: een gouden gewei met de letters A D erin op een achtergrond van
keel (rood); kwartier B: Drie ruiten in keel op een achtergrond van goud; kwartier
C: een kruis in sabel (zwart) op een achtergrond van keel; kwartier D: drie
dwarsbalken in azuur op een achtergrond van zilver.
J. Belonjé veronderstelt dat de 4 kwartieren slaan op de grootouders van de pastoor,
omdat volgens hem pastoorswapens doorgaans uit slechts twee maal twee delen
bestonden. Dit laatste is twijfelachtig, want op de gevel van de pastorie in Simpelveld
staat het wapen van pastoor Faymonville met vier verschillende kwartieren.
M. Horbach koppelt in zijn artikel enkele familieleden aan elkaar. Een zekere
Martinus Dydden was deken van de St.- Pieter in Luik en vice-aartsdiaken van Has-
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Het wapen van Arnold Dydden met de 4 kwartieren, door hemzelf getekend in het tweede boek

banië (Haspengouw). Zijn wapen verbindt Dydden met Offermans, want het bestaat
uit 2 × 2 kwartieren: l.b. een hertengewei, l.o. 3 rode ruiten, r.b. 3 rode ruiten, r.o.
een hertengewei. De geweien dragen geen letters. Deze Martinus Dydden was gezien
zijn functies een belangrijk man in het bisdom Luik. Hij overleed in 1610; zijn moeder
was Marguerite Offermans, er waren 3 zussen: Maria, echtgenote van Barthelemé
de Romsée uit Luik; Marguerite, echtgenote van Michel Sproelans uit St. Truiden;
Elisabeth, getrouwd met Robert Sdroegen uit Loon (Borgloon). Deze gegevens
worden versterkt door de Hagelandse Didden Kroniek. Arnold Dydden zou dan een
jongere broer zijn geweest van bovengenoemde Martinus. Hij erfde namelijk van
Martinus in 1610 een gouden ring en enkele geestelijke gewaden. Enigszins vreemd
is dat volgens de Hagelandse Didden Kroniek Martinus eerst in 1575 priester werd
gewijd, terwijl hij ouder zou zijn geweest dan zijn broer Arnold.
Hoe uitgebreid de familie geweest is, is niet duidelijk. Pastoor Dydden spreekt in
het eerste Memorieboek regelmatig over een zekere Getruydt Dydden, een
bloedverwante (consanguina). Volgens M. Horbach woonde in 1584 een zekere
Machteld Wevers in Simpelveld samen met haar kinderen Getruydt en Thomas
Dydden. Was Machteld de weduwe van een Dydden? Folio's 169v2-170v geven nog
een andere aanwijzing: Arnold Dydden erft in 1594 geld en goederen, maar mag
geen bezit hebben vanwege zijn gelofte van armoede. Dus regelt hij samen met de
abt van Beaurepart dat de erfenis bij Getruydt Dydden terecht komt. Over familie
gesproken! Mocht zij kinderloos sterven, zou de abdij de erfenis krijgen.
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Detail uit de zwart-wit pentekening van de parochie van Simpelveld door Arnold Dydden in Boek 1

Een ander gegeven: In 1538 luidt de omschrijving van de ‘Leen-erfpacht op de
goederen van de Hegemshof en den Hulsenhof in Puth-Schinnen: Meester Thomas
der goltsmit van Tricht, 1566 22 november Leen Hilgers stercken soon als voorgenger
meester Thomassen huijsvrouw Margret Offermans; nu Robert Sdrogen der eijdom
[schoonzoon]’.
Waarschijnlijk was Arnold Dydden de zoon van Thomas de goudsmid en Margret
Offermans. Een antwoord op de vraag naar de naam Dydden is er nog niet. De
veronderstelling van M. Horbach dat de naam Dydden zou zijn afgeleid van de
bijnaam van de apostel Thomas, Dydimus, is niet erg overtuigend. Immers, voor een
latinist als Dydden is Dydeneus wel redelijk, maar is Dydimus net een straat te ver.
Blijven de beide kwartieren Cartijls en Brempt over. Het waren belangrijke families,
zeker in onze streken, maar in welke relatie stonden ze tot Arnold Dydden?
Werk ~ Tot zover de familiebetrekkingen. Laten we eens gaan kijken naar de pastorie
in Simpelveld en de parochiekerk.
Pastoor Dydden tekende zowel in het eerste als in het tweede Memorieboek
afbeeldingen van de pastorie, de kerk en de Vroenhof. De zwart-wittekening in het
eerste Memorieboek laat de pastorie (domus pastoris) ruim een kwartslag draaien,
terwijl de kerk bijna een halve slag gedraaid is. De gekleurde tekening in het tweede
boek (1597) geeft een iets uitgebreider beeld van de pastorie (pastoratus domus),
maar nog steeds gedraaid. Nu staat de kerktoren wel aan de juiste kant. In beide
tekeningen geeft hij aan dat hij vanaf de Huls gekeken heeft.
Zoals gebruikelijk had de pastorie behalve een woonhuis ook de beschikking over
stallen en opslagruimtes. In feite was het ‘domus pastoris’ ook een soort boerderij.
De pastoor had immers recht op tienden in natura, op kerst- en paasbroden en op
pachtopbrengsten. Veel goederen werden vervolgens in Aken op de markt verkocht.
Er waren stallen voor paarden en een koets.
Hoe zag het interieur van Arnold Dydden's woning eruit? Misschien geeft de
volgende ingekorte beschrijving van de nalatenschap van een norbertijner pastoor
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bureau, een dressoir, een leunstoel, een haardijzer, een staande lessenaar, een hoge
zetel; in de eetkamer een ovale tafel, een voorraadkast, een grote tafel, een kruisbeeld
van Jezus, twee grote haardijzers, een tang, een kleed op het kastje; in de keuken
twee schappen, twee vierkante tafels, een zetel, drie vrouwenstoelen, een koord; in
de eethoek een ijzeren haardhaak met drie haken, in de schouw vier roosters, een
braadspit met pootjes, een koekenpan, een ijzeren vispan, een ijzeren vork, een tang,
een sauslepel, koperen scheerstel, twee braadpannen passende op een braadspit met
twee gewichten, een wafelijzer, twee tinnen schotels, zes schotels van groot naar
klein, een botervloot, zeven kopjes, een tinnen mosterdpot, vier geelkoperen
kandelaars, een vuurpan, twee ijzeren putemmers, twee melkkruiken een vijzel met
stamper, zes tinnen lepels, twee tinnen pispotten; boven de keuken twee open
bedsteden, een bed met een met houtkrullen gevulde matras en een sprei, een vuurkorf,
een ijzeren braadspit; in de kelders negen biervaten, een ijzeren drievoet, een stenen
bak, een vleeskuip; in de koestal zes melkkoeien, twee kalveren, twee kleine
jaarrunderen, twee paarden, zes grote en kleine varkens, twee eetbakken, een kuip;
in de schuur een eg met ijzeren tanden, een wagen met houten wielen en ijzeren
banden en een wagen met houten wielen; in het achterhuis een kippenren, een
mosterdmolen, twee waskuipen, een karnton voor boter, brouwmaterialen met
toebehoren, een baktrog.’
Uit de avonturen die Arnold Dydden zelf vertelde, blijkt dat hij in staat was zichzelf
tegen behoorlijke geldbedragen vrij te kopen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de rondtrekkende soldaten of vrijbuiters de pastorie, de kerk, de kerkschatten en de
bezittingen van de pastoor wisten te vinden. Of de parochianen tipgevers waren,
zoals de pastoor veronderstelde? Hij noemde zelf Egidius Geelkorans, ook Bont
Gillis genaamd.
In elk geval heeft pastoor Dydden ruim 45 jaar in Simpelveld gewerkt, de mis
opgedragen, de sacramenten toegediend, de kerk proberen te onderhouden en
onderwijs gegeven. En dat alles in buitengewoon onrustige tijden, waarin de kerk
werd geplunderd, in brand gestoken en als tijdelijke woning werd gebruikt, omdat
de pastorie onbewoonbaar was geworden. Op zeker moment leefde Arnold Dydden
in een onderkomen dat tegen de zijmuur van de kerk was gebouwd.
In 1609 waren de oorlogshandelingen gestopt als gevolg van het Twaafjarig
Bestand. Daardoor was het gemakkelijker om de parochies in het Luikse bisdom te
visiteren (bezoeken) en de stand van zaken op te nemen. Dat gebeurde hier op 29
augustus 1613. Wat de visitatoren aantroffen was niet om vrolijk van te worden:
Geen behoorlijke zilveren kelk, niet genoeg altaardwalen, geen wollen doek om
het hoogaltaar af te dekken, geen albe, slechte toestand van de misboeken. Twee
kapotte ramen, geen tiendenklok. De grote tienden (Val Benoit) leverde geen kaarsen,
geen wijn, geen hosties, hoewel de bezitter van die tienden daartoe verplicht is. Een
zekere Willem Maes moet de grote tiendenopbrengst confisqueren tot er voldaan
wordt. Verder moet de monstrans gerepareerd worden, de ciborie (voor de zieken)
is slechts een houten doosje, niet van zilver of tin; het tabernakel is beschadigd en
uit het doopvont lekt water weg. De kerkmeesters moeten binnen 3 maanden hiervoor
zorgen. Ook is de zijmuur links aan reparatie toe, de rechtermuur moet gepleisterd
worden, de
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toren gerepareerd; er moet een behoorlijke afrastering om het kerkhof komen, zodat
varkens en andere beesten buiten blijven. De pastoor mag school houden in de kerk,
maar het afgetimmerde gedeelte mag hij niet bereiken via de hoofdingang. Verder
moet de kerk ontdaan worden van alle vreemde zaken zoals een kippenhok en een
schoorsteen onder de toren. De muur achter het altaar is gescheurd, het plaveisel van
het priesterkoor moet hersteld worden. Deze zaken moet de pastoor zelf regelen. De
pastoor moet zich ook openbaar verantwoorden voor de inkomsten en vooral de
uitgaven en via klokgelui moeten de inwoners samen komen en besluiten nemen.
In andere stukken (1e Memorieboek) beweerden de inwoners dat de pastoor niet
meer altijd de mis opdroeg in Bocholtz, dat hij het onderwijs verwaarloosde en
eindeloos procedeerde over de inning van de tienden. Niet al te rooskleurig dus in
1613. Het heeft er alle schijn van dat de oude pastoor aan het eind van zijn Latijn
was. Hij ging met emeritaat in 1616 en stierf een jaar later. •
• Zie ook voor de houding van de pastoor: boek 1 de folio's 1r-1v en 41r-41v.
• De ‘erfenis’: boek 1 de folio's 169v2-170v.
• De pastorie en de pachter: boek 1 de folio's 167r-167v.
• De duiveluitdrijving: boek 1 de folio's 168r-168v.

1.3 De inkomsten van pastoor Dydden
De parochie kende meerdere bronnen van inkomsten. Om te beginnen waren er de
bezittingen van de abdij. Om de drie jaar verpachtte de pastoor de gronden die
eigendom waren van Beaurepart aan halfvinnen. Er werden contracten opgemaakt
en de nieuwe pachters moesten zich houden aan de voorwaarden. Zo niet, werd het
contract verbroken. Halfwinnen moesten de helft van de opbrengst als pacht afdragen.
Overigens had de verpachter de verplichting de gebouwen te onderhouden. (Een
opmerking over het gebruik door pastoor Dydden van het begrip ‘weisdom’ of
‘weisdomsgoed’. Hij bedoelt daarmee de goederen die in bezit zijn van de abdij).
Daarnaast leverden de tienden de parochie veel opbrengsten. Tienden werden
beschouwd als een normale verplichting voor de boeren om het tiende deel van hun
oogst af te dragen. Het begrip tienden gaat terug tot de Bijbel, maar werd vorm
gegeven door de Karolingen in de 9e eeuw. Oorspronkelijk waren de opbrengsten
bedoeld voor het onderhoud van de kerk en de bedienaren, maar na verloop van tijd
kwamen ze
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veelal in handen van plaatselijke edelen. De verplichtingen bleven wel bestaan, maar
vaak moesten ze worden afgedwongen. Zie voor de verplichtingen verbonden aan
de tienden: Boek 2/ Sougnez F.29v. In Simpelveld was 1/3 in handen van de abdij
van Beaurepart, de pastoor dus; 2/3 berustte bij de zusters van het klooster Val Benoit
in Luik. De heren Van den Hove te Overhuizen hadden volgens contract het recht
hun deel van de grote tienden te innen. Pastoor Dydden contracteerde zijn eigen
tiendenpachters. Aanvankelijk werden de tienden gezamenlijk geïnd, maar na 1360
inde ieder zijn eigen deel.
Er waren drie soorten tienden: de grote tienden, dat wil zeggen tienden over alles
dat halm had (voornamelijk granen). Daarnaast de kleine tienden over andere
producten, ook ganzen, lammeren en hoenders. Ook de novale tienden telden mee,
de tienden over nieuw ontgonnen gronden. Over de manieren om de tienden te innen
ontstonden vaak conflicten.
De derde inkomstenbron voor de parochie waren de jaardiensten. Het werd normaal
gevonden voor de overledenen jaardiensten te houden. Daarvoor moest een contract
worden opgemaakt met te betalen bedragen, meestal in producten. Bij niet betalen
werd beslag gelegd op een onderpand.
Een andere bron van inkomsten voor de pastoor was de verplichting voor de
parochianen om eenmaal per jaar een brood van 8 pond te geven aan de pastoor. In
Bocholtz zelfs twee broden, een met Kerstmis, een met Pasen. Waarschijnlijk was
hier sprake van roggebrood, want dat was gangbaar. •
Zie ook wat betreft de inkomsten:
• De grenzen van de parochie en de tienden: Boek 1 de folio's 57r-58r / 143v-144v
en boek 2 de folio's 16r-17r / 17r-17v /191v-30r.
• De hooitienden en jonker Jan van den Bongard: boek 1 de folio's 173r-173v.
• De kerkbroden: boek 1 de folio's 99v-102v / 171r-172v.
• De lammeren: boek 1 de folio's 61v / 162r-166v en boek 2 de folio's 17v-18r.

Halfman (halfwin), die de boerderij runde en dat deed voor de helft van de landopbrengsten. Die
droeg hij trouw af.
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Kaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1777) door Graaf De Ferraris.

De door Dydden getekende kaart in de originele (Luikse) versie van het tweede Memorieboek, 1597.
De rode lijn geeft het gebied aan waarbinnen de pastoor de tienden mocht innen.
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1.4 De kaarten van Simpelveld
Bij de erfenis van Huub Franssen - thans onder beheer van de Heemkundevereniging
De Bongard - bevinden zich ontzaglijk veel kaarten. Hij was er kennelijk erg door
gefascineerd. Op het eerste gezicht lijkt het nogal overdreven zoveel aandacht te
besteden aan kaarten. Toch is het niet zo gek. Wij zijn in onze tijd zo gewend geraakt
aan onze werkelijkheid, dat we moeite hebben ons voor te stellen hoe de wereld van
onze voorouders er heeft uitgezien. Laten we eens terug gaan naar de 16e eeuw, de
eeuw van pastoor Dydden.
Hoe zag die wereld er toen uit en hoe onze omgeving? Laten we beginnen met de
kaarten van ons stukje van de wereld. Simpelveld en Bocholtz vormden één gebied,
één schepenbank, één parochie. Als je kijkt naar de grenzen van die parochie - want
die kennen we - is het opvallend hoe zeer ze lijken op de huidige grenzen van de
gemeente Simpelveld: ‘De grenzen van de tienden van Simpelveld aan de oostkant
zijn de openbare weg vanuit Heerlen gaande tot de Mijlboom naar de Dorre Boom.
In het zuiden het rijk van Aken bij de Heerenpaal bij de Landgraaf door de
Vlengendaalse velden over de Plaat, naar het westen de heerlijkheid Eys, aflopend
naar de Bulkumervelden, de Vogelzangput naar Bosschenhuizen langs het Elzenhuis
naar het noorden, langs de heerlijkheid Eys tot Lovemich, door de velden van
Imstenrade tot aan Drievogels, volgens de stenen grenspalen en in de richting van
de toren van Kerkrade’. [D1. F.143r/v.]
Voor de aardigheid nemen we er de kaart van 1777 bij. Graaf De Ferraris had in
opdracht van Keizerin Maria Theresia de Oostenrijkse Nederlanden in kaart gebracht,
waaronder Simpelveld/Bocholtz viel. De Heerenpaal, de Mijlboom, de Landgraaf
zijn moeilijk terug te vinden. En toch.. met wat kunst en vliegwerk zie je de contouren
van nu. Dit waren dus de grenzen van de parochie Simpelveld, waarbinnen de beide
kloosters gezamenlijk de tienden mochten innen. De zusters van Val Benoit 2/3 deel
en de abdij van Beaurepart 1/3 deel.
Interessant genoeg heeft ook pastoor Dydden zelf twee kaarten getekend. Een daarvan
- volledig in kleur - is teruggevonden in de Luikse versie van het tweede
Memorieboek. In het eerste Memorieboek staat een in zwart-wit getekende kaart.
De gekleurde kaart is natuurlijk sprekender. Daarin geeft de pastoor de grenzen aan
van de parochie Simpelveld, bestaande uit de dorpen Simpelveld en Bocholtz zoals
boven beschreven.
Zoals bekend heeft de bisschop van Luik in 1203 aan de kanunniken van Mont
Cornillon, later Beaurepart, de parochie van Semplovoir/ Simpelveld gegeven.
Kennelijk inclusief een derde van de tienden, die aan de geestelijke ter plaatse
toekwam. Vervolgens gaf een volgende Luikse bisschop tweederde van de tienden
in Simpelveld in 1231 aan een edelman, Thierry de Houffalize. Deze op zijn beurt
schonk zijn aandeel in 1235 aan de cistercienserinnen van een ander Luiks klooster,
Val Benoit. De zusters lieten de tienden innen door een pachter. In 1474 is dat jonker
Andries
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van den Hove te Overhuizen. De familie van den Hove gold ook in Dyddens tijd als
de tiendenpachter van de zusters.
Aanvankelijk gebruikten zowel de pastoor als de zusters de hoeve Waalbroek als
tiendschuur, maar in 1536 splitste men het gebied in twee stukken, althans wat de
tienden betreft. Voortaan werd apart geïnd. Dat is ook terug te vinden op de kaart
die pastoor Dydden tekende, waarop met kleur werd aangegeven wie waar zou innen.
De pastoor had ‘zijn’ gebied rood gemaakt, terwijl het met een vervaagde blauwe
kleur aangeduide gebied aan de cisterciënserinnen en dus aan Van den Hove toeviel.
‘Het is zo, dat er in het jaar 1536 op 13 mei een contract is gesloten tussen heer
Andrees van Doenrade, in die tijd pastoor van Simpelveld, en jonker Andrees van
den Hove als pachter van de abdis van Val Benoit, over de kwestie van de
bovengenoemde tienden en met het oog op de onkosten. Het is zo dat de pastoor zijn
derde deel van de tienden [moet krijgen] uit wat dezelfde pastoor toekomt en dat hij
zijn winst moet halen uit het Doornveld, beginnend bij het huis van de Bongard,
gaande langs de Linde tot het bos. Verder zal de pastoor ook beschikken over het
Bosveld, de Mertensgraaf, en vervolgens langs de tienden van Eys, langs Vogelzang,
in Bosschenhuizen en van de Huls tot de Molsberg en het Bergerveld. Evenzo de
Leentesheide tot de Juffersweg gaande naar Imstenrade en ook langs de berg richting
Soureth en het veld van jonker Grijn. En voor wat betreft de rest zal jonker Andrees
voornoemd als pachter van de abdis hiervan geheel en al voor hemzelf en zijn kinderen
profijt hebben.’ [D1 ff. 57-58] •

Vertaling van de Latijnse teksten op de Dydden-kaart door Huub Franssen.
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1.5 Bestuur en Rechtspraak in het Land van Rode

afbeelding: Burg Rode, het kasteel van 's-Hertogenrade

Bestuur ~ De hoofdstad van het Land van Rode was 's-Hertogenrade (tegenwoordig
Herzogenrath). Daar werd door de regering in Brussel een Drossaard aangesteld voor
het bestuur en een Schout voor de rechtspraak. In de hoofdstad was ook de
Hoofdrechtbank.
Plaatselijk: de Schepenbank, vergelijkbaar met ons gemeentebestuur. Schepenen
waren altijd mensen met bezit en aanzien; vaak werden ze benoemd door de
plaatselijke heer of het landsgezag. Hun taken waren: het beheer van de eigendommen
van de schepenbank, het handhaven van de openbare orde, de zorg voor wegen en
waterlopen, de armenzorg. De inkomsten van de Schepenbank bestonden uit:
schattingen/ grondbelastingen en opgelegde boetes. De voorzitter was de Schout.
De zogenaamde Voogdgedingen vonden meestal drie maal per jaar plaats
(bijvoorbeeld na Driekoningen, Pasen en Sint-Jan). Dan riep de schout de schepenen
en de mannelijke bevolking op tot een voogdgeding. De gedingen werden te voren
aangekondigd in de kerk. Op de dag zelf door het luiden van de klokken (klockenslag).
Op een dergelijk geding mocht iedere aanwezige klachten indienen die met de
gemeente te maken hadden, zoals het onderhoud van wegen, de grensafscheidingen,
overlast, het gebruik van de gemeentebossen, enz. De schepenen moesten daarover
uitspraken doen en de problemen oplossen. Ze hielden toezicht op de uitvoering
daarvan.
Rechtspraak ~ De schepenbank fungeerde ook als rechtbank. De zeven schepenen
waren de rechters. De taak van de schout: opsporen, aanklagen, voorzitten van het
proces, uitvoeren van het vonnis. Aan de Schepenbank waren ook verbonden de
griffier/secretaris en de bode (die beslissingen moest afkondigen, optrad als
deurwaarder of cipier). Daarnaast was er de veldbode voor overtredingen op de
velden of wegen.
Er waren diverse soorten recht: strafrecht en civiel/burgerlijk recht. Daarnaast was
er ook de zogenaamde vrijwillige rechtspraak (vastleggen van transacties, koop,
verkoop en ruiling, uitvoeren van testamenten en nalatenschappen, benoemen van
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de vrijwillige bij de schepenen. Dit geheel werd beschouwd als lagere rechtspraak.
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Dan was er de middelbare rechtspraak: kleinere overtredingen en geschillen tussen
burgerlijke partijen. Ook hier deden de schepenen uitspraak. Pastoor Dydden vroeg
soms de schepenbank zich uit te spreken over bijvoorbeeld geschillen betreffende
betaling en eigendom.
Tenslotte was er de hogere rechtspraak (strafrechtspraak) bij misdrijven: straffen
tot de doodstraf. Deze hogere justitie vond uitsluitend plaats bij de Hoofdrechtbank:
in het Land van Rode in het kasteel van 's-Hertogenrade.
De procesgang bij hoge rechtspraak verliep in de volgende stappen: 1 ‘Apprehensie’/
arrestatie, 2 ‘Informatie preparatoire’/ voorbereidend onderzoek, 3 ‘Interrogatorien
en responsie’/ ondervraging en antwoord, 4 ‘Confrontatie’, 5 ‘Territie’/afschrikking
en ‘Scherp examen’/ tortuur, 6 ‘Recollectie’/ bevestigen van de bekentenis en zo
nodig nieuwe tortuur, 7 ‘Confiscatie’ van goederen na bekentenis, 8 ‘Conclusie
finael’/ eindconclusie van de schout, 9 ‘Sententie’ of vonnis door de schepenen.
In civiele/burgerlijke zaken kon men een laatste beroep doen op de Raad van
Brabant in Brussel. Vanaf 1522 gold deze als hoogste rechtbank voor alle Landen
van Overmaze en Limburg. Er waren heel strikte regels. Voor Simpelveld bleef de
Raad van Brabant in Brussel ook na de Tachtigjarige Oorlog de hoogste Rechtbank.
Arnold Dydden heeft heel wat processen bij de Raad van Brabant in Brussel laten
voeren. Vooral over het innen van de tienden. •
• Zie voor de vele processen: boek 1 de folio's 31r-35r / 75r-77r / 78r-79r /
141r-142r / 142r2 / 160r-161r / 169r-169v2 / 173r-173v / 177v / 185r-186r /
186v en boek 2 de folio's 14v-15r / 15r-16r / 19r-19v.
• Het verweer van de inwoners: boek 1 de folio's 83v2-86r / 138v-140v / 175v-177r
/ 178r-181r / 181v-184v.

1.6 Limburg en de Landen van Overmaze
Het land van Rode ~ Simpelveld en Bocholtz vormden tot de Franse tijd een parochie
en een schepenbank. De schepenbank Simpelveld hoorde bij het Land van Rode of
's-Hertogenrade. Kern daarvan vormde de burcht Rode oostelijk van de rivier de
Worm, terwijl westelijk van de rivier de abdij Kloosterrade ligt.
Het Land van Rode omvatte rond 1600: 's-Hertogenrade (Herzogenrath), Merkstein,
Übach, Welz met Rurdorf, Kerkrade, Gulpen, Margraten, Simpelveld, Ubach over
Worms en Vaals.
In de loop van de 13e eeuw kwam Rode in handen van de hertog van Limburg en
in 1288 (slag bij Woeringen) werd de hertog van Brabant de nieuwe eigenaar.
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Kaart uit 1573

Het Land van Rode vormde samen met het graafschap Dalhem en het Land van
Valkenburg de drie Landen van Overmaze.
De benaming ‘Overmaze’ heeft betrekking op het zicht vanuit het bestuurlijk
centrum Brussel; de drie Landen van Overmaze liggen aan de andere kant van de
Maas. Op de kaartte beginnen bij Ludick, dan omhoog langs de Maas tot onder
Sittard, naar rechts tot Hertogenrayd, vervolgens om Aken heen naar de stad Lymburg
(Limbourg a/d Vesdre) en vandaar naar Ludick.
De landen van Overmaze en het hertogdom Limburg werden bestuurd vanuit
Brussel, de hoofdstad van Brabant. Toch kende elk van de drie Landen van Overmaze
een eigen Statenvergadering evenals het hertogdom Limburg. Ze bestonden uit: de
ridderschap en de vertegenwoordigers van de schepenbanken. In Dalhem kwam daar
de abt van Valdieu (Godsdal) bij en in Rode de abt van Kloosterrade (nu Rolduc).
De drie Landen waren erg op hun zelfstandigheid gesteld, maar in 1473 ontstond de
gezamenlijke Statenvergadering van Limburg en de Landen van Overmaze. Onder
die titel zetelde men ook in de Staten-Generaal. De delegatie bestond uit 13
afgevaardigden: 5 uit Limburg, 4 uit Valkenburg, 2 uit Dalhem en 2 uit Rode. Ze
werd als een van de 17 Verenigde Nederlanden beschouwd. De stad Limbourg a/d
Vesdre werd langzamerhand als hoofdstad van dit gebied beschouwd.
In het kasteel van Limbourg zetelde sinds 1544 de gouverneur van Limburg en
Overmaze. De gouverneur was tegelijk bestuurder en kapitein-generaal van alle
troepen
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Limbourg sur Vesdre

in zijn gebied. Enkele gouverneurs uit de Dyddentijd: Arnold Huyn van Amstenrade
(1574-1578); Cristobal de Mondragon (1578-1579); Claudius van Withem/Beersel
of Ruysbroek (1579-1597). De laatste komt nadrukkelijk voor in het verhaal van
pastoor Dydden. Hij was ook degene die de stad Aken in 1581 aanviel omdat daar
protestanten aan de macht waren gekomen. Die protestanten waren afkomstig van
Maastricht na de inname door Parma in 1579.
Als pastoor Dydden spijkers met koppen wil slaan bij de zoveelste ruzie over de
tienden, laat hij de schepenen van Simpelveld naar Limbourg reizen om met behulp
van het gezag van de gouverneur het een en ander door te drukken. Later zeiden de
schepenen dat de gouverneur, Claudius van Withem/Rysbroek, hun had toegesnauwd
dat hij hun dragonders op het dak zou sturen, als ze niet snel tekenden.
Wat betreft de belastingen of beden is aan de verdeling van de bedragen te zien
welke delen van de landen belangrijk waren. Limburg moest 3/7e betalen, Dalhem
1/7e, Rode 1/7e en Valkenburg 2/7e. Vergeleken met de grote gewesten namen de
vier landen echter maar een heel kleine plaats in.
Soms is het moeilijk voor te stellen dat de mensen in deze streek helemaal niet op
het noorden georiënteerd waren, maar juist op deze regio. Hier leefden ze en de
meesten kwamen nooit verder dan Aken, Luik of Maastricht. Meestal zelfs niet verder
dan de parochie Simpelveld. Aken was de meest dichtbije stad. Het is bekend dat
mensen vanuit Simpelveld tot na 1900 naar de markt in Aken gingen.
Ook kerkelijk gezien was en bleef Simpelveld onder de bisschop van Luik. Zelfs
toen in 1559 het bisdom Roermond werd gevormd, bleven Rode, Dalhem en Limburg
onder het gezag van de Luikse bisschoppen staan. Het land van Valkenburg viel
onder het bisdom Roermond.
Het is daarom helemaal niet zo vreemd dat de pastoors van Simpelveld allemaal
door een abdij uit Luik werden benoemd. Dat was zo vanaf 1203 en heeft geduurd
tot in de Franse tijd. De laatste pastoor van de abdij Beaurepart was Augustin Sougnez.
Eerst na hem kwamen er andere pastoors dan Luikse norbertijnen.
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Op deze kaart zijn de Landen van Overmaze duidelijk te zien.

Toch maakten de gebeurtenissen, die wij de Tachtigjarige Oorlog zijn gaan noemen,
het voor de mensen hier niet gemakkelijk om op zichzelf te blijven leven. Zij zochten
misschien de buitenwereld niet op, maar de buitenwereld drong door in hun leven.
Eigenlijk kun je zeggen dat vanaf de eerste tochten van Willem van Oranje in 1568,
toen hij logeerde bij zijn vriend Floris van Pallant in Wittern en met zijn legers door
Bocholtz richting de Maas trok, de grote boze wereld regelmatig op bezoek kwam.
Niet ieder jaar, maar wel vaak.
Aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog werd de balans opgemaakt. De landen
van Overmaze werden verdeeld tussen de Republiek der 7 verenigde Nederlanden
en Spanje. Na lang touwtrekken sloot men in 1662 het Verdelings- of Partagetraktaat.
Met uitzondering van het hertogdom Limburg gingen de drie Landen van Overmaze
bestaan uit een Hollands/Staats en een Spaans gedeelte. Zo werd het land van Rode
uit elkaar getrokken: Kerkrade/'s-Hertogenrade en Simpelveld bleven Spaans, Gulpen
en Vaals werden Staats. Voor onze Schepenbank veranderde er dus niets. Even als
tevoren bleef Brussel de uiteindelijke hoofdstad. Voor Gulpen en Vaals veranderde
de godsdienst: pastoors eruit, dominees erin. Het bestuur kwam daar in handen van
protestanten en de nieuwe hoofdstad werd Den Haag. •
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1.7 Kerk en godsdienst
Simpelveld behoorde tot 1853 bij het bisdom Luik. Dit grote bisdom strekte zich
voor 1559 uit van Luxemburg tot Den Bosch. In dat jaar werd inde Zeventien
Nederlanden de kerk opnieuw ingedeeld. De ‘buitenlandse’ aartsbisdommen Keulen
en Trier verving men door drie Nederlandse: Utrecht, Mechelen en Kamerijk. Het
nieuw gestichte bisdom Roermond viel onder het aartsbisdom Mechelen, maar de
Landen van Rode, Dalhem en het hertogdom Limburg bleven onder het bisdom Luik,
het aartsdekenaat Haspengouw, en het diaconaat Maastricht, terwijl het land van
Valkenburg bij Roermond gevoegd werd. De prins-bisschop van Luik had een
dubbelfunctie. Hij was vorst en geestelijke tegelijk en veel prins-bisschoppen waren
beter in oorlog voeren dan in het uitoefenen van geestelijke taken. Door de
kerkindeling van 1559 waren ze natuurlijk als bisschop veel gebied kwijt geraakt.
Nu had de Kerk in de 15e 16e 17e eeuw veel kritiek gekregen: de geestelijken waren
slecht opgeleid, ze waren vooral uit op inkomsten. In Luik bijvootbeeld kon bijna
iedere kerkelijke functie gekocht worden. Er waren veel adellijke zonen met een
prettig leven als kanunnik met inkomsten (prebende), maar zonder de verplichting
om te werken als geesteljke. Daarom was het ook niet verwonderlijk dat nogal wat
mensen gevoelig waren voor het protestantisme. Eerst Wederdopers, daarna
Lutheranen en tenslotte Calvinisten. In het gebied van de Luikse prins-bisschoppen
Gerard van Groesbeek(1564-1582), Ernst (1581-1612) en Ferdinand (1612-1650)
van Beieren werden ze zwaar vervolgd. De landen van Overmaze telden veel
protestanten in Limburg en Dalhem, maar weinig of geen in het land van Rode. Met
name in de jaren van landvoogd Alva werden ze stevig onderdrukt: verbrand,
opgehangen, verbannen. Vooral de agrarische gebieden zoals Simpelveld kenden
geen of bijna geen ‘ketters’. Steden als Luik, Maastricht, Limbourg, Aken moesten
daarentegen serieus rekening houden met ‘beeldenstormers’.
Terwijl in sommige delen van de Nederlanden het Calvinisme ingang vond of
door de lokale heer werd opgelegd, bleef het land van Rode katholiek. Niet zo vreemd,
want de Spaanse/Koninklijke legers beheersten van 1579 tot 1632 het hele gebied
ten oosten van de Maas tot en met Venlo. De contrareformatie in de katholieke kerk
kon hier zonder meer zijn werk doen en de Beierse bisschoppen voerden de besluiten
van het Concilie van Trente rigoureus uit. Zelfs het feit dat de stad Aken enkele keren
(vanaf 1581) overging naar het protestantisme maakte hier weinig indruk.
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Gerard van Groesbeek, prins-bisschop van Luik

Aken, kaart uit 1616

Het waren vooral de politieke machthebbers, zoals de Duitse keizer Rudolf II en de
regering in Brussel, die zich inspanden om het katholieke stadsbestuur in Aken weer
aan de macht te helpen.
In feite beheerste het aloude kerkelijk leven de dagelijkse werkelijkheid. Van
geboorte tot dood via de doop, het huwelijk en de begrafenis was de godsdienst de
grote regelaar. Enkele voorbeelden van kerkelijke voorschriften: kinderen moesten
binnen 3 dagen na de geboorte gedoopt worden in de kerk, de pastoor moest een
doopboek bijhouden. Trouwen mocht alleen als bruid en bruidegom tevoren gebiecht
hadden; men trouwde voor de eigen pastoor met tenminste 2 getuigen. De paasbiecht
was op straffe van doodzonde verplicht; iedere pastoor moest een lijst opstellen van
die personen die hun paasbiecht en communie niet hadden gedaan. Tijdens de mis
moesten er minstens 2 kaarsen op het altaar branden; dan mocht er niet op het kerkhof
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gekaatst, gebeugeld of gekegeld worden (het kerkhof lag bij de kerk). Van
Aswoensdag tot Pasen was 40 dagen vasten verplicht. De vastenregels waren heel
streng. Gebruik van vlees of eieren was op straffe van doodzonde verboden in de
hele vastentijd. De kerkelijke kalender bepaalde het leven van elke dag. In 1570
stelde het concilie van Mechelen vast welke kerkelijk feestdagen gevierd moesten
worden. De belangrijkste waren natuurlijk Kerstmis, Pasen en Pinksteren, welke
feesten drie dagen duurden. Elke dag voorafgaand aan een feest was een vastendag,
behalve voor het feest van Johannes de Evangelist en Onnozele Kinderen. Daags
voor Allerheiligen en O.L. Vrouw Hemelvaart mocht men ook geen zuivel gebruiken.
Voor de gelovige stonden er wel plichten tegenover de feestdagen. De tienden
moesten afgedragen worden, de jaardiensten kostten geld en elk jaar met Pasen was
elk huishouden verplicht een brood van 8 pond aan de pastoor af te dragen. De pastoor
woonde in de kern Simpelveld en daar stond de parochiekerk. De Bocholtzenaren
hadden met veel moeite een kapel mogen herbouwen, maar bleven afhankelijk van
de welwillendheid van de pastoor om daar de mis op te dragen. Dit leverde nogal
eens problemen op. •
Zie voor de kapel in Bocholtz: boek 1 de folio's 15r-16r en boek 2 de folio's 6v /
21v-22r.
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1.7 Politieke ontwikkelingen

Ferdinand, hertog van Alva

Om te beginnen was er in de Zeventien Nederlanden na het vertrek van koning Filips
11 (1558, om nooit meer terug te komen) ontevredenheid onder de bevolking. Vooral
de hoge adel, maar ook de lage, ergerde zich aan de centralisatie van de macht. In
de hoofdstad Brussel kwam steeds meer Spaanse ambtenarij. Vooral de machtige
kardinaal Granvelle, de belangrijkste raadgever van de landvoogdes Margaretha van
Parma, zag men als de spreekbuis van de verre koning. Daarnaast bestond er bij de
stadsbesturen ergernis over de hoge straffen in geval van ketterij. (Lutheranisme,
maar vooral Calvinisme). Het jaar 1559 bracht ook de geestelijkheid op de been. De
Nederlanden werden ingedeeld in 15 bisdommen. Op zich logisch, want in de oude
regeling werden de Nederlanden door buitenlandse bisschoppen bestuurd, namelijk
Keulen en Reims. De nieuwe indeling had te maken met de poging om de Katholieke
kerk te hervormen. Zowel de lage adel als de geestelijken waren er tegen, want ze
verloren veel van hun macht en/of rijkdom.
Intussen wist de reformatie, het protestantisme, terrein te veroveren. Het begon in
Vlaanderen, waar de Calvinisten uit Frankrijk (de Hugenoten) zieltjes gingen winnen.
Door de heersende economische malaise groeide ook de ergernis over de rijkdom
van de katholieke kerk. In het jaar 1566 ontstonden in West-Vlaanderen de eerste
beeldenstormen gericht tegen katholieke kerken. Ze verspreidden zich ook over de
rest van de Nederlanden, voornamelijk in de steden. De regering in Brussel onder
leiding van de landvoogdes Margaretha van Parma greep hard in en de
beeldenstormers vluchtten naar het buitenland om later als Geuzen terug te komen.
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Toch besloot de koning de Nederlanden mores te leren. Hij stuurde de hertog van
Alva met Spaanse legers naar ons land. Na zijn aankomst in 1567 nam hij de macht
over van Margaretha. Er kwam een Raad van Beroerten, in de volksmond ‘Bloedraad’
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Willem van Oranje

aartshertogen Albrecht van Oostenrijk en zijn vrouw Isabella
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genoemd, om iedereen die niet trouw genoeg was geweest aan de koning te straffen.
Deze raad had geen ontzag voor wie dan ook, zelfs niet voor de hoogste edelen;
bijvoorbeeld de graven van Egmond en Horn werden onthoofd. Daarnaast voerde
Alva ook nieuwe belastingen in: de 100e, 20e, 10e penning. Vooral de laatste, 10%
van alle verkopen, riep groot verzet op van de kant van de kooplieden. Maar ook de
Staten-Generaal voelde zich opzij gezet, want normaal moest eerst toestemming aan
de verschillende gewesten worden gevraagd om belastingen (beden) te mogen heffen.
Toen bovendien de ketters nog harder werden aangepakt, was de maat vol.
Willem van Oranje, de machtigste edelman in de Nederlanden en in elk geval de
rijkste, had de komst van Alva niet afgewacht. Vanuit de Dillenburg, zijn
familiekasteel in Duitsland, plande hij aanvallen om de Nederlanden binnen te vallen.
In 1568 en 1572 viel hij met kleine zelfbetaalde legertjes vergeefs de Nederlanden
binnen. In dat laatste jaar hadden de (water)geuzen meer succes. Op 1 april 1572
viel Den Briel in hun handen. Daarna gingen andere steden meedoen met het verzet
tegen Alva, zowel in het zuiden als het noorden. Alva greep hard in. Mechelen,
Zutphen, Naarden: moordpartijen. De meeste steden gaven toe, alleen in Holland en
Zeeland niet. Haarlem werd belegerd en veroverd; Alkmaar en Leiden wel belegerd,
maar niet veroverd.
In Spanje zag men in dat de harde aanpak van Alva de zaak alleen maar erger
maakte. Hij werd in 1573 vervangen door een diplomaat, Don Luis de Requesens.
Omdat in Holland en Zeeland intussen de Calvinistische godsdienstwerd
voorgeschreven, lukte het de nieuwe landvoogd niet de zaak tot rust te brengen, want
de koning accepteerde alleen de Katholieke godsdienst. Willem van Oranje had zich
intussen in Antwerpen gevestigd en was Calvinist geworden. Hij probeerde alle
Nederlanden bij elkaar te houden en was zeer gematigd in de godsdienstkwestie.
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Don Juan van Oostenrijk

Omdat de koning, maar ook de ‘opstandelingen’ regelmatig geld tekort kwamen,
ontstonden er vaak muiterijen en plunderingen. Met name de Spanjaarden maakten
het erg bont, bijvoorbeeld in 1574 te Antwerpen en in 1575 te Maastricht.
De Staten-Generaal kwamen op verzoek van Requesens bij elkaar om geld te
leveren. Nu bleek dat de Nederlandse gewesten eigenlijk hetzelfde wilden, namelijk
verlostworden van de Spaanse legers (ong. 50.000 man), de godsdienst met rust laten
en een eigen politiek voeren. Plotseling stierf Requesens. Na de zoveelste Spaanse
muiterij sloten alle Nederlanden zich bij elkaar aan. De Pacificatie van Gent in 1576.
De nieuwe landvoogd, Don Juan van Oostenrijk, een halfbroer van de koning, moest
de Pacificatie ondertekenen en de Spaanse legers verlieten het land. Maar even later
pleegde Don Juan een staatsgreep. Die mislukte, maar de chaos werd groter dan ooit.
Vooral toen Don Juan plotseling stierf aan de pest. Ook de fanatieke Calvinisten
lieten zich niet onbetuigd en grepen de macht in Gent. Katholieken voelden zich
steeds meer bedreigd met name in de zuidelijke gewesten.
Toen in 1577 weer een nieuwe landvoogd aantrad, Alexander Farnese, hertog van
Parma, maakte hij van de gelegenheid gebruik om enkele zuidelijke gewesten achter
zich te krijgen: de Unie van Atrecht in 1579. In het noorden ontstond als reactie
daarop de Unie van Utrecht. Een groot deel van de Nederlanden moest nu gaan
kiezen: protestant en tegen de koning of katholiek en voor Parma. Intussen had Parma
de terug geroepen legers ter beschikking en ging hij in de aanval. Een van zijn eerste
doelen was de belangrijke vesting Maastricht. Als voorbereiding werden terloops de
vestingen Valkenburg, Dalhem en 's-Hertogenrade ingenomen. In de loop van 1579
viel Maastricht. Daarna Brussel (1584) en een jaar later Antwerpen. Willem van
Oranje had zich intussen met zijn gezin en hofhouding terug getrokken naar Delft.
De Spaanse legers waren zo succesvol dat in enkele jaren van het gebied van de Unie
van Utrecht niet veel meer overbleef dan Holland, Zeeland en een stukje van Utrecht.
De opstandelingen hadden zichzelf losgemaakt van de Spaanse koning (1581).
Intussen was Willem van Oranje vogelvrij verklaard en in 1584 werd hij vermoord.
Zijn dood maakte de zaak niet eenvoudiger, maar Filips II gaf Parma opdracht zijn
legers naar Frankrijk te sturen en even later naar het Kanaal voor de grote Spaanse
vloot, de Armada (1588). Toen Parma ziek werd en enkele jaren later stierf, kwam
de tijd van Maurits, de tweede zoon van Willem van Oranje. Hij slaagde er in de
Staatse gebieden beter te verdedigen en zelfs ten aanval te gaan. Het Staatse leger
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werd eindelijk goed betaald, goed opgeleid en Maurits verbeterde de manier van
vechten enorm. Het oosten van de Nederlanden werd heroverd. Hij probeerde
verschillende keren ook de steden langs de Maas te heroveren, maar dat lukte
voorlopig niet. Dat betekende dat Venlo, Roermond, Maastricht en de Landen van
Overmaze en Limburg nog jaren in handen bleven van de Koninklijke legers en
bestuurd werden vanuit Brussel. Kort voor zijn dood benoemde koning Filips II
Aartshertog Albrecht van Oostenrijk en zijn vrouw Isabella tot erfgenamen van de
Nederlanden.
Hoe reageerden de landen van Overmaze en Limburg op de ontwikkelingen in de
Nederlanden? In het begin waren verschillende vooal lage edelen op de hand van de
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opstandelingen, maar tegen een man als Alva was het erg riskant. De afgevaardigden
van de combinatie Limburg/Overmaze in de Staten-Generaal waren vaak afwezig.
Bij de gewone mensen was weinig enthousiasme voor de rebellie, nog minder voor
de rondtrekkende troepen en al helemaal niet voor de fanatieke protestanten. Ze
wilden graag trouw blijven aan de oude gewoonten. Tot 1579 zwierven jaarlijks
legers of bendes door het gebied. Na 1579 werd het iets rustiger, maar in de jaren
'90 veroorzaakten de legers van Maurits overlast langs de Maas. Jammer voor hem
mislukten alle pogingen in die tijd, maar de boeren bleven op hun hoede als er weer
eens troepen rondtrokken.
De avonturen van Dydden spelen zich voornamelijk af in de jaren tussen '70 en
'90. Gelukkig werd het na 1600 rustiger in onze streken. In 1609 begon immers het
12-jarig Bestand. •

1.9 De oorlog
De legers in de 16e en 17e eeuw bestonden voor het grootste deel uit huurtroepen. In
de lente werden compagnieën gevormd rond kapiteins. Deze rekruteerden, oefenden
en betaalden hun soldaten. Vervolgens verhuurden ze hun troep aan een
opdrachtgever, doorgaans de meestbiedende. In de zomer en begin herfst werd er
gevochten, maar in de winter werden de meeste huurtroepen ontbonden.
Een uitzondering vormden aanvankelijk de Spaanse legers. Deze hoorden met hun
‘tercio's’ tot de beste van Europa. Een tercio was een vierkant van voetknechten,
enkele duizenden, gewapend met lansen en omringd door musketiers. De infanterie,
soldaten te voet, is genoemd naar de infante, de troonopvolger van Spanje. Deze
ervaren en goed getrainde legers kwamen met de hertog van Alva in 1567 naar de
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Graaf Maurits van Nassau

Hertog van Parma

Nederlanden. Ze werden aangevuld met huurtroepen, maar bleven als leger bij elkaar,
ook in de winter. De legers van de opstandelingen of ‘Staatsen’ bestonden in de
eerste jaren uitsluitend uit huurtroepen. Ze konden dan ook gemakkelijk door de
ervaren Spaanse legers verslagen worden.
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Eerst onder leiding van Maurits en Willem Lodewijk van Nassau kregen de
opstandelingen geregelde troepen, die goed geoefend en betaald werden. Dat was
namelijk het probleem bij de Spaanse/Koninklijke legers. Ondanks enorme inkomsten
uit Amerika (de zilvervloten) raakte Philips II toch regelmatig vrijwel failliet als
gevolg van de oorlogvoering op diverse fronten. De Koninklijke legers kregen vaak
hun soldij niet en gingen dan muiten, dat wil zeggen ze gingen zelf voor hun proviand
zorgen, plunderen en brandschatten. Zoals gebruikelijk ging dit altijd ten koste van
het platteland. De boeren konden zich nauwelijks verdedigen. Niet alleen de
Spanjaarden, ook de andere legers leefden op kosten van de boeren. Dat gold vooral
voor de bendes ontslagen huursoldaten. Een methode om te overleven was het sluiten
van ‘sauvegardes’ of vrijwaringen met een partij, waardoor men ongemoeid werd
gelaten door deze troepen. Dat hoopte men tenminste. Als echter de andere partij
lucht ervan kreeg dat een gemeenschap, kasteelheer, pastoor of klooster bereid was
voor vrijwaring te betalen, wilde ook zij die inkomsten niet mislopen..
Helemaal veilig waren ook die vrijwaringen niet. De legers hielden zich er lang
niet altijd aan en voor de loslopende bendes telde de sauvegarde helemaal niet.
Bovendien was het gebruikelijk dat het platteland in vijandelijk gebied meer of
minder systematisch leeggeroofd werd. De enige manier om de vijand buiten de deur
te houden was leven binnen de stadsmuren. In de Nederlanden waren veel versterkte
steden. Ze maakten het de Spaanse troepen erg moeilijk. Toch zijn in de loop van
deze oorlog
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Jacques Callot: Plundering door muitende soldaten

heel wat steden van bezetter veranderd door geslaagde belegeringen. Sommige steden
vier of vijf keer. Veiligheid was een heel betrekkelijk begrip.
De landen van Overmaze waren zoals altijd, een ideaal militair terrein. In 1568
trokken de troepen van Willem van Oranje er doorheen. Willem logeerde in het
kasteel van Wittern bij zijn vriend Floris van Pallant. Eveneens in 1572. In 1574
waren de legers van Willems broer Lodewijk van Nassau op doorreis. In 1576 zag
onze streek het leger van landvoogd Don Juan op weg naar het belegerde Roermond.
Na de Pacificatie van Gent (1576) was er even rust, maar kort daarna in 1579 viel
de nieuwe landvoogd Alexander Parma Maastricht aan. De stad werd 6 maanden
belegerd en uiteindelijk veroverd, de wijde omgeving geplunderd. Korte tijd later
veroverde hij Roermond en in 1584 Venlo. Ook de hoofdsteden 's-Hertogenrade,
Dalhem, Valkenburg en Limbourg kwamen in Spaanse handen. Tot 1632 ontstond
er een periode van relatieve rust, maar door de Staatse troepen van prins Maurits
werden in de jaren negentig van de zestiende eeuw verschillende pogingen gedaan
de Maassteden weer in handen te krijgen. Dat betekende dus vooral in die jaren
regelmatig rondtrekkende troepen. Ook pastoor Dydden maakte er melding van. •
• Zie voor de sauvegardes: boek 1 de folio's 82r-88r / 135r-135v en boek 2 de
folio's 30v-33r.
• Voor de avonturen: boek 1 folio 83v1 en boek 2 de folio's 34r-35r.
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1.10 De landbouw

Detail uit ‘De val van Icarus’ van Pieter Breugel de Oude. Let op de ploeg.

Omdat in deze tijd (rond 1600) en in deze streek de landbouw allesbepalend was,
kan een beschrijving ervan niet achterwege blijven.
Wat stelde een dorp destijds voor? Laten we beginnen met een definitie: ‘Dorp:
een verzameling boerenhuizen rond de kerk, een herberg, een molen, een brouwerij
misschien en een schooltje, wat bongerden en moestuinen met rond daarom het open
veld, aangeduid als engen en essen, soms ook als gewanden, omgeven door
ongecultiveerde grond, begroeid met hout en heide, te midden waarvan hier en daar
wat geïsoleerde ontginningen (kamp of hof). Zo moeten we ons in hoofdzaak het
beeld van het platteland voorstellen in Limburg in deze periode’. In de dorpen stonden
de huizen aanvankelijk vrij ver van elkaar. In de loop der tijden werden grote tuinen
of boomgaarden gekapt om plaats te maken voor nieuwe huizen. Toch bleven de
meeste huizen tot ver in de 19e eeuw meestal hun agrarische functie houden. Net als
in de stad waren er een of meer gezamenlijke waterputten, maar lag de boerderij wat
verder, dan had die een eigen put.
Er was sprake van gronden die deel uitmaakten van het cultuurareaal en de
gemeynte/gemeynde. Cultuurareaal (de ‘gewanden’) was meestal in individueel
bezit; daarentegen waren bos, broek en heide in beginsel van de vorst, maar het
gebruiksrecht was gemeenschappelijk voor alle dorpelingen (gemeynte of gemeynde).
Het gemeenschappelijk gebruiksrecht bevestigde een bepaalde sociale structuur.
Het grote probleem gedurende de hele middeleeuwen en zelfs tot de 18e eeuw was
de vruchtbaarheid van de grond. Daarom was er het drieslagstelsel: winterslag,
zomerslag, braak en dan van voren af aan. De gewanden moesten dus in drieën
gedeeld worden om regelmatig te kunnen oogsten.
In het najaar werd het ‘hard koren’, de rogge, gezaaid. Die was bestand tegen de
winter en werd gebruikt als broodgraan. Tarwe kwam hier weinig voor (te kwetsbaar),
wel ‘maceraen’ of masjerang, een mengsel van tarwe en rogge. De daarop
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volgende zomerslag bestond uit: voedergraan/brouwgraan als gerst, spelt, haver,
rogge en ‘ronde granen’: vitsen, bonen, erwten. Gerst en rogge dienden verder voor
het brouwen.
De braak diende om een jaar lang de grond te laten herstellen. De boeren lieten er
koeien en paarden grazen en bemesten. Ook stoppelvelden gebruikte men voor dit
doel. Er was collectief gebruiksrecht, dat wil zeggen ieder mocht zijn/ haar eigen
dieren laten weiden.
Dit systeem gold dus voor de gewanden, de bewerkte velden. Pachtcontracten
waren meestal driejarig; datum van ingang het voorjaar. Nadrukkelijk werd vastgelegd
hoe de toestand van de akkers was voor en na de pachttermijn. Er was duidelijke
samenhang met het drieslagstelsel. Daarnaast waren er de ‘kampen’, ook akkerland,
maar kleiner en meer verspreid, omgeven door een dichte haag levend hout. Deze
werden meestal gebruikt voor andere dan graanproducten: rapen, kool, erwten, bonen
(kookpot), raapzaad, hennep, lijnzaad, koolzaad (olieproductie), vlas, hennep (textiel),
wede, wouw (verf), hop (bier brouwen). Kampen waren individueel eigendom, ze
hadden geen vast vruchtwisselingschema.
De gemeynte (woeste gronden) bestond uit: bossen, heidevelden, broeklanden/
moerassen, beekranden. Grasland leverde voeding voor koeien; ook hooi.
Iedere inwoner mocht ervan gebruik maken om schapen, varkens, koeien en paarden
te laten grazen. De varkens werden in het najaar de eiken- en beukenbossen ingejaagd
om zich rond te vreten. De heide was het terrein van de schapen. Iedere grote hoeve
had zijn eigen ‘scheper’. Ook de imkers waardeerden de heide voor de honing. Men
moetwel bedenken dat honing de enige zoetstof was; bietsuiker bestond nog niet.
Trouwens, voor verlichting was bijenwas onmisbaar (en redelijk duur).
De gemeynte was belangrijk voor het boerenbedrijf en gezin; hout, turf, biezen,
riet, leem, heide (bezems). Het gebruik van de ‘gemeynte’ werd zeer streng
gereglementeerd. In ‘Limburgse Wijsdommen’ (1891) geeft Jos. Habets aan hoe
bijvoorbeeld het gebruik van de bossen in de bank Simpelveld in 1566 geregeld werd.
‘Boschrechten. De gemeentebossen waren bij onze voorouders het onderwerp van
bijzondere zorgen. Zij werden niet alleen streng binnen hunne oorspronkelijke grenzen
gehouden, maar er werd ook gezorgd dat ze niet werden geplunderd, door het vee
vernield of anderszins te gronde gericht. Drie soorten hout noemde men keurhout:
eiken, beuken en linden. Het stelen en wegvoeren daarvan werd bijzonder zwaar
gestraft. De voornaamste bossen bezaten eigen rechtbanken, bestaande uit schout en
schepenen, die de overtreders op boeten stelden. p.xiii.
19. Item die forster vor ihre belohnung haben von jeder gifft ein broidt ende mallich
einen daler, ausser den vrogen ende jeder noch ein gifft holtz.
20. Item welcher in der gemeinden einig holtz ausroden off hacken wurden, sal
van jeder holtz verbruchen 12 Marck, ende das zu urbar der gemeinden.
21. Ferner verdraige, so ferne jemandts befunden wurdt des nachts in einige busche
oder broichen mit hawen, offte schneiden, oder brechen einigsins schädtlich funden
wurdt, sail verbeurt haben 5 gulden half zu urbar der gemeinden, dass andere deill
des ahnbrengers.
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22. Ende noch mehr dass niemandt in der gantzer gemeinden einig heitzel (brandhout)
hawn sall, sonder uf den verordenten dagen ende durch die forster in der kirche
geroypen zu haben ende dass ufpeene van 3 marck’. p.138.
Naast de gewanden, de kampen en de gemeynte waren er de ‘driessen/dreessen’.
Dat waren stukken grond die langdurig braak lagen of ‘vogelweid’. Uiteindelijk was
het wel de bedoeling de driessen als akkerland te benutten. Schapen konden voor
mest zorgen, maar ook klaverbemesting kwam in trek.
Men moet zich in het algemeen goed realiseren dat van de totale oppervlakte van
de ‘banck Simpelvelt’ ruim 70% ‘gemeinte’ was.
Zoals eerder gezegd vormde de bemesting eeuwenlang het grote probleem tot de
invoering van voederbieten en ander veevoer. Braak was een mogelijke oplossing,
maar eigenlijk ging het toch vooral om dierlijke en ook menselijke mest. De mesthoop
was een kostbaar bezit en lag niet voor niets op de binnenplaats van de boerderij.
‘Hoe groter de mesthoop, hoe groter de boer’. Veeteelt stond volledig in dienst van
de landbouw. Koeien dienden vooral voor de mest. Het was heel gebruikelijk de
koeien in de winter op stal te laten. Men spreidde gras- of heideplaggen op de vloer
en als die verzadigd waren, kwamen er nieuwe plaggen. Zo stonden de koeien aan
het eind van de winter bijna tegen het dak van de koeienstal. De mest werd aangelengd
met stro en leem en uitgereden.
Omdat er weinig veevoer was, kostte het grote moeite de koeien de winter door
te krijgen. Niet voor niets was februari de slachtmaand.
Daarnaast ‘mergelde’ men, - dat wil zeggen mergel uitstrooien over het land maar dat kon niet onbeperkt. Een geluk was dat de löss in deze streek een vruchtbare
kleilaag vormde, maar daardoor was de neiging om te vernieuwen redelijk klein. Zo
ontstond er een monocultuur van rogge en spelt in Zuid-Limburg. De import van
goedkoop graan uit de Oostzeelanden zorgde voor een prijsdaling, maar de boeren
hier verbouwden allereerst voor eigen gebruik. Alleen de grote boerenhoeven
verhandelden de overschotten, vooral rogge, op de Akense markt. Dat deed trouwens
ook de pastoor met de roggeopbrengst van de tienden en de verpachtingen.
Tussen 1550 en 1650 was er sprake van een grote malaise in de landbouw. Dit is
te merken aan de verminderde opbrengsten van de tienden. Er zijn verschillende
oorzaken aan te wijzen. Om te beginnen was er een bijzonder sterke inflatie die
veroorzaakt werd door de enorme toevloed van zilver uit de Spaanse koloniën.
Daarnaast kwamen er veel misoogsten voor door de zgn. ‘kleine ijstijd’, een periode
van lage temperatu-

Boeren gaan op weg naar de stad, op een platte wagen, met twee runderen of met verkoopwaar over
de schouder. Detail uit 16e eeuws stadsaanzicht.
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De korenoogst, Allegorie van de zomer. Geschilderd na 1616 door Pieter Breugel de Jonge.

ren over langere tijd, maar met name in het laatste kwart van de 16e eeuw. Dieptepunt
in 1586/7, maar ook het eerste kwart van de 17e eeuw was nog koud. Natuurlijk
hadden de vele krijgstochten in deze periode ook een grote invloed op de
landbouwopbrengsten, maar ze worden in het algemeen niet als hoofdoorzaak
genoemd.
De mensen dan: bijna iedereen leefde rechtstreeks van de landbouw. Enkele
uitzonderingen: de molenaars, de brouwers, de smeden, de kosters en natuurlijk de
geestelijkheid en de adel. Handelaars ben ik in de teksten niet tegen gekomen.
Er waren de dagloners, die in een zelfgebouwd lemen hutje woonden en hun
krachten verhuurden aan de grotere boer. Dan de keuterboer, die grond bezat, maar
te weinig om van te leven en in de oogsttijd bij anderen werkte. Tenslotte de
pachtboeren (meestal halfwin) op de grote boerderijen van de adel of de kerk. De
grote pachtboeren vormden een klasse op zichzelf. Op een pachtboerderij werkten
continu een aantal knechten en meiden, verder een herder, een varkensjong, etc. en
in het seizoen kwamen er tientallen werkers bij. Om dit te runnen was een mate van
gezag en organisatietalent nodig en dat was niet dik gezaaid. Liep een pachttermijn
van een hoeve ergens ten einde, dan vond de pachter, vanwege zijn bekwaamheden,
gemakkelijk elders weerwerk. De meest voorkomende pachtvorm was de halfpacht.
De pachter noemde men halfwin. In dit geval werd de oogst jaarlijks gelijkelijk
verdeeld over de eigenaar en de pachter. Daartegenover stond, dat de eigenaar de
kosten droeg van de behuizing. Natuurlijk moest er veel afgedragen worden aan de
eigenaar, maar in een slecht jaar werd ook het verlies gedeeld.
Ook als de boer grond in eigendom had, moest hij toch het nodige afdragen. Elk
stuk grond was ooit eigendom geweest van een heer en toen deze de grond aan de
boer gaf, bijvoorbeeld als tegenprestatie voor hulp bij gevechten, werd
overeengekomen, dat de boer jaarlijks iets gaf aan de ‘heer’, de ‘cijnzen’. Tot in de
18e eeuw gebeurde dat in natura, bijv. een kalkoen of een bepaalde hoeveelheid
rogge, etc. Vergeet niet dat bovenop alle afdrachten de tienden kwamen, maar dat is
een verhaal apart. •
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1.11 Wegen, huizen en dorpen

De Romeinen kenden voorschriften voor wegen, onder andere 8 voet en 16 voet. De
Franken sloten daarbij aan. Later werkte men het een en ander verder uit, bijvoorbeeld
in de Oostfaalse Sachsenspiegel (1230): ‘des Konings straete sal sin also breit, dat
ein wagen deme anderen geruimen moge’.
In 1465 besloten de schepenen van Bemelen dat:
‘Ein heyrstraet ende ein dorpstraet sullen gelijck even wyt syn, te weten twe
raeprueden ende sesse voeten. Item eyn sydtztraet off ein steeghe daermen myt eynen
mestwaeghen varen macht, sall syn XVI voet. Item ein moelen voetpaet sail syn VIII
voet breyt. Item ein beloecken voetpact den men tuynt, III voet breyt’.
De voorschriften omtrent de wegen zijn in allerlei plaatsen aangevuld met
bepalingen, die nader ingaan op het doelmatige gebruik van de openbare ruimte en
die tevens een beeld oproepen van de dorpssfeer in het verleden. Allereerst werd
streng de hand gehouden aan de op de verkeerssoort afgestemde wegbreedten.
Degenen die hun particuliere erven vergrootten ten koste van de openbare weg liepen
natuurlijk straf op. Verder moest de weg worden vrijgehouden van obstakels met
name door begroeiing (takken), zodat een hooiwagen er onderdoor kon rijden. Ook
de afwatering werd geregeld door voor te schrijven dat aan weerskanten van de
wegen, waarop water zou kunnen blijven staan, afvoergreppels moesten worden
gegraven van 4-5 voet breed en 3 voet diep. (Ordonnantie van 1510 voor de Landen
van Overmaas).
In verband met het verplichte onderhoud van wegen en waterlopen vond jaarlijks
een ‘beleydinghe’, (schouw) plaats, waarvan soms een verslag werd gemaakt.
Uit archivalia blijkt dat de openbare ruimte in de laatmiddeleeuwse dorpen werd
bepaald door onverharde wegen en grindwegen met watergreppels aan weerskanten,
waarachter zich met heggen beplante lage bermen of taluds bevonden tussen de
bebouwing. Bomen en drinkpoelen (wijer = drinkpoel) vulden het beeld aan, want
straatmeubilair was vrijwel onbekend. Een uitzondering vormde de dorpsput in het
zuiden. Die dorpsput bezat een windas om de wateremmer gemakkelijk uit de diepte
omhoog te kunnen trekken (swyngelputte).
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Aanzicht van Gulpen (17e eeuw), landarbeiders en kapel te Leuth (beide 1561).

Voor boerderijen gebruikte men in de middeleeuwen bouwmaterialen uit de naaste
omgeving: hout, leem en stro voor de wanden en natuursteen voor de funderingen
en plinten.
In de dorpen van Zuid-Limburg werd een houtskelet toegepast op een sokkel van
breuksteen of veldkeien om optrekkend vocht en rotting tegen te gaan. Het skelet
bestond uit eiken stijlen en regels, waarbij diagonale winchverbanden tot in de 17e
eeuw voor verstijving zorgden. De vakken werden gevuld met verticale staken
waaromheen werd gevlochten. Zo ontstond een ‘wapening’ voor bepleistering met
leem, waarin strohaksel (en koemest) werd gedaan om krimp tegen te gaan en isolatie
te bevorderen. Tenslotte werd de pleisterlaag van de vakken met leemslib afgewerkt.
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Kenmerkend voor deze bouwwijze zijn betrekkelijk smalle huizen, dwars staand met
de kopgevel aan de wegkant en ingangen in de lange gevel aan de kant van de open
plaats en de losse bedrijfsgebouwen min of meer haaks op elkaar langs twee andere
zijden van het erf. De overstekende zadeldaken waren bedekt met strolagen, die op
de wijze van gepotdekselde planken op een onderlaag van beleemd strospreidsel
lagen. Natuurlijk werd bij de grote boerderijen en de adellijke huizen ook gebruik
gemaakt van mergelsteen en baksteen. En op de daken werden leien gelegd.
De meeste dorpen lagen langs een beekje of doorgaande weg. In het bosrecht van
Simpelveld (1566) staat: ‘Er is sprake van een volwaardige boerderijwoning wanneer
ze minimaal drie traveeën lang is.’ Daarbij een (dwarsdeel) schuur en een stal. Tussen
de gebouwen de mesthoop op het erf. Vaak staan de gebouwen in carrévorm. In de
16e eeuw kende men in Zuid-Limburg vaak een strakke opzet: woning haaks op de
weg met kopgevel van de kamer; stal/schuur achter de mestvaalt parallel aan de weg,
afzonderlijke stal weer haaks op de weg.
Veel dorpen zijn ontstaan rond een centrale boerderij op allodiaal gebied (bijvoorbeeld
de Vroenhof). Dat wil zeggen: het gebied is in eigendom en niet in leen. De kaarten
van Ferraris (1771-78) en Tranchot (1803-1813) zijn hiervoor te gebruiken. Vooral
de laatste zijn erg nauwkeurig. •
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1.12 Geneeskunde rond 1600

‘Aderlating’ door Adriaen Brouwer, ± 1635

Wie aan de slag gaat met de boeken van pastoor Dydden komt daarin allerlei kanten
tegen van het dagelijks leven. Bij het lezen van de twee recepten op folio 157v in
Memorieboek I kwam de vraag naar boven hoe de mensen in die tijd omgingen met
ziekte en gezondheid. Wat wisten ze van de geneeskunde?
Om te beginnen moeten we eerst eens naar de volksgeneeskunde kijken. Vanaf
de oertijd heeft men zich bezig gehouden met geboorte, gezondheid, ziekte en dood.
Altijd zocht men kruiden en andere planten om wonden en ziekten te genezen. In
het oude Egypte, Griekenland, Rome, de middeleeuwse kloosters werd gebruik
gemaakt van de kruidenkunde. Daar zijn genoeg voorbeelden van bekend:
‘Eksterogen: men wreef ze in met sjalot, waste de voeten in warm water en pelde
de eksterogen uit. Anderen legden de voorwas van bijen op de eksterogen. Hoofdpijn:
men nam gedurende tien minuten een voetbad van houtas, gemengd met een handvol
zout en mosterd of legde een rood koolblad op het hoofd onder muts of klak.
Maandstonden: vrouwen dronken 's morgens en 's avonds een kop warme thee van
de bloem van onzelievevrouwebedstro, of een borrel van het aftreksel van dezelfde
bloemen welke op jenever hadden gestaan, ofwel een warm afkooksel van haver in
water. Keelpijn: op de keel een druif totdat deze zwart werd ofwel ruw varkensspek
of wel pieren die men eraf deed zodra ze zwart werden ofwel een opengesneden
kikvors.’
In de volksgeneeskunde overheerste lang het verband dat de mens zag tussen de
uiterlijke tekenen van de planten en hun geneeskracht. Dat heet de Signatuurleer
ofwel de leer van de tekens. Vaak zijn naam, vorm of uiterlijk van planten bepalend
voor hun gebruik. Maretak tegen nachtmerrie, stinkende gouwe (geel sap) tegen
geelzucht, longkruid tegen longziektes, venushaar tegen haaruitval, leverkruid tegen
leveraandoeningen.
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Ook heiligen speelden hun rol: Sint-Apollonia tegen kiespijn, omdat men haar
tanden had uitgeslagen, Sint-Lucia tegen keelpijn, want ze kreeg een dolk door haar
keel.
Natuurlijk bleek de kennis van kruiden buitengewoon handig bijveel aandoeningen.
Daarom zijn in de loop van de tijd veel kruidenboeken samengesteld.
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Voor serieuze zaken als (been)breuken, tandentrekken, wonden verzorgen enzovoort,
maakte men al vroeg gebruik van vakmensen. In de tijd van Dydden waren dat de
chirurgijns. Het waren mensen die vooral praktisch opgeleid werden. Ze hielden zich
bezig met scheren en knippen, het barbierswerk, maar ook met aderlaten,
kiezentrekken, wonden en zweren verzorgen, gebroken armen en benen zetten. Het
is daarom vanzelfsprekend dat ieder leger en ieder schip chirurgijns kende. De manier
van opleiden van chirurgijns wisselde nogal. Een jongeman die chirurgijn wilde
worden, begon zijn opleiding als hij een jaar of tien was. Meestal leerde hij het vak
bij zijn vader. Hij leerde knippen en scheren. Later mocht hij de kom aanreiken bij
het aderlaten, verband aangeven en helpen bij het spalken van een gebroken arm of
been. Als hij volleerd was, moest hij, tenminste in een stad, een examen afleggen
voor hij zelfstandig aan het werk mocht. In de dorpen gold die verplichting meestal
niet. In de steden werd de opleiding tot chirurgijn serieus opgevat. Wie het vak wilde
uitoefenen moest lid worden van een gilde, een dure aangelegenheid.
‘In Veere (Zeeland) bevatte de chirurgijnsproef ‘kennisse van de chirurgie en die
der leer van de onnatuurlijke geswellen, welke zich aan der menschen lichaam
verheffen, uyt wat humeuren die gesprooten zijn, voorts het onderscheids der wonden;
verder aengaende open sweeren, breuken (enkele offe dwers, lankwerpige offe
schubsgewijs)......’ De barbiersproef hield in: ‘lancetslijpen (scheermes) en aderlaten.’
Hoe het er op het platteland aan toe ging is vooral op tekeningen en schilderijen
terug te vinden. Bijvoorbeeld op werk van Adriaen Brouwer, David Teniers en
Adriaen van Ostade. Deze schilders leefden in de 17e eeuw. Barbierswerk ging
gewoon door in dezelfde ruimte, terwijl de chirurgijn bezig was met een ingreep in
de bovenarm of de voet.
Het interieur van een chirurgijn op het platteland: een groot vertrek, waar zowel het
scheren als het chirurgijnswerk plaats vond. Er waren een paar stoelen om te scheren
en om de patiënten op te laten zitten tijdens de ingrepen. Op enkele planken aan de
muur stonden flessen en potten met medicijnen en soms ook stond er een doodshoofd.
Vaak hing er een opgezette vis of een reptiel aan de zoldering als teken van
geleerdheid. Tenslotte een tafel voor het bereiden van genees- en verbandmiddelen
en enkele voetenbankjes. Soms liepen winkel en eigen woning in elkaar over. Meestal
hadden de chirurgijns ook een apotheek aan huis.
Natuurlijk waren er de reizende kwakzalvers en wonderdokters, de kiezentrekkers
en keisnijders. Ze deden hun werk op markten en kermissen. Kennelijk konden ze
daarvan leven. Er zijn tekeningen genoeg van hun activiteiten in de open lucht. In
de steden werden ze streng verboden, maar op het platteland konden ze meestal hun
gang gaan. Ze verkochten hun artikelen ook langs de deuren als marskramers.
Waren er dan geen artsen? Natuurlijk wel, alleen heetten ze anders, namelijk
‘doctores medicinae’. Ze hadden aan een universiteit gestudeerd, bijvoorbeeld in
Leuven. Zij hielden zich bezig met de ‘echte ziektes’, maar waren vooral gericht op
de geneeskundige theorieën, die overgeleverd waren uit de oudheid.
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de doctor

de dood en de piskijker
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de tandenbreker

De grotere steden kenden stadsartsen. In teksten van pastoor Dydden komt een
stadsarts uit Aken voor. Jammer alleen dat hij in officiële lijsten van Akense
stadsartsen niet te vinden is. De beroemde doctores medicinae zijn verbonden aan
de hoven van de hoge adel en de bisschoppen en vanzelfsprekend de koningen. Het
vervelende was dat zij tegen de besmettelijke ziektes van die tijd nauwelijks verweer
hadden. Dat kwam pas veel later.
De kruidenleer was rond 1600 nog bijzonder in trek en wanneer kruiden niet
hielpen, waren er de chirurgijns met hun medische kennis over aderlaten, purgeren
en urineonderzoek, over kiezen trekken en het zetten van armen en benen.
Maar waar haalden de genezers uit die tijd hun kennis vandaan? Juist in die tijd
begon de wetenschap zich los te maken van oude ideeën en dogma's en ging men op
zoek naar kennis met nieuwe middelen. Bijvoorbeeld niet alles wat men geërfd had
van de oudheid en de middeleeuwen werd voor zoete koek aangenomen. Een zekere
doctor Paracelsus had rond 1500 het lef te beweren dat hij voortaan alleen uit wilde
gaan van datgene dat hij kon waarnemen en meten. Zoiets was ongehoord. Toch
schreef de Gentenaar Andreas Vesalius een tijdje later een boek over het menselijk
lichaam. Hij toonde aan dat de oude geneeskunde zich op minstens twee honderd
punten vergiste als het ging over de anatomie. Weer later liet de Engelsman William
Harvey zien dat de bloedsomloop heel anders was dan de oude Grieken, Romeinen
en Middeleeuwers dachten.
Het duurde toch een hele tijd voordat de nieuwe ideeën werden aangenomen. Voor
de mensen rond 1600 golden de oude gedachten nog als heilig.
Welke ideeën bestonden dan over de kunst van het genezen en de oorzaken van
ziektes? Er was de officiële geneeskunde, aan de universiteiten bestudeerd door de
aankomende ‘doctores medicinae’. Vanaf 1200 groeiden de universiteiten in Europa.
De kennis van de oude Grieken, Romeinen en Arabieren gold als onfeilbaar en
eeuwig. Vooral de boeken van een Grieks/Romeinse beroemdheid, Claudius Galenus
(131-201 na Chr.), werden bijna als de Bijbel vereerd. Hij beweerde bijvoorbeeld
dat in het lichaam van de mens vier lichaamssappen belangrijk waren: bloed(sanguis),
flegma(slijm), chole(gele gal) en zwarte gal(melanchole). Bij ieder mens overheerste
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een van die sappen en die bepaalde zo het temperament: een sanguinicus is
warmbloedig, een flegmaticus koel en nuchter, een cholericus prikkelbaar en een
melancholicus zwartgallig. In ieder mens ontstaat een soort evenwicht, waarbij een
lichaamsvocht overheerst. Zo gauw het evenwicht zoek is, is er sprake van ziekte.
Men moet dan weer het evenwicht zien te herstellen. Bijvoorbeeld, als het lichaam
koorts heeft, moet de hoeveelheid bloed verminderen. De oude Galenus was zo
beroemd en geniaal dat zijn ideeën zonder meer werden overgenomen. Bovendien
had hij ook veel praktische ervaring als arts bij gladiatoren. Het ‘aderlaten’, waarbij
bloed werd afgetapt, werd heel veel en lang toegepast. Tot in de 18e eeuw. Dat heeft
ook te maken met een tweede opvatting van Galenus. Volgens hem waren er twee
bloedsomlopen: een vanuit de maag, waarbij voedsel werd omgezet in bloed en een
vanuit het hart naar de hersenen.
Door latere volgelingen werden de vier lichaamsappen ook gekoppeld aan vier
toestanden in de natuur: koud, warm, vochtig, droog en aan vier elementen: aarde,
lucht, water en vuur. Ook de vier jaargetijden speelden een rol: lente, zomer, herfst
en winter. Dit alles werd in schema's bij elkaar gebracht en het paste ogenschijnlijk
zo mooi dat men er eeuwenlang in geloofde. Omdat alles in de natuur met elkaar
samenhing, geloofden de wetenschappers ook dat de sterren, planeten en de figuren
van de dierenriem invloed hadden op het leven van de mens. Vandaar dat heel
ingewikkelde tekeningen van het menselijk lichaam werden gemaakt.
Na de tijd van de Romeinen raakten Galenus' ideeën in West- Europa aanvankelijk
uit de gratie. Volgens de Christenen in de vroege middeleeuwen was ziekte een straf
van God voor de zondigheid van de mens. Ziekten kon je dus niet genezen, maar je
kon natuurlijk wel boete doen en de zieken verzorgen. Vooral in de kloosters werden
zieken goed verzorgd met kruidenkennis.
De Arabieren namen wel de klassieke ideeën over. Ze vertaalden de Griekse teksten
in het Arabisch en voegden daar hun eigen ervaringen aan toe. Pas in de tijd van de
eerste universiteiten in West-Europa (13e eeuw) werden de teksten uit het Arabisch
in het Latijn vertaald. Zo kwamen de oude gedachten van Galenus weer bovendrijven
en min of meer heilig verklaard. Zoals eerder vermeld, hebben de klassieke
opvattingen een verrassend lang leven gehad. In veel gevallen zelfs tot in de 18e19e
eeuw.
Over epidemieën hebben we het nog niet gehad. Daar heeft men in de loop van
de eeuwen weinig grip op gekregen. Denk maar aan de beruchte pestepidemie die
in West-Europa begon in 1347 en aan een vierde deel van de bevolking het leven
kostte. Of de cholera. Hoeveel legers zijn niet verslagen door besmettelijke ziektes.
Eerst in de 19e eeuw leerde de wetenschap hoe dit soort ziektes aan te pakken.
Pastoor Dydden heeft aan al deze beschouwingen weinig gehad en de meeste
mensen in zijn tijd ook niet. De gemiddelde leeftijd rond 1600 was bepaald niet hoog,
40 jaar ongeveer. Maar dat gold niet voor Arnold Dydden, die hier pastoor is hier
geweest van 1571 tot 1677. Reken maar uit hoe oud hij minstens moet zijn geworden.
•
Zie voor de recepten: Boek 1 folio 157v.
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1.13 De kalender
In 46 v. Chr. werd de Juliaanse kalender ingevoerd door Julius Caesar. De christelijke
kerk nam hem over. Klein probleem: De Romeinse kalender kende geen 365,25
dagen, maar 365,2422 dagen. Een klein verschil, maar na 128 jaar liep men een dag
achter. In de 16e eeuw was het verschil opgelopen tot 10 dagen, zodat het begin en
einde van de seizoenen niet meer klopte. Op 24 februari 1582 bepaalde paus Gregorius
XIII, om op donderdag 4 oktober 1582 de datum voor de volgende dag te laten
verspringen naar 15 oktober 1582. Verder mochten de eeuwjaren die niet door 400
deelbaar waren, geen schrikkeljaar zijn.
Deze ‘Gregoriaanse kalender’ werd niet overal tegelijk ingevoerd. Zo duurde het
een tijd voordat de kalender in de Nederlanden werd overgenomen. De Noordelijke
Nederlanden gingen over van 15 december op 25 december 1582 of van 1 januari
1583 op 12 januari. De Zuidelijke Nederlanden in ongeveer dezelfde tijd. Het bisdom
Luik, waaronder het hertogdom Limburg en het land van Rode vielen, ging van 10
februari over op 21 februari 1583. Op F.39v in boek I wordt gesproken over 23
januari 1576 ‘Stilo novo’. Lijkt nieuwe kalender, maar is daarvoor lichtelijk te vroeg.
Raadsel?
In andere landen voerde men soms veel later de nieuwe kalender in. Engeland
bijvoorbeeld in 1752 en Rusland pas na de revolutie in 1918.
De kerkelijke jaarkalender stond daar natuurlijk los van. Daarin hadden alle dagen
hun eigen naam, te beginnen met de Advent. Daarom hier een overzicht van dagen
van het kerkelijk jaar met de Latijnse en de Nederlandse namen. Veel van deze namen
komen in de boeken van pastoor Dydden voor. •
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Kerkelijke kalender (kerkelijke feestdagen die voorkomen in de boeken
van pastoor Dydden):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Andreas Andries /30 november
Ascensio Domini Hemnelvaartsdag/ 40 daegn na Pasen
Assumptio Marie Maria Tenhemelopneming / 15 augustus
Cinerum Aswoensdag
Circumcisio Christi Besnijdenis van Christus / 1 januari
Conversio Pauli Bekering van Paulus / 25 januari
Cornelius 16 september
Dedicatio Ecclesie Kerkwijding
Dionisius 9 oktober
Getrudis virgo 17 maart
Gillis Gielis / Egidius / 1 september
Jovis et Veneris sancte die Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Laurentius 10 augustus
Lucia 13 december
Marcus 25 april
Martinus Merten / Sintermeerten / 11 november
Nativitas Domini Kerstmis / 25 december
Oculi mei 3e zondag in de Vasten
Omnium Animarum Allerzielen / 2 november
Omnium Sanctorum Allerheiligen / 1 november
Palmarum dominica Palmzondag / zondag voor Pasen
Pascha Pasen
Pentecostas Pinksteren / 6e zondag na Pasen
Purificatio Marie Maria Lichtmis / 2 februari
Quadragesima 40-daagse Vasten
Quattuor temporum Quatertemperdagen / drie dagen 4x per jaar: woensdag,
vrijdag & zaterdag. Ingesteld in plaats van oude heidense feestdagen. Tijdens
de Advent, de Vasten, Pinksteren, september
Remigius Remeis / 1 oktober
Reminiscere 2e zondag in de Vasten
Resurrectio Verrijzenis
Rogationes Kruisdagen, drie dagen voor Hemelvaart
Sabato sancto Paaszaterdag
Sacramenti festum Sacramentsdag / donderdag na de 1e zondag na Pinksteren
Trium Regum Epiphanie / Driekoningen / 6 januari
Vincula Petri Petrus Banden / 1 augustus

Dagen van de week:
• Dominica zondag
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Feria secunda maandag
Feria tercia dinsdag
Feria quarta woensdag
Feria quinta donderdag
Feria sexta vrijdag
Sabato zaterdag
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1.14 Maten en gewichten
Evenals de munten waren maten en gewichten nog niet algemeen gestandaardiseerd.
Daardoor is het lastig ze exact aan te geven. Laat ik daarom beginnen met te zeggen
dat het onmogelijk zou zijn geweest de maten en munten uit te leggen zonder de
buitengewone hulp van enkele mensen. Om te beginnen Leo Harzon. Hij had zich
in deze materie al vastgebeten toen hij nog deel uitmaakte van de oorspronkelijke
Dyddenwerkgroep. Een belangrijk deel van de volgende opsommingen is dan ook
van zijn hand. Daarnaast heb ik ook kunnen profiteren van de hulp van mevrouw
Lea Nijsten-Höfte. Zij was onvermoeibaar in het verschaffen van informatie.
De maten en gewichten in de tijd van pastoor Dydden, 1571-1616, waren evenals
de munten in die tijd een moeilijk te ontwarren kluwen. Belangrijkste oorzaak hiervan
was de grote verscheidenheid aan instanties en territoria met ieder hun eigen regels
en afspraken. Vooral het muntenverhaal is daardoor buitengewoon ingewikkeld. Wat
betreft maten en gewichten kenden Simpelveld en Bocholtz gelukkig een zekere
constante. Binnen het gebied van het Land van Rode bestonden bepaalde
overeenkomsten. Toch oriënteerden de Simpelveldenaren zich met name op de
Akense koers, omdat ze sterk aangewezen waren op de markt van de Reichstadt
Aachen. De afstand tot Aken was immers veel kleiner dan die tot Maastricht of Luik.
Zoals op kaarten duidelijk te zien is, grensde het territorium van Aken aan de
schepenbank Simpelveld. Het was normaal om daar landbouwopbrengsten, die niet
voor eigen gebruik waren, en andere producten te verhandelen. 's-Hertogenrade
mocht dan de hoofdplaats zijn van het Land van Rode, de nabijheid van de grote stad
Aken lokte erg, vooral ook voor de plaatselijke adel.
In Memorieboek I komen we regelmatig termen tegen als ‘marktgericht op de
Akense markt’. Niet alleen graanproducten werden daar verhandeld, ook levende
have als kippen, kapoenen en ganzen kwamen daar terecht. Die gerichtheid op Aken
bleef trouwens nog eeuwen lang bestaan. Uit verhalen van het begin van de 20ste
eeuw blijkt dat mensen nog steeds naar Aken gingen, meestal te voet. Pastoor Dydden
meldt dat karren met graan naar de markt van de grote stad gingen om de
tiendenopbrengsten te verzilveren.
Terug naar de maten en munten. Zoals boven vermeld oriënteerde Simpelveld zich
op Akense verhoudingen, evenals de banken Gulpen, Lemiers en Holset. Dat levert
de volgende resultaten:

Inhoudsmaten (voor rogge, haver en graan):
•
•
•
•
•
•

1 vat = 4 cop
1 cop = 1 quart
2 cop = 1 deme
1 cop = 4 rumsell
6 vat = 1 klein malder; 9 vat = groot malder
1 mud = 9 vat (mudde = modius).
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Op dit punt is er geen verschil tussen Aken en het Land van Rode. Bij alle
inhoudsmaten betrof het een afgestreken hoeveelheid. Soms werd er wel verschil
gemaakt tussen vaten rogge en haver. Bijvoorbeeld in 1544: 1 mud rogge = 8 vat; 1
Akens mud haver = 10 vat.
Een andere maat is molchter. Dat wil zeggen een hoeveelheid graan die in één
beurt gemalen werd.
• 1 Akens vat = 24,82 liter
• 1 cop = ¼ vat = 6,2 liter (Akens)
• 1 mud = 197,63 liter.
In de zuidelijke Nederlanden was 1 cop ongeveer 4-5 liter. Enige twijfel blijft bestaan.

Lengtematen:
• 1 roede (strekkend) = 4,53 meter (Akens 4,51 m.)
• 1 roede = 16 voet (Akense maat)
• 1 voet = 0.283 meter
De breedte van de wegen in de 17e eeuw (Maasgouw 1922, p.55): Opgave van de
breedte van de wegen, straten en paden door Barthel Cleurin en Willem Wijst,
gezworen landmeters te Maastricht, gedaan volgens het zogenaamde ‘Landtsregt’.
Vermoedelijk laat 17e eeuws, geldend voor de Landen van Overmaze: ‘Een gemeen
voetpad = 4 voete. Een molenwegh = 5 voete. Een wegh, daer bruidegom en bruijd
passeert en daer men lijken draegt = 6 voete. Een ardgat daer men het velt door
gebruijkt met wagens, ploegen, eggen = 12 voete. Eene straat, gaande van de eene
stadt naar de ander = 24 voete. Eene straat of passagie van het eene land op het
ander moet breet wesen 32 voete.’
Een bijzondere maat is de piek, pat of piets; oorspronkelijk een stok met ijzeren
punt. Deze maat - vermoedelijk afgeleid van de piek in het leger - werd gebruikt bij
de aanleg en schouw van wegen en had een lengte van ongeveer 4,5 meter. (zie F.59:
Daar werd van de weg tussen de Panneslager en de hof van de pastorie gezegd dat
hij ½ roede (8 voet) breed was).

Oppervlaktematen:
Op F. 37v wordt gesproken over 3 grote morgen, per morgen 150 kleine roede en
per roede 16 voet.
• Een vierkante roede / kleine roede = 3078: 150 = 20,52 m2
• Een vierkante voet = 20,52 M2: 16 =1,28 m2
• Een morgen / journal = 150 kleine roede = 150 × 20, 52m2 = 0,3078 = afgerond
0,31 ha. (Een morgen is in principe een stuk land dat in de tijd van een morgen
bewerkt kon worden.)
• 1 vierdel wordt omschreven als ¼ morgen
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• 20 kleine roede = 1 grote roede
• 20 grote roede = 1 bunder/bonuarium = 0,82 ha.
Hierbij moet men wel bedenken dat deze opgave stamt uit een akte van 1478. In de
loop van een hele eeuw kan er natuurlijk het een en ander veranderd zijn. •
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1.15 Munt en muntwaarde in onze streek rond 1600

‘De geldwisselaar en zijn vrouw’ door Marinus Reymerswale, ± 1533

Door keizer Karel de Grote (800) werd een muntstelsel geschapen dat heel wat
eeuwen overleefd heeft. Hij ging uit van 1 Karolingisch pond (Libra) zilver (ongeveer
450 gram). Daarvan konden 240 penningen (denarius) worden geslagen. De penningen
wogen ongeveer 1,8 gram en waren van zilver. 12 Penningen waren 1 schelling
(solidus). Deze verhoudingen werden eeuwenlang gehandhaafd, eigenlijk tot de
Franse tijd (1800). Natuurlijk wisselden de penningen in de loop van de tijd van
gewicht, zodat het begrip pond uiteindelijk niet meer betekende dan 240 penningen.
Het Karolingische muntstelsel kon zich niet alleen handhaven zolang de eenheid
van het Rijk beleef bestaan; immers 100 jaar later waren er 3 delen. Het middenrijk,
Lotharingen (ons gebied dus), kwam bij het Oostfrankische Rijk, het Duitse keizerrijk.
Eerst hadden de rijksbisschoppen van Keulen, Luik, Utrecht, Trier veel macht, maar
na 1200 kwamen de plaatselijke heren op, zoals de hertogen van Limburg en Brabant.
Weer later (1300) deden ook de steden van zich spreken. Iedere machthebber wilde
zelf munten slaan, zodat er rond 1500 ruim 40 muntplaatsen waren. Er ontstonden
nieuwe munten, munten werden vervalst, zilver gemengd met koper, munten
‘gesneden’ (rand eraf). Vaak ook verloor de penning zijn basisgewicht. Overigens,
de Keulse, Luikse, Brabantse penningen behielden lang hun gewicht. In het land van
Rode volgde men meestal de koers van Aken, maar ook hier circuleerden alle
mogelijke munten. Omdat munten alleen waard waren wat hun zilvergehalte was,
was de geldwisselaar een lucratief beroep. Voorbeeld: Stadtarchiv Aachen begin 17e
eeuw: 144 Heller=1 Gulden = 6 Mark = 36 Bouschen.
Enkele nieuwe munten waren de Gulden (gouden munt), oorspronkelijk uit
Florence, maar later algemeen. De gulden was gelijk aan 20 stuivers; de Groot =
stuiver, de stuiver = 12 penningen. Probleem: de Vlaamse stuiver is niet gelijk aan
de Brabantse of de Keulse stuiver. In het algemeen werd de stuiver wel de
belangrijkste munt. Vandaar dat hieronder de munten zoveel mogelijk worden
omgerekend in (Brabantse) stuivers.
Brabantse munten waren geldig in bijvoorbeeld Antwerpen, Brussel, Doornik,
Arras, Maastricht, 's-Hertogenbosch. Het Vlaamse pond was verder een geaccep-
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teerde standaard in een groot gebied van Brabant tot en met Nederland en tot aan
Hamburg. (1738: 1 pond Vlaams = 6 guldens = 20 schellingen = 120 stuyvers = 240
grooten; 1 Brabantse gulden = 20 stuyvers = 40 grooten.) Er verschenen ook munten
uit Frankrijk en zelfs uit Engeland.
Door de Spaanse veroveringen in Amerika werden de Nederlanden overspoeld met
zilveren en gouden munten. Vooral tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwam het Spaanse
geld hier terecht als soldij. Daardoor ontstond ook devaluatie (waardevermindering)
van het geld. Tegelijkertijd gingen de muntstelsels van de zuidelijke en de noordelijke
Nederlanden steeds meer uiteen lopen.
Een poging de munten die pastoor Dydden in zijn eerste Memorieboek noemt, te
waarderen (gevolgd door het folionummer):
• Stuiver 27v e.v.
• Oord 0,25 stuiver 39v
• Bouze/Bousch 0,15 stuiver 44v
• Penning 0,25 oord 11v e.v.
• Mark/Merck 0,9 stuiver 22v e.v.
• Schelling 6 stuiver 11v
• Oude Gulden 20 stuiver 130v
• Gulden Brabants 20 stuiver 113v
• Gulden Akens 20 stuiver? 91r/161r
• Carolus Gulden 20 stuiver 82v
• Daalder Akens 21,5 stuiver 169r
• Dubbele Reaal 21 stuiver 174r
• Daalder Rijnse Gulden 28 stuiver 122v
• Staten Daalder 37 stuiver 174v
• Daalder 35 stuiver/1,5 gulden 41r
• Zilveren Koningsdaalder 51 stuiver 174r
• Reaal (goud) 5 gulden 76v
• Gouden Koningsdaalder 5,5 gulden 174v
• Spaanse Pistolet 8 gulden 174v
• Dubbele Dukaat 7,5 gulden/21,5 gulden Akens 174r
• Spaanse Reaal 35 stuiver? 174r
• Hornse Gulden ?? (laag gehalte/bisschop van Luik) 95r
• Halve Luikse Betsel ? 174v
• Frank? 174v
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Blijft de vraag welke koopkracht de genoemde munten hadden rond 1600. Dydden
zelf geeft enkele aanwijzingen, maar erg vaag.
Een overzicht van prijzen en lonen in de 17e eeuw geeft het volgende beeld: ‘10
juli 1638 waren de arbeidslonen in Roermond: Timmerlieden in eigen kost 16 stuivers,
evenzo schrijnwerkers, metselaars en leidekkers. Houtzagers 14 stuivers,
meesterknecht 12 stuivers, leidekkerjongen 6 stuivers, opperknecht 12 stuivers,
zonder enige drank van bier of brandewijn. Half geld als zij in de kost zijn. Van
oktober tot eind mei 1l½ stuiver minder. Strodekkers 8 stuivers in de kost, opperknecht
6 stuivers in de kost, 12 stuivers zonder kost en drank, 100 voet planken te snijden,
30 stuivers zonder bier. Daghuur in de zomer 12 stuivers, in de winter 10 stuivers.
Wasvrouwen 6 stuivers. Voor een malder te malten 9 stuivers, brouwers van het
malder 8 stuivers. Korenmaaiers 14 stuivers, snijders 7 stuivers, grassnijders in eigen
kost 18 stuivers. Van een morgen land te bouwen 2 gulden zonder kost of drank, een
morgen te eggen 6 stuivers.’ (Uit: ‘Verdrachsboek der stad Roermond’ door A.F.
van Beurden). Dit zijn gegevens uit een stad. In onze plattelandsparochie zijn ze
waarschijnlijk nauwelijks van toepassing, omdat hier meestal in natura betaald werd,
maar ze geven een beeld van de gebruikelijke lonen.
Welke koopkracht er in de 16e, 17e eeuw bestond, is moeilijk te bepalen voor een
boerenwereld. •
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Gouden rijder, Zilveren dukaat (voor- en achterzijde), Zilveren patagon en Halve reaal (voor- en
achterzijde)
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Hoofdstuk 2
Toponiemen
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2.1 Inleiding Toponiemen
In de beide Memorieboeken komen veel toponiemen voor. Het was dan ook
onvermijdelijk dat iemand vanuit het plaatselijk perspectief zou trachten de oude
namen van kastelen, hoeven, wegen e.d. te duiden. Zo schreef drs. Huub Franssen
in 1964 zijn doctoraalscriptie getiteld: ‘Toponymie van Simpelveld en Bocholtz.’
Het werk is niet uitgegeven en er zijn slechts enkele exemplaren van.
Na enkele pagina's over de geologische structuur van het landschap volgt een
overzicht van de geschiedenis van beide dorpen. Voor een uitgebreidere versie van
de geschiedenis van Simpelveld verwijs ik naar het boek van dezelfde auteur onder
de naam: ‘Van Semplevei tot Simpelveld’, een uitgave van de Gemeente in 1970.
Een nieuw boek over de geschiedenis van Simpelveld en Bocholtz samen had hij
zich voorgenomen, maar heeft hij niet kunnen voltooien. Wel was van zijn hand een
artikel in de Maasgouw van 1966, jrg 85, afl. 6 verschenen met uitgebreide
bronvermelding, onder de naam ‘Schets van de geschiedenis van Simpelveld en
Bocholtz.’
Laat ik me beperken tot de bij Dydden voorkomende namen. De naam Simpelveld
ontwikkelt zich van Semplovoir tot Simpelvelt. Bocholtz van Bugholtz via Bochudts
tot Bocholtz. Deze namen komen zo vaak voor in het Ie Memorieboek, dat ze niet
verder worden verklaard.
De toponiemen werden in het verleden op zeer verschillende wijzen gespeld. Wij
zijn gewend aan een vaste spelling, maar in de tijd van Dydden nam men het daarmee
niet zo nauw.
Een kleine lijst met woordafleidingen zal het eenvoudiger maken de benamingen
te duiden:
Stamp = sterk hellende weg; dell = dal; loch=gat/kuil; graef = helling van holle
weg; stok = stronk/stam; koul = kuil / uitholling; beemd/bend = moerassig weiland;
winckel = hoek; belt = hoogte/heuvel/helling; biest = waterpoel/weide; gewande =
akkers bij grote hoeve; kamp = omheind weiland/akker; dries/dreesen = ongecultiveerd
land; geer = driehoekig perceel; buysch = bos; keel = holle weg; knip = hellende
weg; leim = leem/klei; molt = komvormig dal.
Vaak zijn de toponiemen alleen tot persoons- of familienamen te herleiden.
Voorbeelden hiervan: Capparts, Glois, Schanternel, Zeliens, Schiffeler, enz. In andere
gevallen is er een functie in het spel: Scholtissenhoff= de hoeve van de schout, domus
pastoratus = huis van de pastoor.
In deze uitgave zal ik me beperken tot het naar vermogen aangeven waar de meest
voorkomende toponiemen gezocht zouden kunnen worden. Meerdere mensen hebben
getracht de toponiemen een plaats op de moderne kaart van de Gemeente Simpelveld
te geven. Zie de volgende paragraaf. •
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2.2 Toponiemen op de kaart van Simpelveld
In de Dyddenboeken worden heel veel locaties genoemd. Vaak gaat het over huizen,
landerijen, straten en veldnamen. Soms ook over grensmarkeringen zoals de mijlboom,
dorre boom of grenssteen.
Doordat de hedendaagse benamingen vaak niet overeenkomen met de destijds
gebruikte benamingen is het vaak moeilijk locaties terug te vinden. Niettemin hebben
wij een poging gedaan. Om een en ander duidelijk te maken bevinden zich hieronder
een tabel en kaarten. In de tabel is informatie vinden over de toponiemen: een
volgnummer, de naam van het toponiem zoals dit door Dydden gebruikt is, de folio's
waarop het toponiem genoemd wordt, de locatie op de (gemeente)kaart [indien het
op de Bonnekaart is weergegeven, wordt de kaartcoördinaat voorafgegaan door de
tekst ‘Bonne’]. In de laatste kolom is een vertaling van de naam weergegeven en de
huidige benaming van deze locatie. De tabel is alfabetisch gesorteerd op de naam
van de toponiemen.
De meeste toponiemen denken we te kunnen plaatsen op de kaart. Sommige hebben
we echter niet kunnen achterhalen. Indien de exacte locatie bekend is, staat het
volgnummer van het toponiem op de kaart ingetekend. Indien de locatie van een
toponiem slechts globaal bekend is, staan alleen in de tabel de coördinaten van de
kaart aangegeven. Soms kunnen locaties op meerdere plaatsen dezelfde naam hebben
gehad. Zo is het goed denkbaar dat er zowel in Simpelveld als ook in Bocholtz een
Molenweg was.
Om de toponiemen weer te geven zijn gedeelten van de ‘Bonnekaarten’ gebruikt
(p.64). Dit zijn topografische kaarten, opgesteld rond 1925 door dhr. Bonne. Deze
kaarten geven een goed beeld van het landschap in de tijd vóór de grote
stadsuitbreidingen, ontginningen, ruilverkavelingen en aanleg van autowegen. Verder
is de kaart nog grensoverschrijdend, wat deze kaart ook zeer geschikt maakt voor
onze toepassing. De meeste toponiemen bevinden zich binnen de huidige gemeente
Simpelveld. Als deze worden weergegeven op de Bonnekaart, komen ze wel zeer
dicht tegen elkaar aan te staan, wat de leesbaarheid niet ten goede komt. Daarom is
van dit gebied een separate kaart vervaardigd. Als basis is een kaart uit de
gemeentegids van de gemeente Simpelveld uit 1985 genomen. Alle moderne
(spoor)wegen en wijken zijn uit de kaart verwijderd. Oude verbindingen zijn
schetsmatig aangevuld bij de nog bestaande situatie. Als basis hiervoor is de
Tranchotkaart van dit gebied genomen. Alhoewel deze kaart pas in 1803 opgenomen
is (circa 200 jaar na Dydden), is het de oudste kaart van dit gebied die het meest
overeenkomt met hedendaagse kaarten. De zo geconstrueerde kaart claimt niet de
situatie rond 1600 weer te geven, maar kan wel gebruikt worden om aan te geven
waar de diverse toponiemen zich bevonden en enig gevoel te krijgen voor
waarschijnlijke verbindingen tussen de diverse plekken. •
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Kaart van de gemeente Simpelveld
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Nr.

1

Naam

Folio (Boek 1) Positie op kaartHedendaagse
benaming

Hoeven e.d.
Beissel, Beysel, 57v, 99, 104v,
Beisel
162v, 163,
163v, 187,
187v, 188

Bonne F3

Beitel
(gemeente
Heerlen)

2

Belt (die)

21v.

E2-F2 op
Molsberg

Bult / helling

3

Bensteradt

127v.

Bonne D2

Benzenrade
(gemeente
Heerlen)

3

Bensteradt

127v.

Bonne D2

Benzenrade
(gemeente
Heerlen)

4

Bergervelt,
Bergerveldt

24, 56v, 68,
127.

E2-F2 op
Molsberg

Bergerveld Iets
dieper gelegen

5

Bijshoff

63v.

K4, Op de Bies Biesweg

6

Billenhoff,
43, 63, 101,
Billenheuf,
102, 108v,
Billenheuff,
149v.
Billenhueff, die
Billen

K4

Billenhof

7

Bongaerder
Lindt,
Bongardter
Lyndt,
Bongardts
Lyndt,
Bongarder
Lyndt,
Bongaerder
Lyndt

63v, 105v,
109v, 147v,
148v.

J3

Bongarderlinde
Groeneweg bij
Bongarderbrug

8

Bongardt,
Bongart,
Bongartz,
Pomerio,
Bongard

57v, 58v, 60v, J3
64, 101, 162,
162v, 163,
163v, 164,
164v, 165,
165v, 166,
166v, 171,
171v, 172, 187,
187v, 188v.

Kasteel
Bongard
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Bornhoff,
Boernhoff,
Born

13v, 61v, 64,
K3
106v, 143v,
147v, 165v,
166, 187, 188v.

Bornhof
Wilhelminaplein
-Bibliotheek

10

Broeck,
12, 12v, 40v,
Brouck, Broech 59, 61, 62v,
87v, 93, 104v,
116v, 122,
131v, 148?,
151, 154?,
166v.

11

Bulkum,
Bulkoem,
Bulckom

22, 23, 36v, 51, E6
60, 67v, 118v,
123, 123v, 143,
152, 152v,
154v, 162,
165v, 166v.

Hoeve Bulkem
Bulkemstraat

12

Buschoffhoff

128v, 68v

Bisschopshoeve,
op de Molsberg

13

Busscherhousen,
Busserhousen,
Bussershousen,
Buschenhousen,
Buschenhuijsen,
Busschenhuijsen,
Busscherhuijsen,
Buyserhuijsen,
Buysschhoisen.
Busserhuijsen

12v, 22, 22v,
C6 Bonne B5
24v, 49, 57,
57v, 66v, 99v,
116v, 119v,
143, 153v, 170

Bosschenhuizen

14

Busveldt,
Busken,
Busveld

50, 67, 153v,
154, 190v.

I4, B5

Tussen
Groeneweg en
Autoweg/Bosveld
achter
Bosschenhuizen

15

Camp (den)

170.

F3

16

Cappertbuysch, 19v, 45, 48v,
E6
Kappenbusch, 66v, 118, 152v.
huis Kappert,
huis Kappartz,
Cappenbuysch

Bos / huis van
Kappart,
Bulkemsbroek
achter beek

17

Cruijtsbroederhoff, 63v, 64, 101v,
Crutsbroeder 106v, 146v?,
van
147v.
Aeckenhoff,
Kruysbroedershoff,
Krutzhoff,

Kruisbroedershof

Simpelveld
Rodeput
G2-G3
Zusterklooster
Bocholtz I3-J3 Broek Bocholtz

E2, F2

K3
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Kruysbroedershoff,
Kruysbruderhoff
18

Doem (dye)

12v.

19

Doern (die), dat 46, 57v, 88v,
H2
Durnveldt, dat 93, 190v, 191.
Duernvelt,
Dornvelt

Dorreveldvoetpad

20

Dorren Boom, 57, 57v, 143.
dorre Boem

Laurensbergerweg
te Horbach

21

Drijver, Dryver 28v, 43, 43v,
K3
62v, 64v, 73v,
102v, 107v,
111, 148v, 149.

Drijvert

22

Elsenhuys

143.

Elzenhuis
Bosschenhuizen
aan grens met
Eys

23

Emstenraedt,
Emstenraeth,
Emstenraet,
Eymzenraede,
Emstenradt,
Empstenraedt

12, 20, 57v, 65, Bonne D3
89, 90v, 91, 99,
106, 109, 125v,
142.2, 143v,
151, 174v.

24

Gaest, die Gast 50v, 60, 101, F4
162, 162v, 163,
166, 190v.

Gaasstraat

25

Gloysdell,
Gloisdelle

20v, 46, 150v.

Gaasstraat

25

Gloysdell,
Gloisdelle

20v, 46, 150v.

Del begroeid
met lang stroo

26

Graeff (op den) 190.

L4

Voetpad naar
Vlengendaal

27

Groeten hoff
(tzo Vetzen)

43, 63, 63V,
73, 73v, 97v,
106, 147.

Bonne H7

Grote Hof Gut
grosser Hof te
Vetschau

28

Haempoel

27v.

29

Heerenpael

143.

J1 Bonne G5

Herenpaal
Grenspaal 213

Bonne H6

C6

Imstenrade
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30

Heide, Heid,
Heidt, Heydt

54, 63v, 67,
H6-16
69v, 70, 97v,
99v, 102, 110v,
118v, 131, 134.

Heide
Baneheide

31

Heidengront,
Heilgunt.

54, 69, 130v.

Heidegrond
Baneheide

32

Heiligenhuijsken, 46, 88v, 93,
H3
Heilgen
148, 170, 191.
huijsken,
Heyligen
huijsken,
Heiligenhuijsque.

Heiligenhuisje/Kapel
SimpelvelderwegJozefbrug

33

Heiliggeistland, 148, 150.
Heiligengeistlandt.

Bonne E9

Land bij
Heiliggeist hof
te Orsbach

34

Heinsberch,
Hensberch,
Heynsberg,
Hensberg.

51v, 68, 101v,
124v, 154v.

L3

Hinsbrig

35

Hennebergh,
Henneberch,
Hennenberg,
Henneberch.

21v, 47v, 52v, E4
65v, 100, 128,
155v.

Henneberg
hoeve

36

Honsrug.

99v.

D1 Bonne D3

Hondsrug

37

Hornne, Horn, 20, 55v, 70v,
Waelhorn
132v, 157.

K3

Hornhof Café
Oud Bocholtz
tegenover kerk

38

Housmanshoeff, 37, 59, 60v,
Huysmanshoff, 113v.
Housmanhoff.

F4

Huismanshof

39

Houyssen
(den).

20.

40

Huels, Heuls,
Huls.

12v, 21, 24,
D3
47v, 48v, 52v,
57, 57v, 60v,
65v, 93, 99v,
115v, 120, 127,
128, 155v, 164,
164v, 165,
165v, 166,
166v, 190v.

I6

Huls
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Jacop
Zeliensweidt.

190v.

Jacob Zelis
weide aan oude
Simpelvelderweg

42

Kaelmanshoff. 44v.

Hoeve
Kaelmans

43

(K)alder
109v, 110, 111. K3
Herbrecht,
(K)alderherbrecht.

Hoek
Wilhelminastraat
dr.Nolensstraat

44

Keersboom,
Kersboum.

12v, 93

H4-H5-H6

Kerstboompjesweg

45

Kerkenvelt.

79v.

J4-K4

Kerkenveld

46

Kevenbach.

99

B2

Keversberg

47

Kommer

63v, 105v.

K3

Kommerstraat

48

Korft (in den). 190v.

In de korf

49

Kortenbach,
Cortenbach.

hoeve in de
Waalbroek

50

Kostersheidt
148, 156v.
(tzo Bochudts).

Kosterheide te
Bocholtz

51

Kriekellenberg, 23v, 51v,
K2
Kryckelberch, 101v124, 154v.
Kryckelberg.

Krekelberg
Krichelenberg,
begin van
Stevensweg

52

Kromgraet.

190v.

C3

Kromstraat
Huls

53

Krutshoff.

100v.

Bonne A3

Kruishof
Tussen
Colmond en
Ransdaal

54

Krutswech

37v.

55

Kuelenstock,
Kuylenstock.

24, 68v, 125v,
127v.

56

Kuelmont.

19v.

Colmond of
Colmonderbos
Mamelis

57

Kustersdell.

190v.

Kosters dal

58

Kuyckert.

60, 72.

F3

Naast pastorie/
kerkhof
Simpelveld

59

Kyffeert.

60v

I3

Kievit

60v, 162, 163, H2
163v.

Kruisweg
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Landtgraeff,
19v, 20, 57, 64, M1-6 grenspaal Akense
Lantgraeff,
74, 109, 143, 205 t/m 212
Landgraaf
Lantsweeringhe, 145, 150.
Lantwering,
Landtweringe,
Landtweeringe,
Landtgraeve,
Landtwerung.

61

Leentesheide, 57v, 89-90v,
Leentensheidt, 91, 142.2,
Leenthensheidt 149v.
Leenthensheydt.

62

Louvenberg,
Lovenberg,
Loevenberch,
Loevenberg.

99v, 143v, 148, C3
158.

Lovemich,
kruispunt Huls
Wijnweg

63

Lyndenstock
(aen Sinter
Klaes).

52v, 53, 66v,
70v, 117v,
129v, 152v.

Boerderij aan
Sinter Klaes

Zie
Dyddenkaart

F5

Leentjensheide
Peuskensheide?
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64

Meulenbeempden, 60, 190v
Muelenlant

E4

65

Meulendyck,
Meulendijck,
Moelendych,
Mulendijck,
Muelendijck.

22, 116, 119, F4
152, 153, 190v.

Molenpoel of
Molenbeek
vanaf dr.
Poelsplein

66

Moel

12v, 93.

E4

Molt

67

Molsbergh,
Moilsbergh,
Moilsberch,
Molsberg,
Molsberch,
Molsberge.

24v, 46v, 48,
53, 57v, 60,
65v, 66, 68v,
99v, 113, 117,
127v, 128v,
150v, 152,
155v, 156.

F2-E2

Molsberg

68

Muelenbaech.

68.

E4

Molenbeek Bij
Oude Molen en
Henneberg

69

Myngersborn.

58, 94, 111v.

C5 Bonne A4

Mingersberg

70

Nivelsteyn,
Nivelsteyn,
Neevelsteyn.

162v, 163,
163v, 164.

Nievelsteen

71

Oeverhousen,
Overhuijsen,
Oeverhuijsen,
Oeverhouse,
Overhoussen,
Overhouse.

13v, 18v, 20,
L2
43v, 58v, 61,
61v, 64, 101v,
143, 143v, 144,
145, 154v, 162,
162v, 163,
163v, 164,
164v, 165,
165v, 187,
187v, 188v.

Overhuizen

72

Oppen,
Oppenloich,
Oppenloech,
Oppenloijch,
Eppenloch.

12v, 19, 22,
23v, 49, 62v,
66, 118v, 153.

Op het gat

73

Orsbach,
Oorsbeeck,
Orsbeeck,
Oersbeeck,

62v, 63v, 106, M7 Bonne E9
148, 148v, 150.

I6 of J7

Molenweide
Oude Molen

Orsbach
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Oersbeck,
Oersbech.
74

Ouvenberch

155

L4

75

Pannensleger,
Pannesleger,
Pannesleeger
Panneslegers

19, 37, 44v, 47, F3
59, 60, 114,
151.

Panneslagerstraat

76

Playt, Plait,
Plaet, Plaiten.

22, 49, 66, 102, J6 en J7
117v, 118v,
143, 153.

Op de plaat,
kruising
Plateweg
Molenweg
Oude
Nijswillerweg

77

Poel (op den)

102.

Herver/ op der
Pool

78

Popelweidt.

120.

79

Prickartz,
23v, 52, 55, 60, J2
Prickartzbergh, 68, 131v.
Pryccart,
Prickartsberg.

Prickart

80

Puntel, den
Punttel.

60, 62v, 72v,
G3
92v, 104v, 148,
170.

Puntelstraat

81

Reynart,
Reynardt.

62v, 107, 109v, K4
149, 174.

Reinert

82

Ridderskoul,
Rytterskoul,
Rydderskoul.

56, 71, 93,
132v, 151v,
167.

Ridderkuil
Rischerkuijlerweg,
Reesterkuilerweg

83

Rutsenveld

72

84

Sandtberg,
Santbergh

20v, 46, 51v,
J2
67v, 101, 163v,
164, 164v, 165.

Zandberg

85

Scewier,
Schewiers,
Scuiwer,
Swijer, Swijers.

19v, 44v, 61,
F2-G2
162v, 163,
163v, 164,
164v, 165,
165v, 166,
166v, 187, 188.

Sweijer

86

Schijffelantshoff, 19v, 45, 60v,
Scheyffelertshoff, 72v, 101.
Scheyffelertzhoff,
Scheffelertsweidt,
Scheiffelert.

L3

H4

G3

Douvenberg

Schiffelderhof
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Schijn (upten) 21, 21v, 24v,
47, 48, 66,
114v, 117.

88

Scholteshoff, 61, 102, 187v, K3
Schoutertenhoff, 188v.
Scholtisserhoff,
Scholtertzhoff.

Scholtissenhof

89

Sint Gelishoff

166v, 187,
187v.

Sint Gillishof

90

Soruch, Sorot,
Sorut, Souret,
Sourut, Sourit,
Sourot, Sourt

9, 50, 57v, 61v, F1 Bonne E4
92v, 99, 162v,
163, 164, 164v,
165, 165v, 166,
166v, 187,
187v, 188.

Soureth

91

Stam, den
Stamme

13v, 20

E4

Stampstraat

92

Steyn (dye).

148, 152v.

Bocholtz
Steenberg
K2/Simpelveld Steenstraat
F3

93

Synterclaes,
Sinter Klaes

60,122, 100v.

F5

Hoeve
Sinterklaas

94

Teggerhoff, op 13v, 20, 63,
gen Tegger.
108, 143v.

K3

Teggerhof Past.
Neujeanstraat

95

Treeterhoff,
Triechterhoff.

F4

Trichterhof

37, 38, 60,
174v.

E2

J2

Op de Schijn
Molsberg
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96

Tzwa Lynden, 18v, 20, 46, 65,
Tzwae Linden, 150v.
Twee Linden,
Twe Lynden,
Twee Lynden.

De twee
lindebomen In
het Dornfeld?

97

Verckensheufken, 100v.
Verkensheuffken.

98

Vleggendal,
Vleggendaill,
Vleggendall,
Flegendael,
Fleggendael,
Vleggendaal,
Flegendal,
Vleggendael,
Vlegendael.

99

Vogelsanck,
57, 57v, 143.
Voegelsanck,
Vogelsanckputs.

100

Vossenhuis, in 126, 127, 155. L3 of F2
den Vos.

In den vos
BocholtzBloemenwijk
of Simpelveld
naast
Rolduckerweg

101

Vrienhoff,
Vrenhoff.

61v, 166

Vrijenhof
Prickartsberg
aan de linker
zijde

102

Vroenhoff,
Vroynhoff,
Vroenchoff,
Froenhoff,
Froinhouff,
Wroinhoyff

20v, 23, 36v,
F3
46v, 54v, 62,
65, 113v, 118v,
151, 162.

Vroenhof
Vroenhofstraat

103

Vuegel.

57v, 143v.

Bonne F3

Vogels
Drievogels

104

Waelbroec,
Waelbroeck,
Waelbroek,

19, 22v, 24v,
36v, 44, 44v,
46, 49v, 53v,

H2

Waalbroek

I3

13v, 20, 22v,
L5
27v, 28, 30,
49v, 61, 61v,
67, 73v, 101v,
109, 130v, 143,
143v, 145,
145v, 147, 150,
153v, 162v,
163, 163v, 164,
164v, 165v,
166, 166v, 187,
187v, 188v.
E7

I2

Hof van familie
Von Vercken
Weiweg
Vlengendaal

Hoeve
Vogelsang
Overeys
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Walbroeck,
Waylbrouch,
Wailbroich,
Waelbrouck,
Waelbroch,
Waelbroech.

60v, 61v64v,
67, 69, 72v, 93,
98, 100v, 105,
109v, 120,
129v, 130, 149,
153v, 163v,
164v, 165,
165v, 166,
166v, 170, 187,
187v, 188v,
191v.

105

Wijersgoet,
Wijerslant, den
Weier, den
Wijer, le
Wijersgoet, die
Wijen.

12v, 43v, 44,
Bocholtz K3 of
60, 62v, 72v,
Simpelveld G3
97v, 104v, 111,
148, 163, 190v.

106

Wijssen Stein, 22v, 23, 50, 67, I4
Wyssen Steyn, 121, 121v,
Wisen Steyn, 153v, 154.
Wyssen Stein,
Wysen Stein.

Witte steen,
grensmarkering
bij Busveld,

107

Winckel(den). 20v, 150.

Afwijkende
hoek bij
grensverloop

108

Wossemhoff
Wegen
Akerwegh,
Acherstraet,
Aecherwech,
Aeckerwech,
Aicherwech,
Aeckerweg,
Acherstras,
Acherweg,
Akerweg,
Aeckerstraet.

109

Bonne G5

Weyers goed /
Weyer
Bocholtz Op de
Weijer;
Simpelveld
Puntelstraat
/Patersklooster

61v.
7v, 28, 62v, 73, J3-K3-L3-M2
147v, 148v.

Akerweg. Bij
Dydden van
Bongaarderlynde
tot Duitse grens

110

Collenerwech, 23v, 51v, 68,
Collenerwegh, 124v, 154v.
Cullenerwech.

L2

Keulenderweg

111

Jofferenweg,
Jofferenwech,
Juffersweg.

D1-E1

Jufferenweg
Weg van
Molsberg naar
Imstenrade?

57v, 125v,
127v.
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Kemerstraes

12v, 72v, 95,
104v

113

Mertensgraeff, 21v, 48v, 57v,
Meertensgraeff 66v, 117v,
152v.

114

Mulenwech,
Mulenwegh,
Moelenwech,
Mulenweg,
Moelenwegh,
Meulenwegh,
Molenwegh,
Moelenweg.

21v, 48, 65v,
K4-K5-K6-J6
116v, 152, 157, of
170.
E5-G5-G4-J4

Molenweg Van
Heiweg tot
Plateweg of van
oude molen tot
Bongard

115

Nermstraes, die
Nermstraet,
Neyrmstraet,
Neyrmstraes,
Neyrmstrayt,
Nermstras.

20, 20v, 24,
37v, 47, 50v,
53, 65, 67v,
122v, 151.

Irmstraat

116

Oerbergerwegh, 27v, 63v, 79v,
Orsbergerwecht, 106, 146v.
Orsbachweg,
Oirsbergerweg,
Oirsbergerweg,
Orsbergerweg.

K4-K5-L5-L6 Orsbacherweg

117

Raederstraet,
Raederstraes.

F3-F2-F1

52, 68, 126,
127, 155

G2-G3

Kloosterstraat

F6-G6

Martensgraafweg

F4

's-Hertogenradestraat
Rolduckerweg
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De Bonne-kaart
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Hoofdstuk 3
De memorieboeken - beschrijving en toelichting
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3.1 Memorieboek 1, ofwel ‘Liber monasterii Belli Reditus’
Beschrijving
In het archief van de parochie Simpelveld is het zogenaamde ‘Liber monasterii Belli
Reditus’ ofwel ‘Memorieboek 1’ te vinden onder inventarisnummer 14. Dit archief
is onderdeel van het dekenaatsarchief Kerkrade en is onder gebracht in het stadsarchief
te Kerkrade.
Het beslaat in totaal 191 genummerde folio's. Voorafgaand aan de genummerde
folio's bevinden zich nog drie folio's: het eerste is later beschreven, waarschijnlijk
door de archivaris en onderzoeker Jos Habets; het tweede is een half beschreven
titelpagina; het derde een mislukte pagina, F. 1r. De meeste zijn zowel recto als verso
beschreven (voorkant/achterkant, afgekort als r. en v.). Niet alle folio's zijn beschreven
door dezelfde hand. De folio's 30r en 30v zijn duidelijk door een andere hand en in
1668 beschreven. Het waren folio's die pastoor Dydden niet beschreven had. Ook
folio 79v is van later datum en afkomstig van pastoor Materny (in 1657 en 1664).
Folio 89/90v is door pastoor Jamar (de opvolger van pastoor Dydden) beschreven.
De folio's 93v, 95r en 95v zijn helemaal of gedeeltelijk doorgehaald. Folio 185r door
een onbekende hand. De folio's 189r en 192r geven een overzicht van de pastoors
die in Simpelveld gestationeerd waren tot 1807. Ze zijn waarschijnlijk tot 1806 van
de hand van pastoor Sougnez en daarna aangevuld door zijn opvolger Ludovicus
Bluijssen. Tenslotte zijn er 4 folio's uit 1743 met namen van overledenen.
Het boek is gebonden in bruin leer. De folio's 189r en 189v laten een
zwart-wit-tekening zien van de hand van pastoor Dydden. Hij beschrijft de parochie
Simpelveld, waarschijnlijk gezien vanaf de Huls.
Een transcriptie van het eerste Memorieboek werd me in handen gegeven. Mijn
voornaamste taak na het digitaliseren van de getypte teksten was de controle op
eventuele fouten. Voornamelijk in de niet-Nederlandse, dus Latijnse en oud-franse
teksten kwamen fouten voor, die gecorrigeerd moesten worden.
Bij het uitschrijven van de tekst ben ik van de volgende punten uitgegaan:

Transcriptie
•
•
•
•

Woorduitgangen in afkorting voluit schrijven.
Kleine vergissingen in de tekst bijwerken.
Afgekorte muntwaarden meestal voluit. (bijvoorbeeld gg bb= guldens Brabants).
Het probleem van de y/ij oplossen door uit te gaan van de huidige uitspraak/
spelling. (bijv. schyn = schijn, mijt = myt (met)).
• Hoofdletters worden door Dydden bijna willekeurig gebruikt in de tekst. In de
trans-
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•
•
•
•

•
•

•

•
•

criptie zijn alleen hoofdletters gebruikt aan het begin van een zin of als
eigennaam. Uitzonderingen: God, Koning, O.L.Vr. Niet gebruikt bij titels of
functies als schepen of jonker, enz., maar wel als er sprake was van een soort
eigennaam zoals Raad van Brabant.
Doorhalingen in de tekst aangegeven met door de tekst.
Toevoegingen van mijn kant zijn met vierkante haken aangeduid [ ]; bijvoorbeeld
jaartallen of woorden ter aanvulling of verbetering.
Romeinse cijfers in kleine letters; voor de duidelijkheid tussen liggende strepen
-mccc- [1300].
De folio- nummering is in Arabische cijfers. Overigens is de oorspronkelijke
tekst op dit punt wisselend. De voorkant wordt aangegeven door ‘r’, de
achterkant door ‘v’, recto of verso.
Dydden maakt geen gebruik van de Latijnse lettercombinatie ‘ae’, maar schrijft
slechts een ‘e’. Dit heb ik overgenomen.
De folio-indeling heb ik zoveel mogelijk aangehouden. Een probleem vormen
de ‘apostilles’ of randschriften. Meestal heb ik deze randschriften verwerkt in
de tekst.
Zoals boven vermeld zijn niet alle folio's door Dydden zelf beschreven. Open
plaatsen zijn soms later ingevuld door anderen. Ook is de nummering niet altijd
doorlopend. Sommige folionummers ontbreken. Voorbeelden: F.146v (ingevuld
door pastoor Jamar) en F.30r/30v (1668, baron de Bocholtz).
In sommige gevallen was het niet mogelijk de gebruikte tekens in de tekst
digitaal over te nemen. Andere oplossingen moesten hiervoor worden bedacht.
De ontbrekende of lege folio's zijn: 5r+v, 6v, 10v, 14r+v, 17r+v, 25r+v, 26r+v,
29v, 35v, 45v, 56v, 71v, 77v, 86v, 103v en 161v.

Vertaling
De eigennamen worden zo veel mogelijk intact gelaten. In sommige gevallen
wordt daarvan afgeweken, namelijk wanneer de namen tot op heden voorkomen
of gebruikt worden. Een voorbeeld: Van den Hove. Deze familienaam komt in
de tekst in meerdere variaties voor. In de transcriptie zijn ze ongewijzigd gelaten,
maar in de vertaling gemoderniseerd.
De toponiemen zijn gemoderniseerd, wanneer er hedendaagse namen voor
bestaan. ‘Bochudts’ wordt Bocholtz, ‘Oirsbeck’ wordt Orsbach, enz. Als de
namen niet te herleiden zijn tot moderne namen, blijft de oorspronkelijke
benaming gehandhaafd.
De jaartallen in Romeinse cijfers zijn omgezet in de moderne jaartalvermelding.
•
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cover
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de titelpagina
de inleidende tekst ‘Quantis laboribus..’
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de inleidende tekst ‘Quantis laboribus..’
deel van de sauvegarde uit 1584 met zegel
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de kerbroden (precieze betekenis van de tekens onbekend)
de lammertienden
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tekening van de parochie Simpelveld.
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3.2 Memorieboek 2, ofwel ‘Liber Monasterii Belli Reditus ordinis
praemonstratensis’ in een kopie door pastoor Augustin Sougnez
Beschrijving
Het boek staat in het archief van de parochie Simpelveld onder inventarisnummer
15. Het betreffende archief is te vinden in het stadsarchief van Kerkrade.
Het boek heeft een rode papieren omslag. De kopie bestaat uit 35 folio's. Aan de
achterzijde zijn 5 folio's extra, die voor de inhoud van het 2e Memorieboek niet meer
van belang zijn.
Folio 1 bevat een extra aantekening van pastoor Sougnez: ‘Anno 1597. N.B. le 29
decembre 1782 apres avoir fait copier l'original de ce registre, je l'aij remis a notre
monastere de Beaurepart pour qu'il seroit conservé dans les archives de notre chapitre
susdit, selon l'intention de feu monsieur Arnold Didden, tres digne curé de Simpelvelt
et auteur de dit livre. In fidem Augustin Sougnez curé de Simpelvelt’.

Transcriptie
Nadat pastoor Dydden het grote Ie boek had geschreven en aangevuld, is hij begonnen
aan een tweede boek, gedateerd in 1597. In dit boek verzamelde hij belangrijke
gegevens over de rechten van de pastoors op inkomsten uit jaardiensten, pachten,
tienden. Deze teksten zijn veel meer geordend dan die in het 1e boek.
Sommige teksten, bijvoorbeeld de ‘sauvegardes’, alsook de beschrijvingen van
zijn avonturen zijn in dit tweede boek uitgebreider aan de orde gekomen. Veel
feitelijke ‘kleinere’ gegevens, bijvoorbeeld over al of niet gedane betalingen zijn in
dit laatste boek weggelaten. Waar het eerste boek vaak op een kasboek lijkt, houdt
het tweede zich veel meer bezig met de grote lijnen. Ook heeft Dydden hier een
scheiding aangebracht tussen inkomsten uit Simpelveld en Bocholtz.
In 1782 heeft pastoor Sougnez de tekst van deel 2 overgeschreven. Zijn handschrift
is goed leesbaar. Vandaar dat de transcriptie door Sougnez de basis heeft gevormd
van mijn transcriptie van memorieboek 2.
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Augustin Sougnez Paneel in de pastorie van Simpelveld

Enkele opmerkingen
Pastoor Augustin Sougnez was niet zo bedreven in het Latijn als Dydden. Vandaar
dat er ettelijke dubieuze fragmentjes aan het licht zijn gekomen. Door te vergelijken
met Dydden 2 konden de fouten hersteld worden. Daarnaast wist pastoor Sougnez
niet dat Dydden het gebruik van de Latijnse cijfers juist iets anders hanteerde, bijv.
ii=2, maar ij=1½. met behulp van het oorspronkelijke 2e memorieboek kon er
gecorrigeerd worden.
Sougnez zelf heeft op de frontpagina van zijn transcriptie uitgelegd wat hij heeft
gedaan en waarom. Hij vertelde ook dat hij het oorspronkelijke 2e boek terugbezorgd
heeft in zijn abdij Beaurepart.
Zoals Huub Franssen in het tijdschrift van de Heemkundevereniging ‘de Bongard’
vermeldde, heeft hij het oorspronkelijke 2e boek in Luik aangetroffen. •
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opdracht door A. Dydden en verklaring door Augustin Sougnez
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eerste pagina van de inhoudsopgave
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kopie van het verdrag gesloten tussen de pastoor en de inwoners van Simpelveld in Limbourg in het
jaar 1589.
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kopie van het verdrag gesloten tussen de pastoor en de inwoners van Simpelveld in Limbourg in het
jaar 1589.
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het ‘Zielenboek’ dat elke zondag na de preek moet worden voorgelezen.
de avonturen van pastoor Arnold Dydden
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de avonturen van pastoor Arnold Dydden
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3.3 Inleiding en vergelijking Boek 1 en Boek 2/Sougnez
Pastoor Dydden begon zijn eerste ‘Memorieboek’ in 1571, het jaar waarin hij aantrad
als pastoor in Simpelveld. Inde inleiding ‘Quantis laboribus’ gaf hij aan wat de
bedoeling was van zijn boek. Hij noemde het zelf ‘Register’. De inkomsten aan
tienden, verpachtingen en jaardiensten stonden erin. Ook beschreef hij de processen
bij de schepenbank van Simpelveld, het Hooggerecht in 's-Hertogenrade en vooral
de vele processen bij de Raad van Brabant in Brussel. Daarnaast de ‘sauvegardes’,
die gekocht werden van de respectieve legers, koninklijk/Spaans of staats. Tenslotte
een paar van zijn avonturen. Enkele andere zaken kwamen eveneens aan de orde:
recepten, duivel-uitdrijvingformules en een merkwaardige erfenis.
Vooral de lijsten van inkomsten werden jaar na jaar bijgehouden tot 1612. Deze
lijsten geven een sterk chronologisch beeld. Andere zaken tot 1616. Toen ging hij
met emeritaat.
In 1597 besloot pastoor Dydden een tweede boek te schrijven. Het werd veel
schematischer van opzet. Natuurlijk bevatte het voor een belangrijk deel lijsten met
inkomsten, maar nu werd het jaar 1597 als peiljaar genomen. Daarnaast de processen
en ook die zijn meer geordend, evenals de aangegroeide reeks ‘sauvegardes’. Zijn
avonturen werden veel uitvoeriger beschreven. Tenslotte enkele toevoegingen, zoals
‘Besluiten van de bijeenkomst [van het aartsdiakonaat] in Maastricht’ en een lijst
met ‘Zeelnamen’, op te noemen in de mis na de preek. Een hele serie zaken uit het
eerste boek verdween.
Hieronder een summier overzicht van de verschillen tussen beide boeken:
Dydden 1
F0, F1r, F1v.

omschrijving
inleiding

Dydden2/Sougnez
F1r

F2r-F4v

inhoud

F2r-F3v

F6r

huwelijk

.....

F7r-F8r

1203 pastoraat

F4r

F9r-F11v

Val Benoit

.....

F12r-F13v

Sensuivent/ 1454

F4r-F5r

F15r-F16v

kapel Bocholtz

F21-F22r+F6v1

F18r-F24v

pachten

F5r-F6v F7v-8v

F27r-F29r

Doenrade/weisdom

F13r-F14v

F30r-F35r

vonnis 1502 tienden

F14v-F15r+ F16r (3
vonnissen:1473/1502/1536
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F36r-F42v

repliek/1592/R.v.Br

.....

F43r-F45r

pachten S+B

------

F46r-F56r

jaardiensten S'veld '71

F9r-Ff13r 1597 (zie ook
D1 F112r)

F57r-Ff58v

Doenrade/van den Hove

F17r-F17v (1536/1571)

F59r

wegen

------

F60r-F60v

hooitienden

------

F61r-F64v

pacht 1581 e.v.

------

F65r-F71r

jaardiensten 1581

------

F72r-F74r

schepenbank 1577

------

F75r-F77r

R.v.Br. exemptie 73/87

F15r-F16r

F78r-F79r

schattingen 1582

.....

F79v

1657 Materny

.....

F80r-F81v

debitis

F19v-F20r

F82r-F83r

Landraad sauve 1584

F30v-F33r
(1587/1589/1597/1596)
(zie ook D1 f135)
(2xParma, 1xAlbertus,
1xLandraad)

F83v

kerk/brand 1584

F34r-F35r avonturen
(1576/1577/1578/1584/1595/1596/1597/1598)

F83v-F86r

schepenen repliek 1601

.....

F87r-F88r

pacht Bijspelmans

.....

F88v

pacht tienden 1572

.....

F89/90r

pacht tienden 1577

.....

F89/90v

pacht tienden Jamar1622

.....

F91r-F91v

tienden Leentesheide

.....

F92r-F93v1

pacht land Kluesen

.....

F93v2

Jan de Kelst 1604

.....

F94r-F94v

Mingersborn tienden

.....

F95r-F96r

Doenrade pacht 1530

.....

F97r-Ff98r

schepenen weisdom '77

.....

F99r-F102v

broden

..... (vermelding F7v)(tekst:
transcriptie)

F103r-F111v

pacht/renten 1587

.....
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F112r-F134v

jaardiensten 1587

F9r-F13r (1597 uitgebreid)

F135r-F135v

Parma sauvegarde 1581

..... (zie ook D1 f82/83)

Fr36r-F137v

koning inning tienden

F18r-Ff18v 15 mei (1587
15 juni)

F138r

brief 1589

.....

F138v-F140v

repliek schepenen 1589

.....

F141r-F142r

Limbourg 1589

F19r-F19v (kleine
wijzigingen)

F142r

tiend Leentesheide 1595

.....

F142v

1599 vrede pastoor

.....

F143r-F144v

Val Benoit grens tienden

F16r-F17r (1587) (1528)

F146r-F150r1

kerkrente pachten 1596

.....

F146v

Jamar pacht 1628

.....

F150r2-F157r

jaardiensten S+B

F9r-F13r (zie D1
F18r-F24r en F112r-134v)

F157v

recepten

.....

F158r1

's-Hertogenrade 1604

.....

F158v2-F159r

Albertus pacht weiland

.....

F160r-F161r

accoord met inw. 1599

.....

F162r-F166v

lammertienden 1587

.....
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F167r-F167v

1586 Sdroegen

.....

F168r-F168v

exorcisme

.....

F169r-F169v1

beslag van den Hove

.....

F169v2-F170v

geld Getrud Dydden

.....

F171r-F172v

broden Bongard 1586

.....

F173r-F173v

hooitienden Bong. 1588

.....

F174r-F174v1

munten 1599

.....

F1742-F175r

Huysmanshof Bolland

.....

F175v-F177r

repliek schep. 1596/7

.....

F177v

repliek Dydden 1598

.....

F178v-F181r

repliek schep. R.v.Br.

.....

F181v-Fr84v

tienden schep./past.

.....

F186r

vonnis tienden 1598

.....

F186v

1600 plichten grote 10 en .....

F187r-F188v

lijst inning 10 en

.....

F189r+F192r

lijst pastores

.....

F190v-F191r

1564/1593 tienden

F20v-F21r (gedeeltelijk
veel meer) (koster
Simpelveld)

F191v

1604 Jan de Kelst

.....

.....

Kusterie Bocholtz 10 en

F21r

.....

OLV altaar Simpelveld

F21r-F21v

.....

OLV altaar Bocholtz

F21v

.....

kerkfabriek S'veld 1550

F22r-F25r

.....

rente kapel Boch.+1597

F25v-F27r

.....

gasth. renten Boch. 1596

F27v-F29r

.....

declaratie morgen land

F29v

.....

consilium trajectense

F29v-F30v

.....

Zeelboeck

F30v

.....

Extracten pachten

F33v.

Zoals hierboven aangegeven hebben de twee boeken een verschillende opzet
gekend. In 1571 begon pastoor Dydden met het terugveroveren van de inkomsten
die naar zijn mening ten onrechte waren verloren gegaan. Consequent werd het
‘Register’ per jaar bijgewerkt. Het eerste ‘Registerboek’ lijkt in veel opzichten dan
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ook op een kasboek. Naast de inkomsten werden ook de processen genoteerd die hij
nodig vond om de rechten van de abdij veilig te stellen.
In 1597 kwam de pastoor kennelijk tot de conclusie dat het eerste boek te veel
chaotische trekken vertoonde. Hij nam 1597 als peiljaar en stelde vast wie wat en
volgens welke verplichtingen betaalde. De chaos van het eerste boek verdween.
Natuurlijk wordt de vergelijking tussen de beide boeken iets ingewikkelder doordat
de transcriptie van het tweede boek door pastoor Sougnez gebruikt is, maar inhoudelijk
zijn de afwijkingen tussen boek 2 en de transcriptie door Sougnez vrij gering.
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Om te beginnen: er zijn verschillen tussen de inleidingen van boek 1 en boek 2.
Vanzelfsprekend eveneens wat betreft de inhoudsopgaven. Cfr. F.2r-F.4v (boek 1)
en F.2r-F.3v (boekt). De beide boeken hebben immers een andere opzet.
De meeste teksten van Memorieboek 1 komen vooral in het begin overeen met de
teksten uit Memorieboek 2/Sougnez (zie hierboven), zij het dat hier en daar kleine
stukjes tekst of hele zinnen zijn toegevoegd, ofwel ter verduidelijking ofwel ter
aanvulling. Een enkele keer wordt een stuk tekst toegevoegd om de redenering te
versterken of de aanspraken te vergroten. Zie bijvoorbeeld F.141r-F.142r in
Memorieboek 1 en F.19r-F.19v in Memorieboek 2/S. In dit geval gaat het om ‘Copie
uijt den verbuntelijk accord tusschen de pastoor ende naeburen van Simpelvelt op
Limborch in 't jaer 1589’. Dydden spreekt van een kopie, maar voegt zo hier en daar
kleine stukken toe. Dit ‘akkoord’ werd korte tijd later aangevochten door de inwoners
van de parochie. Het zou geen akkoord zijn geweest, maar een van boven opgelegde
uitspraak.
Het komt eveneens voor dat gebeurtenissen en/ofvonnissen, waardoor de pastoor
in het gelijk wordt gesteld, in boek 2 worden toegevoegd en beschreven als aanvulling
op één vonnis in boek 1. F.30r-F.35r in boek 1 en F.14v-F.16r in boek2/S. In dit
geval betreft het vonnissen uit 1473, 1502 en 1536.
Het zelfde geldt voor de ‘sauvegardes’. Boek 1 vermeldt twee ‘sauvegardes’
(F.82r-F.83r en F.135r-F.135v), terwijl in boek 2/S vier ‘sauvegardes’ beschreven
worden. Vaak zijn het herhalingen van eerdere vrijgeleides, maar soms zijn ze nieuw,
bijvoorbeeld verleend door de aartshertogen Albert en Isabella.
Ook de beschrijving van de avonturen in Memorieboek 1 is erg beperkt (F.83v),
maar in boek2/S zijn ze in volle glorie opgetekend, lopend vanaf het jaar 1576 tot
1598.
Vervolgens moeten we vaststellen dat de lijsten met jaardiensten in Memorieboek
2 uitgebreider zijn dan in boek 1.
Tenslotte zijn de opsommingen van inkomsten in boek 2/S systematischer dan in
boek 1, maar dat was ook de opzet van boek 2. De lijsten in Memorieboek 2/S vanaf
F.21r tot F.29r gaan over: de Kusterie van Bocholtz, het OLV-altaar in Simpelveld,
het OLV-altaat in Bocholtz, de kerkfabriek Simpelveld, de opbrengst van de kapel
in Bocholtz, de komsten van het ‘gasthuis’ in Bocholtz.
Volkomen nieuw zijn de Declarationes Consilii Trajectensis (F. 29v-F.30v.) en
het ‘Zeelboek’ (F.30v).
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Nawoord
Beginnend aan een zelfgekozen opdracht is er de gelukzalige onwetendheid over
vele voetangels en klemmen op de weg. De zekerheid van eigen capaciteiten
bleek uiteindelijk een illusie. Hulp van anderen was broodnodig. Zonder hen
was dit project nooit afgerond.
Om te starten was er de transcriptie van Boek 1 door de oorspronkelijke Dyddengroep.
Knappe prestatie, maar met name de Latijnse teksten bleken extra valkuilen te hebben.
Alles dus nog eens doornemen.
Het digitaal verwerken van de teksten zou nooit gelukt zijn zonder de hulp van
mijn vrouw Nel. Bij het invoeren van de transcriptie en vertalingen was haar steun
onmisbaar en vooral bij de controle en de bewerkingen op het laatst. Bovendien
toonde ze onmogelijk veel geduld met mijn fixatie. En dan de taal van de vertalingen.
Lea Nijsten-Höfte heeft veel teksten van taalkundig commentaar voorzien. Bij de
oud-franse teksten kreeg ik hulp van Piet Severens.
Wat dacht u van de onbegrijpelijke recepten op folio 174v? Annette Bierman van
de KNMP moest er aan te pas komen om de geheimzinnige plantennamen en de nog
moeilijker tekens te verklaren. Ze deed dat met veel plezier. Zonder Peter Koehler
was het hoofdstuk over geneeskunde niet van de grond gekomen.
Even lastig waren de maten, gewichten en munten. Leo Harzon, de laatste van de
oude Dyddengroep, heeft er zich in vastgebeten en met resultaat. Ook de toponiemen
kostten Leo veel tijd, maar Armin en Pascalle Hamers en Kitty Bastin stortten zich
er vervolgens dagenlang op. Van Math Klinkers van de Bongardbibliotheek kreeg
ik veel hulp.
Het fotograferen van de beide boeken door Piet Janssen nam extra werk uit handen.
De kaarten van Armin Hamers bleken onmisbaar. Het verzamelen van illustraties
nam de redactiegroep zelfvoor zijn rekening.
Informatie over de norbertijnen was niet eenvoudig te verkrijgen. Gelukkig was
er Herman Janssens, norbertijn uit Averbode. Hij leverde veel bruikbare kennis over
de premonstratensers.
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Laat ik de redactiecommissie niet vergeten. Luc Wolters bleek een zeer serieuze
lezer met veel voorstellen tot verbetering. Ortwin Reitz nam de lay out deels voor
zijn rekening. Volgens mij heeft hij zich te laat gerealiseerd hoeveel werk het hem
zou kosten. Laat ik Karin Eken vooral niet vergeten. Zij was degene met de mooie
ideeën en zorgde voor de contacten met de drukkers. Door haar heeft het boek zijn
prachtige vorm gekregen.
Tenslotte: Toen het werk begon, hoopte ik op steun van mijn oude vriend Huub
Franssen. Jammer genoeg, toen ik zijn hulp hard nodig had, overleed hij plotseling
in december 2009. We moesten het doen met zijn materiële erfenis. Die was
indrukwekkend genoeg. De groep onder de bezielende leiding van Pierre Schnackers
heeft de erfenis geordend en bruikbaar gemaakt. Vooral Thea de Koning-van den
Broek en Elly Spoor-van Stratum staken er veel tijd in.
De enthousiaste medewerking door de mensen van het Gemeentearchief Kerkrade
en Rijckheyt (centrum voor regionale geschiedenis) te Heerlen, heeft mij enorm
gesteund.
Vier jaar bezig zijn betekent veel tijd er aan besteden, niet alleen fysiek, maar vooral
geestelijk. Zonder de steun van velen was het niet gelukt.
Bedankt allemaal!
Jo Van der Werf
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[Deel II: Transcriptie en vertaling]
Memorieboek 1
Arnold Dydden 1571-1616
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F.o Liber Monasterii Belli Reditus in
insula civitatis Leodiensis, sub
invocatione duodecim Apostolorum,
ordinis Praemonstratensis, in quo
continentur fundationes,
transportationes, bona, redditus,
terras, census, privilegiae et quaevis
alia ecclesiae parochialis de

Boek van het klooster Beaurepart op
het eiland in de stad Luik, onder
aanroeping van de 12 apostelen, van
de orde der Norbertijnen; daarin zijn
opgenomen de stichtingen,
overdrachten, goederen, inkomsten,
landerijen, belastingen, voorrechten en
andere zaken van de parochiale kerk
van Simpelveld.

SIMPELVELDT
diocesis Leodiensis, quae ex originalibus in het bisdom Luik, welke zaken uit de
et stipalibus libris perfecte extraxit
originele stukken en de verzamelde
boeken letterlijk heeft geput:

ARNOLDUS DYDDEN

Arnold Dydden

pastor in Simpelveldt et Bocholtz anno
1571.

pastoor in Simpelveld en Bocholtz, in het
jaar 1571.
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FF. 1r-1v.
+

Met hoeveel moeite, risico's,
Quantis laboribus, periculis,
+
nauwgezetheid en onkosten ik de
1r.
deligentia ac sumptibus contenta
bestaande en vernieuwde zaken in dit
atque renovata in presenti registro
collegerim, fratres atque successores in register heb bijeengebracht, dierbare
Christo charissimi, presens liber indicat. broeders en opvolgers in Christus, staat
Ego constitutus anno septuagesimo primo in het voorliggende boek. Ik werd
die decimo sexto mensis augusti, a
aangesteld in het jaar 1571 op de 16e van
Reverendo Domino Johanne a Flemalia de maand augustus door de Eerwaarde
abbate nostri monasterii Bellireditus
heer Johannes van Flemalle, abt van ons
(cuius anima propitietur Deus) pastor
klooster Beaurepart (wiens ziel God
indignus parochialis ecclesie in
genadig moge zijn), als onwaardige
Sympelveldt. Nec registra aliqua
pastoor van de parochiale kerk in
predecessorum, sed debita proxima
Simpelveld. Ik trof geen registers aan van
inveni. Quod et dolendum, vix etiam
voorgangers, maar dringende schulden.
hominem cui fidem in hac re adhibere Wat eveneens te betreuren is, er was ook
ausus eram. Imo, si que extiterant que nauwelijks een mens die ik in deze
nostra ardua concernebant, per sacellanos kwestie in vertrouwen durfde te nemen.
seu mercenarios post obitum nostrorum Ja, zelfs als er [registers] bestonden die
predecessorum ad manus subditorum
betrekking hadden op onze
secrete tradita erant. (Ut in posterum
moeilijkheden, waren ze door kosters of
comperi.) Et hec ea de causa, quatenus knechten na de dood van onze
nostra previlegia, iura, possessiones, cum voorgangers in het geheim doorgegeven
in decimis tum in debitibus obfuscarentur. in de handen van ondergeschikten (naar
Quare ne simile posthac contingat,
ik later vernomen heb). En hierdoor
necessarium duxi presens registrum
werden deze zaken verduisterd, te weten
reservare in secretis seu camera cumputus onze privileges, rechten en bezittingen,
abbatis sive conventus, ne posteriora
zowel wat betreft de tienden als de
priori us deteriora fiant. Studui enim,
schulden. Daarom, om te voorkomen dat
imprimis nobiles agnoscere, subitosque iets dergelijks later zal vóórkomen, heb
noscere in quibus nec honorem
ik het noodzakelijk gevonden het huidige
pastoribus, obedientiam ecclesiasticis, register te bewaren in de kluis ofwel de
nec sinceritatem humanam, sed fucatam rekeningenkamer van de abt of het
atque fraudulentam comperi. Quare
convent, zodat niet het latere [bedrog]
sequens speculum pre oculis habeatis
erger zal zijn dan het voorgaande. Ik heb
queso ac consulo. Ut ne nimia familiaritas getracht vooral de edelen te leren kennen;
vobis sit cum nobilibus. Quia nimia
en snel kwam ik te weten in wie ik geen
familiaritas parit contemptum. Nec nimis respect voor de pastoor, gehoorzaamheid
mansueti coram populo. Nam mansuetus aan geestelijken noch menselijke
ab hypocrita et duplici corde decipitur. oprechtheid heb aangetroffen, maar
Nemini fidas aut secreta tua reveles, nisi valsheid en bedrieglijkheid. Daarom
modum
vraag ik u vervolgens en raad ik u aan
een spiegel voor ogen te houden: Word
niet te familiair met de edelen. Want te
veel vertrouwelijkheid leidt tot
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minachting. En wees niet te zachtmoedig
met het volk, want de zachtaardige wordt
door de schijnheilige en de dubbelhartige
bedrogen. Neem niemand in vertrouwen
of onthul hem uw geheimen, tenzij een
klein beetje,
cum ipso sumpseris: quia seducent vos. omdat u door dezelfde persoon misbruikt
+
wordt: want ze misleiden u. Goederen,
Bona, iura pastoratus, et rem tuam
1v.
custodi et observa. Quia scabini, nobiles, rechten van de pastoor en uw eigen zaak,
bewaak ze en houd ze in de gaten. Want
vulgus, ambiunt illa. Estote devoti in
officio divino, strenui ad annunciandum de schepenen, de edelen en het gewone
volk ontlopen ze. Wees vroom tijdens het
verbum Dei, in veritate et iusticia et
sanctitate. Casti in omni loco, quia mille goddelijk officie, actief bij het
verkondigen van Gods woord, in
occasions libidinose voluptatis
waarheid, rechtvaardigheid en heiligheid.
circundabunt vos. Speculum vertutis,
sobrij in mensa, largi in elimosina estote: Wees zedig op ieder gebied, want duizend
Ut sit vita et mors vobis beata: Et pro me gelegenheden tot wellust zullen zich aan
u voordoen. Wees een spiegel van
semper Dominum Jesum Christum
deugdzaamheid, matig bij de maaltijd,
orate.......
ruimhartig met aalmoezen, opdat u in
leven en dood gelukkig zult zijn: en bid
steeds voor mij tot de Heer Jezus
Christus.
+

Dominus et frater Arnoldus Dydden.

Heer en broeder Arnold Dydden.
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FF 2r-4v
2r. Dyt ist die taeffel van dyse register Dit is de inhoud van dit Registerboek.
boeck.
• Sequitur summa redituum
pertinentium ad ecclesiam
parochialem de Sympelvelt Folio 5.
• Collatio ecclesie de Sympelvelt
abbati Corneli Montis ab episcope
Hugone Folio 7
• Quittacio Ottonis de Wyckraedt
super decima de terris de
Sympelvoir de Sorut Folio 9
• Carta de Sympelvoir contra
ecclesiam Vallis Benedicti super
quadam concordantia cathedratici
Folio 11
• Sensuivent les terres et prearies
appertenant al'englise de Sympelvoir
Folio 12
• Contractus domini abbatis
Bellireditus et subditorum de
Simpelvelt super edificatione
Capelle de Bochuts Folio 15
• Isti sunt census et dotes de
Bouchultz et Sympelvelt hereditarie
Folio 18
• Copien uut den scepen boeck van
Sympelvelt aengaende seekere
contracten der weysdom gueder
Folio 27

• Nu volgt de opgave van de
inkomsten toebehorend aan de
parochiekerk van Simpelveld. [is er
niet]
• Schenking van de kerk van
Simpelveld aan de abt van Mont
Cornillon door bisschop Hugo.
[p.103]
• Verklaring van Otto van Wickrath
over de tienden van de landerijen
van Simpelveld en Soureth. [p. 104]
• Akte van Simpelveld tegenover de
kerk van Val Benoit over een
bepaalde overeenstemming over het
‘cathedraticum’. [p. 106]
• Gevolgd door de akkers en weiden
toebehorend aan de kerk van
Simpelveld. [p. 107]
• Contract tussen de heer abt van
Beaurepart en de onderdanen van
Simpelveld over de bouw van de
kapel van Bocholtz. [p. 109]
• Dit zijn de erfelijke lasten en
bezittingen in Bocholtz en
Simpelveld. [p. 110]
• Kopieën uit het Schepenboek van
Simpelveld aangaande bepaalde
contracten over de
‘weisdomsgoederen’. [p. 119]
• Betreft landerijen, hoeven en de
vernieuwing van het contract met
begunstigde.
• Kopie van het definitieve vonnis
gegeven te Brussel in de kanselarij
in het jaar 1502 op 8 april. [p. 124]
Over vrijstelling van betaling van
de tienden.

• Tangit terras, houven et
renovationem contractus cum
commendatore Folio 30
• Copie uut den difinityff vonnenisse
gegeven tot Brusselt in die
Cancelerij anno 1502 den 8en dach
aprilis Folio 31, 32, 33, 34, 35
Ratione exemptionis contributionis
decimarum
• +Copie uut eenen besygelden brieff
• Kopie van een gezegelde brief
+
geintituleert int jaer ons heere
2v. gedateerd in het jaar 1478, waarvan
het origineel is opgeborgen in de
mille -iiiic lxxviii- waer van dat
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•

•

•

•

•
•

origenael besloeten is in dye
capittels kiste in dye abdie van
Berpae Folio 36, 37, 38
+
Vernuwinge des registers der
+
parochiën kercken van
3r.
Sympelveldt, inhaeldende pachten,
eensen, erfljaergetijden, alsoe van
Sympelveldt als Bochutz
gerenoveert anno 71 Folio 43 usque
57
Contracten geschiet tuschen heer
Andries Doenraedt pastoir tot
Sympelveldt unde joncker Dries van
den Hoeff anno 36 Folio 57
Van die gerichtelicke straesmetinge
unde van der gerechticheit der
straeten voir die pastory Folio 59
Bemden ende bongarden, weiden
die hew tienden geven ende van den
rouckhoenderen ende thiengansen
Folio 60
Costumen ende usancien van den
thienlammeren etc. Folio 61
Vernuwinge des registers der
parochial kercken Sympelveldt ende
der capellen Bochutz met die renten,

kapittelkist in de abdij van
Beaurepart. [p. 128]
• Vernieuwing van het register van de
parochiekerk van Simpelveld,
inhoudend pachten, lasten en
erfelijke jaardiensten zowel van
Simpelveld als van Bocholtz,
herzien in het jaar 1571. [p. 137]
• Contracten gesloten tussen heer
Andries Doenraedt, pastoor in
Simpelveld, en jonker Dries van den
Hove, in het jaar 1536. [p. 149]
• Over de officiële stratenschouw en
de juistheid van de straat vóór de
pastorie. [p. 151]
• Beemden, weiden en boomgaarden
die hooitienden opleveren en over
de ‘rouckhoenders’ en de
tiendganzen. [p. 151]
• Gewoonteregels over de
tiendlammeren, enz. [p. 153]
• Vernieuwing van het register van de
parochiekerk te Simpelveld en de
kapel in Bocholtz, met de renten,
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• censen, Pachten, erffjaergetijden,
ende vernuwingen der pachtenaeren,
Lemyten, paelen, reigenoeten Folio
62 usque Folio........; gerenoveert
anno 81- 82- 83
• Copie vanden attestatien der
weisdomsgronden Folio 72, 73
• Copie van den vonnenisse van den
proces rakende diciplinaria
communicatoir geattenteert tot
Brussele in die cancellerie anno 75
Folio 75 usque Folio 78
• Copie van breven van der vrijheit
der (Folio 78) lenderijen der
pastoryen toe competerende Folio
79
• Copie nut den breven van debitis
Folio 80 et 81
• Copie uut die salvegarde gegeven
bij die Oevericheyt cum nota ende
Landtraedt aen doostzijde der Maze
Folio 82, 83
• Attestatie van Wynandt van Oppen
ende Jacop Lambrechs aengaende
dat verthiendigen, etc Folio 88
• Voerwaert Lenart Byspelmans
aengaende des pastoers lenderien
Folio 87,88
• Uutgevenge van die thienden op die
Leentensheidt Folio 91
• Uutgevinge der lenderijen anno 83
Folio 92
• Certa stuta que ego elocavi meo
tempore, etc Folio 90
• Uutgeven der thienden Myngesborn
anno 84 Folio 94
• Attentycken extracten unde copien
nut een registerken gescreven in
tijden heer Andrees Doenraedt Folio
95, 96
• Gerichtelicke bekentenisse der
weysdoms guederen met den
ophelderen Folio 97, 98

lasten, pachten, erfelijke
jaardiensten en de vernieuwing van
de grenzen van pachters, grenspalen
en buren. [p. 154] herzien in de
jaren 1581, 82, 83.
• Kopie van de getuigenissen over de
‘weisdomslanderijen’. [p. 166]
• Kopie van het vonnis inzake het
burgerlijk proces, uitgesproken in
Brussel in de kanselarij in het jaar
1575. [p. 169]
• Kopie van brieven over de
vrijstelling van de (F.78) landerijen
behorend bij de parochie. [p. 172]
• Kopie van de brief over de
schuldenaren. [p. 174]
• Kopie van het vrijgeleide verleend
door de overheid (met opmerking)
en de Landraad aan de oostkant van
de Maas. [p. 176]
• Getuigenis van Wijnandt van Oppen
en Jacop Lambrechts over de
tienden, etc. [p. 184]
• Voorwaarden voor Lenart
Byspelmans betreffende de
landerijen van de pastoor. [p. 182]
• Verpachting van de tienden op de
Leentensheide. [p. 186]
• Verpachting van de landerijen in het
jaar 1583. [p. 187]
• Bepaalde grondstukken die ik
verpacht heb gedurende mijn tijd,
enz. [p. 185]
• Verpachting van de tienden van
Mingersborn in het jaar 1584. [p.
190]
• Gewaarmerkte uittreksels en
kopieën van een registertje
geschreven in detijd van heer
Andries Doenraedt. [p. 190]
• Gerechtelijke vastlegging van de
‘weisdomsgoederen’ met de
gebruikers. [p. 192]
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• Solutie unde betaelinge van der
kerck[br]oederen van Sympelvelt
unde Bochultz Folio 99, c, ci, cii
[99-102]
• +Registrum renovatum attentice post
+
multas lites anno 87 Folio c iii
4r.
usque ad Folium coxxxii [103-132]
• Salvigardiam quam obtinui ob
servitium regi maje prestitum Folio
co xxxv [135]
• Oepenen brieven ons heeren des
coninck gecopiert uut den
originaelen aengaende dye thienden
nyet te rugge te stellen int aff vueren
van graenen Folio co xxxvi [136]
• Besloeten brieven gepresenteert den
pastoer den July Anno 89 deur Art
Stappart deurweerdere Folio co
xxxviii [138]
Accordt bij appoinctement des
eerweerdigen heeren Apt tot
Beaurepart ende heer Martinus
Dyddeneus, deecken tot synte Peeter
ende den eedelen ende welgeboeren
Claudius den Wetthem, goeverneur
des vier landen Oevermaese,
aengaenden den pastoir ende dye
gemeyn ingeseetenen van
Sympelvelt Folio co xli [141]

• Voldoening en betaling van de
kerkbroden van Simpelveld en
Bocholtz. [p. 194]
• Vernieuwd betrouwbaar overzicht
na veel onenigheid in het jaar 1587.
[p. 198 en p. 209]
• Sauvegarde die ik verkregen heb
vanwege een dienst aan zijne
Koninklijke Majesteit verleend. [p.
237]
• Open brief van onze heer en Koning,
gekopieerd van het origineel,
betreffende het niet ten achter stellen
van de tienden bij het wegbrengen
van het graan. [p. 238]
• Gesloten brief aangeboden aan de
pastoor in juli 1589 door de
deurwaarder Art Stappart. [p. 240]
• Overeenkomst door middel van een
beschikking door de eerwaarde heer
abt van Beaurepart en de heer
Martinus Dyddeneus, deken van sint
Pieter, en de weledelgeboren
Claudius van Witham, gouverneur
van de 4 landen van Overmaas, met
betrekking tot de pastoor en de
gewone inwoners van Simpelveld.
[p. 244]
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• Nuwe verdracht van die thiende te
collecteeren oyck van den huwe
Folio co xlii [142]
• Nuwe voerwaert van de
Leentheensheydt anno 95 den 22e
junii Folio co xlii [142]
• Visitatie der thienden van den
gesantten rentmeesters der abdissen
van Valbenoiten anno vyffthien
hondert acht and viertich Folio co
xliii [143]
• Uutgevinge der vuffthien morgen
weisdoms goet aen Jan Houbrechs
van Oersbech Folio co xlv [145]
• Vernuwing van den renten unde
censen toestaendendes pastoryen oft
pastoir van Simpelvelt Folio co xlvi
[1461
• Costuymen van jaerlix dye lammer
te verthiendegen unde wat in heuft
blijfft Folio co xlvii [147]
• Aenspraeck tegen joncker Jan van
den Bongardt aengaende dye
kerckbroer ende procedeur Folio
lxxii [72]
• Allegatie der hoytienden tegen
joncker Jan van den Bongardt Folio
lxxiii [73]
• Besloeten brieven van den naburen
tegen den pastoir van wegen dat
colligeren der thienden Folio lxxv
[75]
• Rescriptie voir den pastoir Folio 39
• Replyck voir dye schepenen Folio
co lxxviii [178]
• Duplyck voir den pastoir Folio co
lxxxii [182]
• Subreptitie openen brieven van de
naeberen tegen den pastoir van
reïntegratie Folio co lxxxv [185]
• Dat accordt tuschen den naeberen
Folio co lx [160]
• Missive brieven aen joncker Jan van
Haeven van de abdissen van
Valbenoiten tot onslach van wijn
unde ostien, waer toe gehalden is

• Nieuwe overeenkomst om de
tienden in te zamelen, ook van het
hooi. [p. 247]
• Nieuwe voorwaarden voor de
Leenthesheide in het jaar 1595, de
22e juli. [p. 246]
• Inspectie van de tienden door de
rentmeesters gezonden door de abdis
van Val Benoit 1548. [p. 248]
• Verpachting van de 15 morgen
‘weisdomsgoed’ aan Jan Houbrechts
van Orsbach. [p. 251]
• Vernieuwing van de renten en lasten
ten bate van de pastorie of de
pastoor van Simpelveld. [p. 253 en
p. 259]
• Gebruik om jaarlijks de lammeren
te vertienden, en wat er over blijft.
[p. 274 en 315]
• Aanklacht tegen jonker Jan van de
Bongard over de kerkbroden en de
procedure. [p. 291]
• Beschuldiging over de hooitienden
tegen jonker Jan van de Bongard.
[p. 293]
• Besloten brief van de inwoners
tegen de pastoor vanwege het
inzamelen van de hooitienden. [p.
296]
• Afschrift voor de pastoor. [p. 296]
• Repliek voor de schepenen. [p. 300]
• Dupliek voor de pastoor. [p. 305]
• Heimelijke open brief van de
inwoners tegen de pastoor over
reïntegratie. [p. 304]
• Het akkoord met de inwoners. [p.
272]
• Brief aan jonker Jan van den Hove
van de abdis van Val Benoit tot
levering van wijn en hosties,
waartoe de tiende van de abdis
verplicht is. [p. 313]
• Vonnis geveld door de
eerbiedwaardige hoofdrechtbank te
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der abdisse thienden Folio co lxxxvi
[186]
• Decreet gegeven van ein Eersaem
Heufftgericht tot Hartoegenraedt
aengaende dat hij pastoer ende
fabrycke renten van der parocheal
nyet schuldich en zijn, eynighen
jaerlycke cortinge te doen dan ex
gratia voluntaria Folio co lviii [158]

's-Hertogenrade, inhoudend dat de
pastoor en de kerkfabriek geen
jaarlijkse korting hoeven te geven
op de renten van de parochie, tenzij
uit vrije wil. [p. 270]
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F. 6r.
+

Aan allen en ieder persoonlijk, die deze
Omnibus et singulis presentes
+
onze tekst zullen zien, lezen of
6r.
nostras literas visuris lecturis seu
voorgelezen horen worden, eeuwig heil
legi audituris salutem in domino
in de Heer. Omdat het vroom en juist is
sempiternam. Cum pium et justum sit
getuigenis af te leggen van de waarheid,
veritati perhibere testimonium, ego
infrascriptus tenore presentium in fide bevestig ik, ondergetekende, ten behoeve
sacerdotali fideliter attestor, quod anno van de aanwezigen, in priesterlijke
nativitate domini nostri Jesu Christi 1607 oprechtheid, eerlijk, dat ik in het jaar na
onze Heer Jezus Christus 1607, op de dag
die mensis premissis de more
proclamationibus, honestum et probum ... van de maand..., volgens gebruik na
N.N. cum ingenua et honesta illa N.N. afkondiging te voren, de eerzame en
sacro sancto matrimonii federe copulavi brave NN met de vrije en eerzame NN
in ecclesia parochiali etc., presentibus door de heilige band van het huwelijk heb
verbonden, voor ons hier in de
nobis ibidem providis et honestis (hic
parochiekerk, etc.; in aanwezigheid van
nominantur testes N.N.), tamquam
testibus fide dignis et amicis ad premissa de zorgzame en eerzame (hier worden de
specialiter vocatis atque rogatis. In cuius getuigen NN genoemd), die als
betrouwbare getuigen en vrienden bij het
re fidem et testimonium veritatis
infallibile presentes literas proprio meo voorgaande speciaal geroepen en
nomine et sigillo subscripsi et consignavi. gevraagd zijn. Als bevestiging in deze
zaak en als getuigenis van de waarheid
Actum N. anno die mensis.
heb ik zonder voorbehoud deze tekst met
mijn eigen naam en zegel ondertekend en
bezegeld. Gedaan in jaar.., dag..., maand
N.

FF. 7r-8r.
1203. In nomine sancte et individue
Trinitatis, Hugo Dei gratia Leodiensis
episcopus tam futuris quam presentibus
in perpetuum. Dictis et factis hominum
scripture attestatio turris fortitudinis est
a facie inimici omnem veritatem pietati
et misericordie annexam subvertere
semper intendentis, oculo quidem pietatis
tenuitatem rerum ecclesie apostolorum
Cornelij Montis considerantes et
devotionem fratrum ibidem Deo
servientium devote attendentes, eorum
fraternitatem nobis et successoribus
nostris in perpetuum suscepimus eorum
adiuvandi in eadem ecclesia meritis et

1203. In naam van de Heilige en
ongedeelde Drievuldigheid, Hugo, door
de genade van God bisschop van Luik,
aan zowel de toekomstigen als de
aanwezigen, voor eeuwig. De getuigenis
van het geschrevene is voor de woorden
en daden van de mensen als een toren van
kracht tegenover de vijand, die steeds
tracht iedere waarheid verbonden met
vroomheid te ondermijnen. Met devoot
oog kijkend naar de geringe bezittingen
van de kerk van de apostelen van Mont
Cornillon en overwegend de toewijding
van de broeders aldaar in hun ijverige
dienst aan God, hebben wij hun
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precibus quibus nititur Deo constituente
principibus. Et nos manum misericordie
eis porrigentes, ecclesiam sancti Remigij
de Simplici via, quod in vulgari corrupte
sonat de Sainctplovoir, cum omni dote et
appendiciis suis nobis vacantem assensu
maioris ecclesie eis in perpetuum
habendam ad sustentationem eorum libere
et canonice donavimus salvo iure
archidiaconi in obsoniis et catedratico
episcopi. Unus de fratribus ad electionem
ecclesie curam animarum de manu
archidiaconi sine contradictione

broederschap voor ons en onze opvolgers
onder onze hoede genomen om hen bij te
staan voor de verdiensten en gebeden in
deze kerk, op welke grondslagen zij
volgens Gods besluit berust. En wij
reiken hun de hand van barmhartigheid
en schenken hun de kerk van de Heilige
Remigius van Simplex via (dat in de
volkstaal verbasterd klinkt als Sainct
Plovoir), die met al haar bezittingen en
toebehoren ons ter beschikking staat. Met
instemming van de hoofdkerk doen wij
deze schenking voor altijd als
ondersteuning, - vrij en volgens kerkelijk
recht - onder voorbehoud van het recht
van de aartsdiaken tot het ‘obsonium’ en
het ‘cathedraticum’ van de bisschop. Een
van de broeders moet naar keuze van de
kerk, zonder tegenspraak

of verzet, de zielzorg uit de hand van de
et repulsa suscipiat qui per se vel per
+
aartsdiaken aanvaarden; hij of een ander
alium prout ecclesia ordinaverit in
7v.
eadem ecclesia deservire poterit. Ecclesia zal, voor zover de kerk heeft bevolen, in
quoque de omnibus fructibus prout visum deze kerk kunnen dienen. De kerk zal ook
over alle inkomsten beschikken, voor
sibi fuerit ordinabit. Hoc a nobis
zover dat voor haar zal zijn vast te stellen.
preordinato quod in anniversario die
Door ons is bepaald dat op de verdecessus nostri pro commemoratione
+
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fratres in refectorio quinque solidos de
fructibus eiusdem ecclesie annuatim
habebunt qui annuam edam commemorationem omnium successorum
nostorum episcoporum solempniter
celebrabunt. Quamdiu autem vixerimus,
ter singulis annis missam de sancto spiritu
ad augmentum salutis nostre in conventu
solempni cantabunt. Hec quoque devotio
et consuetudo ad successores nostros
stabit, et inconcussa permanebit. Ut hoc
oblivione vel levitate aliqua non deleatur
tam posterorum quam presentium
memorie, presente pagina sub sigillo
nostro et maioris ecclesie et aliarum
Leodiensium ecclesiarum imprimimus.
Anno verbi incarnati -mo cco iiio- testes
sunt de maiori ecclesia Waltherus
decanus et archidiaconus et abbas
Rodolphus archidiaconus, Joannes
archidiaconus, Helias de Builhon,
Henricus

jaardag van ons overlijden, ter
herinnering, de broeders jaarlijks in de
eetzaal 5 schellingen van de inkomsten
van dezelfde kerk zullen ontvangen; zij
zullen ook de jaarlijkse herdenking van
al onze opvolgende bisschoppen plechtig
vieren. Zolang wij echter leven, zullen
zij driemaal per jaar in het klooster een
plechtige mis ter ere van de Heilige Geest
zingen tot vermeerdering van ons heil;
ook zal deze devotie en gewoonte blijven
bestaan bij onze opvolgers en
onveranderd blijven. Opdat deze
gewoonte niet door een vorm van
vergeetachtigheid of lichtzinnigheid
verdwijnt uit de herinnering van zowel
de toekomstige als de aanwezige
gelovigen, bevestigen wij dit op deze akte
met ons zegel en dat van de hoofdkerk en
die van de overige Luikse kerken. In het
jaar van het vleesgeworden woord 1203
zijn getuigen voor de hoofdkerk:
Waltherus de deken en aartsdiaken, en
abt Rodulphus de aartsdiaken, Johannus
de aartsdiaken, Helias de Builhon,
Henricus

de Donglebiert. Radulphus prepositus de Donglebiert, Radulphus de proost van
+
de Heilige Paulus en van de Heilige
sancti Pauli sanctique Joannis.
8r.
Johannes, Lambertus de proost van het
Lambertus prepositus sancti Petri.
Heilig Kruis, Wilhelmus van Heers,
Thomas prepositus sancte Crucis,
Wilhelmus de Heers, Arnulphus, Simon, Arnulphus, Simon, Lambertus en
meerdere anderen.
Larnbertus et alii quam plures.
+

Sub hac forma require cum cards istis,
vidimus sub sigillo Capituli Leodiensis
non est ad presentes in hoc volumine
inscesum.

Zoek in deze vorm bij deze documenten;
het vidimus met het zegel van het kapittel
in Luik is op dit ogenblik niet aanwezig
in dit boek.

FF. 9r-10r.
+

Quittatio Ottonis de Wikerode
super decima et terris de Simplovoir
et de Soruch -m cc lxxxi.-

Verklaring door Otto van Wickrath
over afstand van de tienden en de
9r.
landerijen van Simpelveld en Soureth,
1281.

+
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Universis ad quos presentes littere
pervenerint Otto de Wikerode vir nobilis
tutor et mombordus cognati mei Ottonis
heredis et domini de Wikerode et nos
Otto heres et dictus dominus de Wikerode
iam diu plene adultus una cum predicto
tutore nostro, notum facimus per
presentes quod cum nos religiosis Dei
providentia abbati et conventui Cornelij
Montis ordinis Premonstratensis necnon
et sanctimonialibus abbatisse et conventui
Vallis Benedicte ordinis Cisterciensis
super decima sive super iure decime
quindecim plus minus ve bonuariorum
Sorot iacentium que Tilmannus de Sorot
a nobis vel nostris progenitoribus
quondam in Leodio retinuit.
Inquietationem sive questionem per
aliquot temporis moverimus nos tandem
per fide dignos viros, quibus huius rei
liquebat veritas expediti

Aan allen die deze brief zal bereiken, Otto
van Wickrath, edelman, voogd (en
beschermer) van mijn familielid Otto,
erfgenaam en heer van Wickrath. En wij,
Otto, erfgenaam en edelman en genoemde
heer van Wickrath, al geruime tijd
volwassen, laten samen met onze
bovengenoemde voogd door middel van
deze brief weten, dat toen wij met de
religieuzen, namelijk de abt door Gods
voorzienigheid en het convent van Mont
Cornillon van de orde van de
Norbertijnen, evenals ook met de zusters;
namelijk de abdis en het convent van Val
Benoit van de cisterciënzer orde, over de
tienden ofwel het tiendrecht van ongeveer
15 bunder, gelegen bij Soureth, die
Tilmannus van Soureth voor ons of onze
voorouders vroeger in Luik bezat,
gedurende enige tijd ongemak of
onenigheid hebben gehad; dat wij
tenslotte deze tienden aan genoemden, de
abt en
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predictis abbatis et conventui et
sanctimonia- libus hanc decimam prout
inter ipsos abbatem et conventum ac
memoratas moniales dividenda de iure
competit et debetur cum omni iure quod
in ea habuimus, habebimus aut quamquo
habere poteramus,

het convent en de zusters, geven,
vertrouwend op waardige mannen, voor
wie de waarheid in deze zaak helder was;
welke tienden tussen de abt en het
convent zelf en de genoemde zusters
wettelijk verdeeld moeten worden, en
welke zij met alle recht en die wij hierbij
bezitten, zullen

bezitten of hoe dan ook konden
aut si etiam aliquid juris in
+
bezitten, of als wij ook iets van recht in
quarumcumque terrarum iacentem
9v.
elk van die landerijen, gelegen binnen de
infra limites parochie de Simplevo
decimis habere possemus vel habere nos grenzen van de parochie van Simpelveld,
over de tienden zouden kunnen hebben
putaremus, propter Deum pure et
simpliciter in elemosinam elargimur, ut of dachten te hebben, dan geven wij dat
voor God puur en eenvoudig als aalmoes,
eis prout nunc sunt aut in antea
concedente Domino memorabuntur in opdat zij over die [tienden] zoals ze nu
perpetuum pacifice ac quiete gaudeant ac zijn of van vroeger met Gods goedvinden
fruantur. Omni videlicet questione mota herinnerd zullen worden, zich voor altijd
vel movenda cassante penitus et sopita, vreedzaam en ongestoord verheugen en
itaque nemo natus aut nasciturus eos vel ze gebruiken. Nu iedere ruzie opgelost is
sas super lais decimis vel earundem iure of grondig en definitief op te lossen is,
umquam audeat molestare. Predicti vero mag niemand, ofwel al geboren of nog
geboren wordend, hen, man of vrouw,
ordinis Premonstratensis canonici et
over deze tienden of hun beider rechten
moniales Cistercienses nos et nostros
caritate voluntaria prosequentes honeste ooit lastig vallen. De kanunniken van de
genoemde norbertijner orde, en de
domine Sophie nostri senioris Ottonis
cisterciënzer zusters die ons en de onzen
nostri et nobis ambobus et domino
Gerardo de Manso militi et fideli nostro liefdevol begeleiden, hebben de eerzame
vrouwe Sophia van onze Otto senior en
communione orationum suarum et
ons beiden en de heer Gerardus van
bonorum omnium que in ipsorum aut
Manso, ridder en onze vertrouweling,
ipsarum fiunt ordine ac monasteriis
genadig opgenomen in de gemeenschap
misericorditer concesserunt.
van hun gebeden en alle goede zaken die
in beider orde en klooster zijn.
+

Huius rei testes sunt dictus Gerardus de
Manso, Joannes de Lotbrug, Gerardus de
Scosbergh, Conrardus de Wiere, milites
et fideles nos tri. Item Wilhelmus de
Candelburne, Bertholphus de Benserode,
Gerardus de Keverberge, Wilhelmus de
Walhorn, Theodoricus dictus Steynart
fideles nostri de quorum consilio et
aliorum

Hiervan zijn getuigen: de genoemde
Gerardus van Manso, Johannes van
Lotbrug, Gerardus van Scosberg,
Conrardus van Wiere, onze trouwe
ridders. Ook Wilhelmus van Candelburne,
Bertholphus van Bensenrode, Gerardus
van Keverberge, Wilhelmus van Walhorn,
Theodoricus genoemd Steynart, onze
getrouwen, door wier raad

nostrorum amicorum et fidelium fecimus en die van onze andere vrienden en
+
getrouwen, wij al het bovengenoemde
omnia supradicta. In cuius rei
10r.
+
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testimonium et robur perpetuum nos
supradictis abbati et conventui necnon et
abbatisse et conventui presentem litteram
contulimus nostri Ottonis senioris sigillo
communitatis. Nos vero Otto Junior qui
adhuc sigillo caremus proprio reverendum
parentem nostrum dominum Th. de
Wikerode canonicum scilicet et
scolasticum sanctessem et insuper
canonicum ad maiorem ecclesiam. Id est
ad sanctum Petrum in Colonia et ad
sanctum Lambertum in Leodio necnon et
dilectum avunculum nostrum dominum
Fredericum de Wikerode qui est
canonicus ad sanctum Gereonem in
Colonia et investitus de Herbe rogamus,
et rogamus ut sua sigilla appendant hijs
litteris vite nostra. Et nosTh.de Wikerode
et Fredericus de Wikerode prenominati
ad petitionem et ad

deden. Als getuigen van eeuwige
bekrachtiging voorzien wij voor de
genoemde abt en het convent evenals
voor de abdis en haar convent deze brief
van ons zegel samen met dat van Otto
senior. Wij echter, Otto junior, die tot nu
toe een eigen zegel missen, vragen
bijstand aan onze vereerde heer Th. van
Wickrath, kanunnik en geleerde en
bovendien kannunik aan de hoofdkerk,
dwz. aan de Heilige Petrus in Keulen en
de Heilige Lambertus in Luik, evenals
aan onze geliefde oudoom heer
Fredericus van Wickrath, die kanunnik
is aan de Heilige Gereon in Keulen en
aangesteld in Herbe. En wij vragen hen
dat ze hun zegels aan deze brief hechten
in onze plaats. En wij, Th. van Wickrath
en Fredericus van Wickrath
bovengenoemd, erkennen dat wij op
verzoek en aandringen van diezelfde Otto,
onze verwant, onze zegels uit vrije wil
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instantiam ipsius Ottonis cognati nostri
sigilla nostra hiis appendisse litteris et in
eis contentis liberaliter confitemur.
Actum et datum in die beati Marchi
evvangeliste anno verbi Incarnati mo cc
lxxxvio.

aan deze brief hebben bevestigd en ook
aan haar inhoud. Gedaan en gegeven op
de dag van Sint Marcus, evangelist, in het
jaar van het Vleesgeworden Woord 1286.

FF. 11r-11v.
+

Kopie van het origineel. Akte van
Copia ex originali. Carta de
+
Simpelveld tegenover de kerk van Val
11r.
Symplovoir contra ecclesiam Vallis
Benedicti super quadam concordantia Benoit betreffende overeenstemming
catedratici et obsonij causa decime de over ‘cathedraticum’ en ‘obsonium’
vanwege de tienden van Simpelveld in
Symplovoir Anno -mo ccco lxo-.
het jaar 1360.
Chirographus.

Handgeschreven.

Universis presentes litteras inspecturis
frater Nicolaus dei patientia abbas
Molimensis ordinis Cisterciensis et
Hubertus abbas Cornelij Montis ecclesie
duodecim Apostolorum iuxta Leodium
ordinis Premonstratensis totusque
eiusdem loci conventus Vallis Benedictij
iuxta Leodium Cisterciensis ordinis
abbatissa totusque eiusdem loci conventus
eternam in domino salutem. Noveritis
universi et singuli quod cum controversia
verteretur inter nos super solutionem
duarum partium cathedratici et obsonij
quas nos abbas et conventus ecclesie
Cornelij Montis predicti ab abbatissa et
conventus Vallis Benedicte antedictis
repetabamus ratione duarum partium
maioris decime ecclesie de Symplovoir
quas ipse tenent et possident. Nos de
consilio proborum virorum et peritorum
convenimus inter nos in hunc modum,
quod abbatissa Vallis Benedicte predicte,
predictas duas partes et totum cathedraticum et obsonium in perpetuum solvet
et satisfaciet. Nos vero abbas et conventus

Aan allen die deze brief zullen lezen:
broeder Nicolaus, door Gods gunst abt
van Molesme van de Cisterciënzer orde,
en Hubertus, abt van Mont Cornillon van
de kerk van de 12 apostelen van de orde
der Norbertijnen bij Luik, en in diezelfde
plaats het hele convent van Val Benoit in
Luik, de abdis en het hele convent ter
plaatse, eeuwig heil in de Heer. Mogen
u allen en ieder weten, dat nadat er
onenigheid ontstond tussen ons over de
betaling van twee delen van het
‘cathedraticum’ en het ‘obsonium’, die
wij, abt en convent van de kerk van Mont
Cornillon voornoemd, van de abdis en
het convent van Val Benoit voornoemd
opeisten op grond van twee derde van de
grote tienden van de kerk van Simpelveld
die zij hebben en bezitten, dat wij het
volgende zijn overeengekomen door
overleg en raad van rechtschapen en
ervaren mannen: dat de abdis van Val
Benoit voornoemd aan het genoemde
twee derde deel en het gehele
‘cathedraticum’ en ‘obsonium’ altijd zal
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Cornelij Montis supradicti in
recompensationem

voldoen. Wij nu, abt en convent van Mont
Cornillon voornoemd,

geven, als compensatie voor de genoemde
solutionis antedicte abbatisse Wallis
+
betaling, aan de abdis van Val Benoit
Benedicte duos solidos annui sensus
11v.
quos habebamus Leodij super domum jaarlijks een belasting van twee
Osylle in vico dicto Ansovernelle ultra schellingen, die wij in Luik hadden op
Mosam, et unum solidum super domum het huis van Osylle in het dorp genaamd
Warneri pistons in vico super Mosam, Ansovernella aan de andere kant van de
Maas en een schelling op het huis van de
dedimus et in perpetuum contulimus
molenaar Warnerus in een dorp boven de
suisque successoribus perpetuo
Maas, en wij dragen dit voor altijd over,
possedendas. Et predictus videlicet
Radolphus de Insula et eius heredibus pro ook aan haar opvolgers, om voor eeuwig
te bezitten. En de genoemde Radolphus
eodem fundo sex denarios et duos
de Insula en zijn erfgenamen moeten voor
capones eidem abbatisse et conventus
dezelfde grond 6 penningen en 2
reddere tenebuntur.
kapoenen aan dezelfde abdis en het
convent geven.
+

Nos abbas Corneli Montis contulimus
prefatis heredibus Kadolphi tredecim
denarios Leodienses et assignavimus
supra petiam terre dictam tiercham.

Wij, de abt van Mont Cornillon, geven
aan de genoemde erfgenamen van
Radophus 13 Luikse penningen en wijzen
dit bedrag toe op het stuk land geheten
Tierchan. Ter
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In cuius rei memoriam testimonium et
munimen presentem paginam et present
es conventiones sigillorum nostrorum
munimine dignum duximus communiri.
Datum et actum anno domini -mo ecco
lxo- mense augusto.

herinnering hieraan, als bewijs en
bevestiging, hebben wij het de moeite
waard gevonden deze pagina en deze
overeenkomsten met onze zegels te
bekrachtigen. Gegeven en gedaan in het
jaar van onze Heer 1380 in de maand
augustus.
[Cathedraticum: bedrag dat betaald
moest worden aan de bisschop ter ere van
de bisschopszetel. Het Cathedraticum
moest in een schrikkeljaar betaald
worden. In het algemeen werd het
helemaal niet betaald. Obsonium: bedrag
te betalen in het jaar voorafgaand aan
het schrikkeljaar. De hoogte was 10 solidi
of stuivers; 2/3 ging naar de aartsdiaken
1/3 naar de plattelandsdeken.]

FF. 12r-13v.
+

Sensuivent les terres et prearies
appartenant a lenglise de Simpelvoir
dit communement weysdom goet,
gissant et situe en terreur de Roelduc
et tot.

Premier est assavoir que lan -xiiiic liiiien plusseurs jours du moys de maye les
terres et prearies et maisons avec ses
appendices furent remessures par
Claeskin Wilhemy mesureur jureiz et
serimente dedit pays et les joindans de
cels renovelles par les personnes
maswuijrs de Simpelvoir et Bochutz de
temps de frere Jacque de Burchloen,
curez et vesti de la dicte englise.

Dan volgen nu de gronden en
weilanden die toebehoren aan de kerk
12r.
van Simpelveld, die gewoonlijk
‘weisdomsgoed’ genoemd worden en
die in hun totaal liggen op het
grondgebied van 's-Hertogenrade.

+

Op de eerste plaats moet men weten dat
in het jaar 1454 gedurende verschillende
dagen van de maand mei de velden en
weilanden en huizen met hun
bijgebouwen opnieuw werden gemeten
door Claeskin Wilhelmy, beëdigd
landmeter van genoemd land; de grenzen
ervan werden opnieuw vastgesteld door
de de huiselgenaren van Simpelveld en
Bocholtz ten tijde van broeder Jacque van
Burchloen, pastoor en aangesteld bij
genoemde kerk.

Premirement fut commenchier a
Eerst werd begonnen met het meten van
messurers la maison, court, jardin assiese het huis, de hof, aangrenzende tuin en
et appendices contennant quattre journal bijgebouwen, 4½ morgen omvattend, die
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et demy joindt damont a la semitier de
Simpeluoir devant a terres de seigneur et
a communes et de coste droit a la ruwe
descendant entre le semitier et le court de
damoiseau Emstenraedt dit Vroenchoff
tendant a communes dit ‘In den Brouck’
et de oultre coste a la grandt ruwe que vat
des communs al dit court de Emstenradt.

+

Item neuff journal et trois quarte de
terres Heules gisant en lieu condist ‘In
dy Heuls’ joindant damont a communes
daval az terres Demstenraede.

van boven grenzen aan het kerkhof van
Simpelveld, van voren aan gronden van
de heer en aan gemeenschappelijke
gronden en van rechts aan de straat die
loopt tussen het kerkhof en de hof van
jonker Emstenraedt, ‘Vroenhof’ genaamd,
en die gaat naar gemeenschappelijke
Gronden, die ‘In den Brouck’ genoemd
worden, en aan de andere kant aan de
grote straat die gaat van de
gemeenschappelijke gronden naar de
genoemde hof van Imstenrade.
Tevens 9 morgen en 3 vierdel grond van
de Huls gelegen op de plaats die men ‘In
12v.
de Huls’ noemt, boven grenzend aan
gemeenschappelijke gronden en onder
aan de landerijen van Imstenrade.

+

Item anicour siex journal et demy gissant Tevens nog 6½ morgen gelegen op de
en lieu condist ‘In die Moel’ joindant
plaats die men ‘In de Molt’ noemt, boven
damont a le susdict neuff
grenzend aan de genoemde 9 mor-
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journal et trois quartz daval az real
chemin que vat a bois des ausimences.

gen en 3 vierdel, onder aan de openbare
weg die gaat naar het gemeentebos.

Item deux journal gissant en lieu condist
Aen den Keersboom’ joindant damont a
Busserhousen daval a le real chemin
predist. (Op den 2 september 1666 hebbe
ick, Casper Roen, dit voorseide stuck
gemetten, soo hebbe ick die twe morgen
alsoo bevonden.)

Tevens 2 morgen liggend op de plaats die
men ‘Aen den Keersboom’ noemt, boven
grenzend aan Bosschenhuizen, onder aan
de voornoemde openbare weg. (Op de 2e
september 1666 heb ik, Caspar Roen, dit
voornoemde stuk gemeten en ik heb de 2
morgen juist bevonden.)

Item chincque journal de prearie gissante
en lieu dist ‘Oppen’ joindant damont a
chemin appellez ‘Kemer straes’ daval az
communes dist ‘Broeck’ et wers le Wyer
goet.

Tevens 5 morgen weiland gelegen op de
plaats die ‘Oppen’ heet, boven grenzend
aan de weg die ‘Kemerstraes’ heet, onder
aan de gemeenschappelijke gronden die
‘Broek’ genoemd worden en naar het
goed de Wyer.

Item ouattre Journal gissante en lieu dist
‘Aen dy Doem’ damont joindant a le
chemin de Bouchulst, daval az heritiers
Pieteres in den Broeck.

Tevens 4 morgen gelegen op de plaats
die ‘Aen die Doem’ genoemd wordt en
boven aan de weg naar Bocholtz, onder
aan het erfgoed Pieteres in de Broek.

(Op den 2 september 1666 hebbe ick,
Casper Roen, dit voorseide stuck
gemetten ende bevonden in sijn paellen
en gestelt dat het hyelt aen maeten vier
morgen, mijn vijffentveertichroden myt
den pat, gelijck de rode ende maet nu is.)

(Op de 2e september 1666 heb ik, Caspar
Roen, dit voornoemde stuk gemeten en
gevonden tussen de grenspalen en
vastgesteld dat het 4 morgen meet min 45
roede, met de meetstok volgens de nu
geldende maat).

+

Item neuff journal scitues vers le
Walbroeck joindant az terres
dammoiseau Otto de Wyckraede.
Item trois journal legaters par
dammoiseau Otto de Wyckraede a ladit
englise de Simpelvoir joindant damont a
la court de predist dammoiseau Otto
davales az communes.

Tevens 9 morgen gelegen in de richting
van Waalbroek, grenzend aan de gronden
13r.
van jonker Otto van Wickrath

+

Tevens 3 morgen door jonker Otto van
Wickrath nagelaten aan de genoemde
kerk van Simpelveld, boven grenzend aan
de hoeve van voornoemde jonker Otto,
onder aan de gemeenschappelijke
gronden.
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Item onze journal ou plus ou moiens
gisant en lieu que on dist ‘Busveldt’
joindant etc.

Tevens ongeveer 11 morgen, gelegen op
de plaats die men ‘Bosveld’ noemt,
grenzend etc.

Item trengt -iiii- journal gissant en lieu
condist ‘Bouchultz’ contenus entre ces
joindant.

Tevens 34 morgen gelegen op de plaats
die men noemt Bocholtz, gelegen tussen
die grenzen.

Item unne court maison jardin assys et
appendisse, que contient ung demy
journal joindant damont a real chemin
que vait a Acht daval a semitier de
Bouchutz.

Tevens een hof, huis, aangrenzende tuin
en bijgebouw, die ½ morgen omvatten,
boven grenzend aan de openbare weg die
gaat naar Aken, onder aan het kerkhof
van Bocholtz.

Item appartient a ledit vesty le troiziemme
part de la grandt et minue desime par tout
la parochie de Simpelvoir, semblablement
la desime de tous les jardins prearies
portant foine en quelque part qui soit.

Tevens behoort aan genoemde pastoor
het derde deel toe van de grote en kleine
tienden over de hele parochie Simpelveld,
alsook de tienden van alle tuinen,
weilanden waarop hooi staat, waar dan
ook.
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Item le troiziesime partz de unne petitte Tevens het derde deel van een kleine
desime entre Herlem et Simpelvoir. Item
les minues desime de Overhouse, Born,
Vleggendal, Tegger hoff, la court van der
Heggen et in den Stamme a Simpelvoir.

tiende tussen Heerlen en Simpelveld.
Tevens de kleine tienden van Overhuizen,
Bornhof, Vlengendaal, Teggerhof, de hof
van der Heggen en in de Stamp in
Simpelveld.

FF. 15r-16v.
+

Kopie van het origineel op perkament.

Copia ex originali in pergameno.
+

15r.

Anno Domini -mo iiiio lxxxviio- die
decima quarta junij, venerunt ad
nostrum monasterium Bellireditus Leodij
in insula, certi deputati ex Bochultz
nominati Wilhelmus Katterbont et
Laurentius op dy Byse, subditi parochialis
ecclesie nostre de Simpelvoirt, territorij
Hartigenroedt diocesis Leodiensis
archidiaconatus Traiectensis nostreque
collationis, petentes et supplicantes ut de
nostro consensu posset reidificari Capella
in Bochult sita divi Jacobi apostoli et ut
fundatio altaris divi Juliani hospitale
pauperum. Ibique bis cruciferi in
septimana celebrare missam tenentur ad
capellam reduceretur. Quod ego frater et
dominus Joannes Ewrengnees, humilis
abbas prefati monasterij prestare non
potui. Sed nostra supplicatione adiuncta
supplicationi predictorum subditorum de
Simpelwort ac deputatorum
reverendissimum et generosissinum
dominum Johannem ab Horn episcopum
Leodiensem, Ducem Bulloniensem etc.
rogavimus quatenus petitioni nostre
consentire digneretur. Qui et
reverendissimus (usus consilio sigilliferi
ac archidiaconi) acquievit. Nota: Modo
ad nullum preiuditium et detrimentum
ecclesie parochialis

In het jaar des Heren 1487, de 4e dag
in juni, kwamen naar ons klooster
Beaurepart op het eiland van Luik, zekere
afgevaardigden uit Bocholtz met de
namen Willem Katterbont en Laurens op
de Bies, onderdanen van onze
parochiekerk in Simpelveld in het gebied
van 's-Hertogenrade, in het bisdom Luik,
aartsdiakonaat Maastricht en onder ons
beheer. Ze vroegen en smeekten dat met
onze toestemming de kapel gelegen in
Bocholtz en gewijd aan de Heilige
Jacobus kon worden herbouwd en ze
vroegen de stichting van een altaar van
de Heilige Julianus in het gasthuis van de
armen en [ze vroegen] dat wordt hersteld
dat de Kruisheren tweemaal per week de
mis moeten lezen, waarvoor ik, broeder
en heer Joannus Ewrengees, nederig abt
van genoemd klooster, geen toestemming
kon geven. Maar doordat ons verzoek
werd gecombineerd met het verzoek van
de genoemde onderdanen en afgezanten
van Simpelveld, hebben wij de
eerbiedwaardige en edelmoedige heer
Johannes van Horn, bisschop van Luik
en hertog van Bouillon, gevraagd in
hoeverre hij zich kon verwaardigen in te
stemmen met ons verzoek. Hij, de
eerbiedwaardige, ging ermee akkoord (na
advies van de zegelbewaarder en de
aartsdiaken). Let wel: Slechts als het niet
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tot enig precedent en nadeel voor de
parochiekerk van Simpelveld zou leiden.
Ook op voorwaarde dat alle onderdanen
de Simpelvort fieret. Attamen quod
+
van Bocholtz op alle zondagen naar de
omnes subditi de Bochut singulis
15v.
parochiekerk zouden gaan zoals
diebus dominicis ad parochialem
ecclesiam more solito venirent precipue gebruikelijk, vooral echter op het feest
van de geboorte des Heren, Maria
vero in festo Nativitatis Domini,
Purificationis Marie, ipso die Cinerum, Lichtmis, Aswoensdag, Palmzondag,
Witte Donderdag en Goede vrijdag,
die Dominica palmarum, die Jovis et
Paaszaterdag, de dag van de
Veneris sancte, Sabbathi qui est nocte
Pascatis, die Resurrectionis, Rogationum, Wederopstanding, Beloken Pasen, de
Ascensionis, Pentecostes, Assumptionis Kruisdagen, Hemelvaart, Pinksteren,
Maria Hemelvaart, Allerheiligen en
sancte Marie, Omnium Sanctorum et
Animarum, Et divino officio sint intenti, Allerzielen en dat ze de heilige dienst
denique ut omnia sacramenta ex ecclesia bijwonen en tenslotte dat alle
parochiali administrantur. Sed propter sacramenten bediend worden vanuit de
parochiekerk. Maar in noodgeval kunnen
necessitatem possunt Sacramenta
Eucharistie et Extreme unxionis in capella de sacramenten van de Eucharistie en het
ministrari et reservari. Actum Leodij ut Heilig Oliesel gehouden en bediend
worden in de kapel. Gedaan te Luik als
supra.
boven.
+
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Per me subsignatum et coram me
Door mij betekend en bij mij, gezworen
executum notarium juratum Leodiensem notaris van Luik, Johannes Huberti,
Johannem Huberti.
geëxecuteerd.
Kopie van het origineel.

+

Copia ex originali
+

16r.

Ego autem dominus et frater Johannes
Evregnees, humilis abbas monasterii
Bellireditus in Leodio, authoritate
abbaciali de consensum quod quicumque
pastor in Simpelvoir fuerit, poterit
celebrare in capella divi Jacobi in
Bochudt singulis diebus dominicis et
festivis atque binare si illi placuerit,
exceptis diebus reservatis a
reverendissimo domino Joanne de Horn,
episcopo Leodiensi. Attamen cum
protestatione ne in consequentiam et
gravamen seu preiuditium successorum
curatorum predicte ecclesie parochialis
trahatur. Et conscientie devotionique ac
voluntati pastoris semper committimus.
Promiseruntque deputati, nempe
Wilhelmus Katterbant et Laurentius op
die Bys ex Bochudt ex parte omnium
subditorum, quod unaquaque domus de
Bochudt solverent pastori si officium
divinum ut prescriptum est compleverit,
seu cuipiam eius loco constituto singulis
annis duos panes, unus ponderis octo
librarum, ubi antea tantum unum dare
consueverant. Denique sex vasa siliginis
singulis annis ex decemis olim legatis a
parentibus Heydengrondt prefate capelle
in Bochudt.

Ik nu, heer en broeder Johannus
Evregnees, nederig abt van het klooster
Beaurepart in Luik, met het gezag van
abt over de overeenkomst, [bepaal] dat
ieder die pastoor zal zijn in Simpelveld,
de mis kan vieren in de kapel van de
heilige Jacobus in Bocholtz op de
afzonderlijke zondagen en mag dubbelen,
uitgezonderd de dagen die speciaal
genoemd zijn door de hoogeerwaarde
heer Joannes van Horn, bisschop van
Luik. Niettemin, onder voorbehoud dat
het geen gevolgen heeft of een belasting
of precedent is voor volgende bedienaren
van de genoemde parochiekerk,
vertrouwen wij dit altijd toe aan het
geweten, de toewijding en de
bereidwilligheid van de pastoor. En de
afgevaardigden, namelijk Willem
Katterbont en Laurens op de Bys uit
Bocholtz, beloofden uit naam van alle
onderdanen, dat elk van de huizen van
Bocholtz aan de pastoor of aan iemand
die in zijn plaats is aangesteld, als het
goddelijk officie is volbracht als
voorgeschreven, ieder jaar twee broden
zou geven, elk met een gewicht van 8
pond, terwijl ze vroeger slechts één brood
gewoon waren. Daarnaast 6 vat rogge
ieder jaar vanwege tienden door de
familie Heyden vroeger nagelaten aan de
genoemde kapel in Bocholtz.

Actum Leodij

Gedaan te Luik op het elland

in monasterio in insula dicto Beaurepart. in het kloosteer genaamd Beaurepart.

+

+

16v.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

Coram me notario jurato apostolice sedis
et curie Leodiensis ad hoc vocato et
deputato Anno -mo-quadragentesimo
octogesimo septimo die -xvii- Junij.
Johanne Huberti

In aanwezigheid van mij, gezworen
notaris van de apostolische stoel en het
hof van Luik, hiertoe geroepen en
afgevaardigd in het jaar 1487 op 17 juni.
Johannes Huberti.

FF. 18r-24v.
+

Dit zijn de erfelijke lasten en goederen
Isti sunt census et dotes de
+
van Bocholtz en Simpelveld, zowel in
18r.
Boucholtz. ac de Simpelvelt
granen als in zilver en kapoenen,
hereditarij, tum in blada quam in
argento et caponibus pertinentes ad toebehorend aan de pastoor. En ze zijn
pastorem et sunt renovati Anno Domini vernieuwd in het jaar des Heren 1522.
millesimo quingentesimo vicesimo
secundo.
Boucholt.

Bocholtz.

Item primo Godefridus Tegger pro terris
wesdom de Boucholt, videlicet quinque
bonaria nuncupata ‘Kirlant’ -ii- modios
siliginis -iii- modios avene cum duobus
caponibus, dotes ecclesie.

Idem ten eerste Godfried Tegger voor
weisdomsland te Bocholtz, namelijk 5
bunder genaamd ‘kyrland’: 2 mud rogge,
3 mud haver met 2 kapoenen, kerkelijk
bezit.
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Predictus Godefridus tenetur ex parte
domus et curtis site prope cimiterium
ecclesie de Boucholt -ii- capones et -iisolidi census, dotes ecclesie

Genoemde Godfried is verplicht vanwege
huis en hof gelegen bij het kerkhof van
de kerk van Bocholtz tot 2 kapoenen en
2 schellingen als lasten, kerkelijk bezit.

Item prefactus Godefridus tenetur
dimidium modium awene -vi- denarii
super domum et curtem sitam ante
ecclesiam de Boucholt, dotes ecclesie.

Evenzo is genoemde Godfried verplicht
tot ½ mud haver, 6 penningen op huis en
hof gelegen voor de kerk van Bocholtz,
kerkelijk bezit.

Item Nicolaus Beijssell de Boucholt -iii- Idem Nicolaes Beysell van Bocholtz 3
+
kapoenen en een kip op zijn huis en hof,
capones et unam gallinam super
18v.
domum et curtem suam dotes ecclesie kerkelijk bezit; tegenwoordig In de
Drijver.
nunc in dem Driwer
+

Item Ulricus Tegger tenetur pastori -iiivasa siliginis super dimidium bounarium
terre am dye Tzwa Lynden de uno
aniversario hereditarie scilicet Joannes
Gloyss regenoirt ayn eyn sijde, Beelen
lant in den Kremer aen die ander Geirken
Eijtghen Loychs son and schuijst dyt,
vurseide halff bonre voirhueft up die
Tzwae Lynden.

Idem is Ulrich Tegger 3 vat rogge
verschuldigd aan de pastoor voor ½
bunder land bij de Twee Linden vanwege
een erfelijke jaardienst, nl. Johannes
Gloyss, grenzend aan een kant aan het
land van Beelen in de Kramer, aan de
andere kant aan dat van Geirken Eytghen,
Loychs' zoon en deze genoemde halve
bunder grenst aan de voorkant aan de
Twee Linden.

Item pastor habet -vi- vasa siliginis
hereditarie in Boucholt que legaverunt
gentes et heilgut in una decima. Item
prope hospitale -xii- denarius.

Idem krijgt de pastoor erfelijk 6 vat rogge
in Bocholtz, die mensen hebben nagelaten
en ‘heilgut’ in een tiende. Idem bij het
gasthuis 12 penningen.

Item Johannes Caupentator tenetur -xii- Idem Jan Caupentator is verplicht tot 12
denarios super unam curtem in Boucholt. penningen voor een hof in Bocholtz.
Item Clays, Ywans son de Overhoussen Idem Clays, zoon van Ywan van
-xii- denarios
Overhuizen 12 penningen.
Item domicellus Baltasar van den Haeff Idem heeft Jonker Baltasar van den Hove
+
5 bunder aan de Landgraaf als kerkelijk
tenet quinque bonuaria aen den
19r.
Landtgraeff dotes ecclesie, et tenentur bezit en ieder jaar zijn daarover 12 vat
singulis annis ex eis -xii- vasa spelte et spelt en 12 vat haver voor de vorm
+
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-xii- vasa avene in specie, tarnen poterit verplicht, maar hij kan het betalen met 6
solvere pro -vi- vasis spelte, -vi- capones vat spelt en 6 kapoenen, kerkelijk bezit.
dotes ecclesie.
Simpelvelt.

Simpelveld.

Item Henricus Muysche super domum et
curtem, sitam inden Waylbrouch
dimidium modium avene et -iiii- capones,
dotes ecclesie -iii- solidi.

Idem Heyn Muysche op huis en hof
gelegen in de Waalbroek ½ mud haver
en 4 kapoenen, bezit van de kerk, en 3
penningen

Item Johannes de Rade ducis qui
nuncupatur in den Wijer tenetur unum
modium avene et -ix- capones de curte
tzo Oppen scilicet quinque Journalia terre
dotes ecclesie.

Idem Jan van 's-Hertogenrade, die
genoemd wordt in de Weijer: een mud
haver en 9 kapoenen voor de hoeve bij
Oppen namelijk 5 Morgen land, bezit van
de kerk.

Item predictus Johannes de una curia que Idem voornoemde Jan voor een hoeve die
vocatur der Reycke off Pannensleger -xx- genoemd wordt de Reycke of
denarios. Item heredes
Panneslager: 20 penningen. Idem de
erven
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Catherine vidue scilicet Petrus Byspelman van de weduwe Cathryn, nl. Peeter
et frater suus Dionisius
Byspelman en zijn broer Nys
+

cum suis conheredibus tenetur de
quinque journalia terre -xv- solidos
retro Kuelmoent hoeff.

met zijn mede-erfgenamen is verplicht
over 5 morgen land tot 15 schellingen
19v.
achter de hoeve Kuelmont.

+

Item Joannes Syben tenetur -ii- vasa
siliginis super domum et curtem suam.

Idem Jan Syben is verplicht tot 2 vat
rogge over huis en hof.

Item Winandus ante portam -xv- denarios
super domum et curtem suam in den
Walbrouck. Item curia de Scewier -iiiisolidos.

Idem Winand voor de Poort, 15
penningen over zijn huis en hof in de
Waalbroek. Idem de hoeve van de
Sweijer, 4 schellingen.

Item Johannes Cull -xii- denarios solvit Idem Jan Cull, 12 penningen betaald voor
pro nunc. Item Wilhelmus Monachi in nu. Idem Willem Bisschops in de Gracht
die Gracht super domum et curtem suam over zijn huis en hoeve 25 penningen.
-xxv- denarios.
Item Catherina ayn die Kyrch aut heredes
eius super domum et curtem sitam ante
domum pastoris dimidium modium avene
cum -iiii- caponibus dotes ecclesie.

Idem Cathryn aen die Kyrch of haar
erfgenamen over haar huis en hoeve
gelegen voor het huis van de pastoor ½
mud haver met 4 kapoenen, kerkelijk
bezit.

Item Syben kynder up ten Cappert buysch
tenentur -vi- denarios. Item fabrica
ecclesie Sympelvelt tenetur annuatim -ixsolidos.

Idem de kinderen Syben upten Cappert
Buysch moeten 6 penningen betalen.
Idem de kerkfabriek van Simpelveld is
verplicht 9 schellingen jaarlijks te betalen.

Item Rueffers hoiff ante Schyffel lantz
hoijff -ix-denarios.

Idem de Rueffershof voor het land van
de Schiffelerhof: 9 penningen.

+

Item ex parte Joannis bastardi de
Eymszenraede -ii- vasa siliginis pro
aniversario suo hereditarie.

Idem van de kant van Jan de bastaard van
Imstenrade, 2 vat rogge voor zijn erfelijke
20r.
jaardienst.

+
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Item Joannis Lodowici super domum et Idem van Jan Lodowichs over zijn huis
curtem suam in die Neyrmstrays tres
en hof in de Irmstraat, 3 schellingen.
solidos.
Item Joannes int Bachuys tenetur etiam Idem is Jan int Bachuys verplicht over
super domum et curtem suam tres solidos. zijn huis en hof 3 schellingen te betalen.
Iste sunt curie que tenentur pastori soli
minutas decimas.

Hier volgen de hoeven die verplicht zijn
tot de kleine tienden aan de pastoor
alleen:

Item curia de Overhousen.

Idem de hoeve van overhuizen.

Item curia de Hornne.

Idem de hoeve van Horne.

Item curia de Vleggendaill.

Idem de hoeve van Vlengendaal.

Item curia prope capellam de Boucholt
Tegger hoff.

Idem de hoeve bij de kapel van Bocholtz
de Tegger Hof.

Item curia van der Heggen.

Idem de hoeve van der Heggen.

Item curia in den Stamme zo Simpelvelt. Idem de hoeve in de Stam te Simpelveld.
Et iste curie predicte tenentur de -xxxa- En deze genoemde hoeven zijn verplicht
tribus unde infra cepes.
tot 33 en minder uien [?].
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Et sciendum est quod pastor habet
portionem seu tertiam partem maioris
decime et minute per totam parochiam.
Et etiam habet tertiam partem decime zo
Myngersborn prope den Houijssen et -xibonaria terre arabiles et opten
Landtgrave -xv- journalia.

En men moet weten dat de pastoor het
derde deel van de grote tienden als zijn
deel heeft en de kleine over de hele
parochie. En ook heeft hij het derde deel
van de tienden te Mingersborn bij de
Houyssen en 11 bunder ploegbare grond
en op de Landgraaf 15 morgen.

Aniversarium Joannis Gloyss et uxoris
sue Catherine et eorum parentum semper
est faciendum feria sexta post festum
sancti Cornelij, pro quo habet pastor
ecclesie -iii- vasa siliginis hereditarie
super dimidium bonarium terre ain die
Tzwae Lynden tenetur modo Ulricus
Tegger ut superius patet.

De jaardienst van Jan Gloyss en zijn
vrouw Cathryn en hun ouders moet altijd
gehouden worden op de 6e dag na het
feest van de heilige Cornelius, waarvoor
de pastoor van de kerk 3 vat rogge erfelijk
krijgt over ½ bunder land aan de Twee
Linden; slechts Ulrich Tegger heeft
verplichtingen, zoals boven blijkt.

Et fabrica ecclesie

En de kerkfabriek

+

duo vasa et matricularius unum vas
siliginis et debet omni anno recordare
super duo journalia unum quod jacet in
dy Gloys dell, et unum journale in den
Wynckel quod tenet Laurentius inden
Walbrouch neven Luytgens morgen up
ten Santberch.
Item aniversarium domicelle Margarete
de Koeckem est faciendum, de quo habet
pastor huius ecclesie unum vas siliginis
hereditarie super domum et curtem
Nicolaij Moltz. Item aniversarium
hereditarie pro tota stirpe de Eymszenrade
scilicet domicelli Bertrandi Buetz et
domicelle Margarete de Koeckem
pretacte et eorum successorum
amicorumque semper est faciendum feria
quinta in quatuor temporum cum duabus
missis et vigiliis et cum -iv- candelis
accensis, pro quo habet pastor huius
ecclesie -xii- vasa siliginis super domum
et curtem inden Vroynhoyff et super
omnes terras ad predictam curiam in den
Froenhoeff pertinentes. Et quotiens pastor
celebraverit, habebit memoriam
animarum prescriptarum super sepulcrum

2 vaten rogge en de secretaris 1 vat rogge
en hij moet ieder jaar denken aan 2
20v.
morgen, waarvan 1 gelegen is in de
Winkel, die Laurens in de Waalbroek
heeft naast de morgen van Luytgen op de
Zandberg.

+

Idem moet de jaardienst voor jonkvrouw
Margarete van Koeckem worden
gehouden, waarvoor de pastoor van deze
kerk erfelijk 1 vat rogge krijgt op huis en
hof van Nicolaes Moltz. Idem moet de
erfelijke jaardienst voor de gehele familie
van Imstenrade, d.w.z. jonker Bertrand
Buetz en de genoemde jonkvrouw
Margareta van Koeckem en hun
opvolgers en vrienden, steeds gehouden
worden op de 5e dag van de
quatertemperdagen met twee missen en
vigilies en met 4 brandende kaarsen,
waarvoor de pastoor van deze kerk 12 vat
rogge krijgt voor huis en hof in de
Vroenhof en voor alle gronden die bij de
genoemde hof in de Vroenhof behoren.
En telkens als de pastoor de mis zal
hebben gelezen, zal hij de herdenking van
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eorum legendo spalmum sequentem ‘de de genoemde zielen boven hun graf
profundis clamavi’ cum cotta et etiam houden en vervolgens de psalm ‘de
dominicis diebus faciat pro eis orare.
profundis’ lezen met koormantel en ook
op de zondagen zal hij voor hen bidden.
Item commemoratio hereditarie Ludowici
in die Neyrmstrayt et uxoris sue cum
pueris semper est facienda feria sexta post
Circumcisionem Christi, pro quo habet
pastor istius ecclesie

Idem moet de erfelijke herdenking van
Lodewich in de Irmstraat en van zijn
vrouw met hun kinderen steeds gehouden
worden op de 6e dag na de Besnijdenis
van Christus,

waarvoor de pastoor van deze kerk 3
tres buscas super domum et curtem
+
schoven krijgt op huis en hof van
Ludovici et de istis tribus buscis solvit
21r.
Joannes Ludowici tres solidos et Johanna Lodewich en voor die 3 schoven betaalt
Jan van Lodewich 3 schellingen en Hanna
Bachuys -iii- solidos, ut superius in
Bachuys 3 schellingen zoals hierboven
registro continetur. Commemoratio
hereditarie Wilhelmi Sceyffkens et uxoris in het register staat. De erfelijke
sue cum pueris semper est facienda feria herdenking van Willem Sceyffkens en
secunda post festum Assumptionis Marie, zijn vrouw met hun kinderen moet altijd
gehouden worden op dinsdag na
pro
+
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qua habet pastor ecclesie duo vasa
siliginis super unam curtem et domum
upten Schyn tenet pro nunc Joannes up
ten Schijn.

Maria Hemelvaart, waarvoor de pastoor
van de kerk 2 vat rogge krijgt voor 1
hoeve en huis op de Schijn.

Item commemoratio hereditarie Joannes
Buyssen et uxoris sue Gertrudis cum
pueris semper est faciende feria sexta post
festum Trium Regum, pro quo habet
pastor unum vas siliginis super -iiiverdell lant neven Beyssels kinder lant in
de vurhoeff Heyn Schijffellartz
halffbonre.

De erfelijke herdenking van Jan Buyssen
en zijn vrouw Gertrud met de kinderen
moet steeds gehouden worden op de
vrijdag na het feest van Driekoningen,
waarvoor de pastoor 1 vat rogge krijgt
voor 3 vierdel land naast het land van de
kinderen Beyssel aan de voorkant; Heyn
Schyffelartz ½ bunder.

Commemoratio Joannes in die Grayt
uxoris Agnetis cum pueris semper
facienda feria quinta post dedicationem
huius ecclesie, pro qua habet pastor
-iij-vasa siliginis hereditarie, et fabrica
ecclesie -iii- cop et custos unum cop
super unam bonariam terre jacens ayn die
Huels neven Buysschofs lant ayn eyn side
et ad aliam Zijmon Jasperis morgen.

De herdenking van Jan in de Grayt en van
zijn vrouw Nees met de kinderen, moet
gehouden worden op de donderdag na de
Kerkwijding, waarvoor de pastoor 2½ vat
rogge erfelijk krijgt en de kerkfabriek 3
kop en de koster 1 kop over een bunder
land gelegen aan de Huls naast Buyschofs
land aan de ene kant en aan de andere de
morgen van Symon Jaspers.

Item commemoratio hereditarie Joannis
van der Heggen [et] uxoris eius cum
pueris unde Henkens super Monteur et
uxoris sue semper est facienda feria tertia
post dominicam Reminiscere in
quadragesimo, pro qua habet pastor -ijvasa siliginis. Et fabrica -ii-capones pro

Idem de erfelijke herdenking van
Johannes van der Heggen en zijn vrouw
met de kinderen en Henkens op de Berg
en zijn vrouw, moet altijd gehouden
worden op de woensdag na zondag
Reminiscere in de vasten, waarvoor de
pastoor 1½ vat rogge krijgt en de
kerkfabriek 2 kapoenen voor

candelis et pastor dabit pro matriculario kaarsen en de pastoor zal aan de koster 3
+
schellingen geven over huis en hof van
-iii- solidos. super domum et curtem
21v.
Leonardi Hegmars up ten Henneberch. Leonard Hegmans op de Henneberg.
+

Commemoratio Petri Schelen et uxoris
sue Barbare cum pueris semper est
facienda feria tertia post Dionisij, pro qua
habet pastor ecclesie unum vas siliginis
hereditarie, et fabrica ecclesie -iii- cop et
custos unum cop super unum journale

De herdenking van Peeter Schelen en zijn
vrouw Barbara met de kinderen moet
steeds worden gehouden op de woensdag
na Dionysius, waarvoor de pastoor van
de kerk erfelijk 1 vat rogge krijgt, en de
kerkfabriek 3 kop en de koster 1 kop over
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terre up ten Molenwech neven Clais
1 morgen land op de Molenweg naast
Bruwers lant tenetur pro nunc Margarete Clais Bruwers land; tegenwoordig heeft
uxor Teelen wan Neyrm.
Margareta de verplichting, de vrouw van
Teelen van de Neyrm.
Commemoratio hereditarie Jhenney in
die Belt et filie eius Marie semper est
faciende feria sexta post Assumptionis
Marie, pro qua habet pastor ecclesie
-ix-cop avene super unam curtem tegen
Jans huys up ten Schyn oever up ten Mols
berch tenetur pro nunc Heyn Schyffelartz.

De erfelijke herdenking van Jhenny in
die Belt en haar dochter Maria moet altijd
worden gedaan op de vrijdag na Maria
Ontvangenis, waarvoor de pastoor van de
kerk 9 kop haver krijgt over 1 hof
tegenover het huis van Jan up ten Schyn
op de Molsberg; tegenwoordig heeft
Heyn Schyffelartz de verplichting.

Commemoratio hereditarie Petri in den
Wijer et uxoris eius Keel cum pueris
semper est facienda feria tertia post
martini, pro qua habet pastor -ij- vasa
siliginis,

De erfelijke herdenking van Peeter in den
Wijer en zijn vrouw Keel met de kinderen
moet steeds worden gehouden op de
woensdag na Martinus, waarvoor de
pastoor
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et fabrica -ii- cop et pastor dabit
matriculario unam buscam super unam
journalen terre in den Mertens graeff
neven Clais Bruwers lant. Solvit Quirinus
Caupentarius seu eius heredes.

1½ vat rogge krijgt en de kerkfabriek 2
kop en de pastoor geeft aan de secretaris
een schoof over 1 morgen land in de
Meertensgraaf naast Clais Bruwers land.
Quirinus de herbergier betaalt of zijn
erven.

Commemoratio Fije Elegast cum suis
parentibus semper est facienda feria tertia
post Andree, pro qua habet pastor ecclesie
unum dimidium modium siliginis super
domum

De herdenking van Fija Elegast met haar
ouders moet steeds gedaan worden op de
dinsdag na Andreas, waarvoor de pastoor
van de kerk ½ mud rogge krijgt voor het
huis

en de hof van Arnold van Bulkum en 3
et curtem Arnoldi de Bulkoen et tria
+
morgen land achter zijn huis bij het huis
journalia terre retro domum suam
22r.
prope domum Joannis Cappartz et fabrica van Jan Cappartz, en de kerkfabriek in
ecclesie totidem hereditarie super unum zijn geheel, erfelijk over 1 morgen
journale pomerij retro domum Wilhelmi boomgaard tot aan het huis van Willem
Aelfers van Bulkum en ook over het
Aelfers de Bulkum et etiam super
genoemde onderpand.
predictam unum pant.
+

Commemoratio hereditarie Hendrici
Episcopi [et] uxoris sue Marie cum amicis
semper est facienda feria tertia post
Lucie, pro qua habet pastor unum vas
siliginis hereditarie Et capellanus huius
ecclesie debet ipso die celebrare et
habebit dimidium vas siliginis et fabrica
ecclesie unum dimidium vas siliginis, Et
matricularius unum cop super domum et
curtem Martini op dye Playt et super -iijjournalia terre jacentes indat Oppenloijch.

De erfelijke herdenking van Heyn
Bisschop en van zijn vrouw Merchen met
hun vrienden moet steeds gehouden
worden op de dinsdag na Sint Lucia,
waarvoor de pastoor erfelijk een vat rogge
krijgt. En de kapelaan van deze kerk moet
op dezelfde dag de mis opdragen en zal
½ vat rogge krijgen en de kerkfabriek ½
vat rogge en de kerkfabriek ½ vat rogge.
En de koster 1 kop over huis en hof van
Martien op dye Playt en over 2½ morgen
land gelegen in het Oppenloijch.

Aniversarium Simonis Kuyppers [et]
uxoris Gertrudis semper facienda est feria
sexta ante Omnium Sanctorum, pro quo
habet pastor dimidium vas siliginis
hereditarie et fabrica ecclesie totidem
super unam curtem under den
Moelendijch et una latere curia que
spectat ad matricularium ecclesie de
Simpelvelt, et solvet Andreas bastardi de
Buysserhuyssen, et fabrica ecclesie dabit

De jaardienst van Simon Kuijpers en van
zijn vrouw Gertrud moet steeds gedaan
worden op de zesde dag voor
Allerheiligen, waarvoor de pastoor
erfelijk ½ vat rogge krijgt en de
kerkfabriek evenveel over een hoeve
onder de Molenvijver en aan de kant een
hoeve die hoort bij de koster van de kerk
van Simpelveld en Andrees de bastaard
van Bosschenhuizen betaalt en de
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matriculario de suo dimidio -j- vasa
-iii-solidos solvet modo Herman.

kerkfabriek zal aan de schrijver van zijn
helft ½ vat geven en Herman betaalt
slechts 3 schellingen.

Commemoratio Joannis Harst [et] uxoris
Metteldis cum filio eius Petro qui legavit
istam commemorationem feria quinta ante
Pentecostes simper, pro qua habet pastor
ecclesie -ii- vasa siliginis hereditarie, et
fabrica ecclesie -ij- vas siliginis et custos
-j- vas super domum et curtem

De herdenking van Johannes Harst en van
zijn vrouw Metteld met hun zoon Peeter,
die deze herdenking steeds op de
donderdag voor Pinksteren heeft gesticht,
waarvoor de pastoor van de kerk erfelijk
2 vat rogge krijgt en de kerkfabriek 1½
vat rogge en de koster ½ vat over huis en
hof van Johannes Harst van
Bosschenhuizen gelegen aan de straat.

+

Joannis Harst de Buysser huyssen jacens
+
super plateam.
22v.
Commemoratio Remigij ante portam [et]
uxoris eius Agnes cum amborum
parentibus semper est facienda feria
secunda in quatuor temporibus pro
annum, pro qua habet pastor ecclesie
hereditarie -iiii- markas, et

De herdenking van Remyg voor de Poort
en van zijn vrouw Nees met beider ouders
moet steeds gehouden worden op de
maandag van de quatertemperdagen per
jaar, waarvoor de pastoor van de kerk
erfelijk 4 mark krijgt en de fabriek
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fabrica -iii-, et matricularius unam super 3, en de secretaris 1 op zijn huis en hof
domum et curtem suam in den
in de Waalbroek.
Wailbroich.
Commemoratio Wilhelmi de Pomerio [et]
uxoris Catherine cum amicis semper est
facienda secunda feria post Dionisij, pro
qua habet pastor ecclesie unum dimidium
modium avene super duo journalia terre
que jacent inter Boucholt et Vleggendall
holummodo Carys in hospitale -iii- vasa
avene, et alia -ii- vasa sunt cum consentu
pastoris deposite et relaxate ex causa
quod ista prescripta duo journalia sunt
granata cum aliis censibus et ita multum
non erant valentes.

De herdenking van Willem van de
Bongard en van zijn vrouw Cathryn met
hun vrienden moet steeds gehouden
worden op de maandag na Dionisius,
waarvoor de pastoor van de kerk ½ mud
haver krijgt op 2 morgen land, die liggen
tussen Bocholtz en Vlengendaal
ongeveer; Carys in het gasthuis 3 vat
haver en 2 andere vaten zijn met
toestemming van de pastoor opzij gezet
en kwijtgescholden, omdat die
voornoemde twee morgen belast zijn met
andere lasten, en ze op die manier niet
juist waren.

Commemoratio Henrici Prijck [et] uxoris
Catherine cum pueris semper fieri debet
feria sexta post festum Dionisij, pro qua
habet pastor ecclesie unum vas siliginis,
et fabrica ecclesie totidem hereditarie
super duo journalia terre aen den
Wyssensteyn a uno latere Joannes de
Raede,
et tenetur modo Nicolaus braxator in
braxatorio

De herdenking van Heyn Pryck en van
zijn vrouw Cathryn met de kinderen moet
steeds gebeuren op de vrijdag na het feest
van Dionisius, waarvoor de pastoor van
de kerk 1 vat rogge krijgt en de
kerkfabriek erfelijk evenveel voor 2
morgen land bij de Witte Steen, aan de
kant van Jan van Raede en slechts
Nicolaes de brouwer in de brouwerij moet
betalen.

Commemoratio Godefridi Huetz ac
parentum eius semper est facienda feria
sexta post dedicationem ecclesie, pro qua
habet pastor unum vas siliginis super
omnia bona Leonardi Huetz et Simonis
Huetz

De herdenking van Godfried Huetz en
zijn ouders moet steeds gehouden worden
op de vrijdag na de Kerkwijding,
waarvoor de pastoor 1 vat rogge krijgt op
alle goederen van Lenart Huetz en Simon
Huetz;

+

fratrum et solvent heredes Leonardi
Huetz unum -j- vas, et Simon Huetz
aliud dimidium vas hereditarie.

de broer en de erfgenamen van Lenart
Huetz betalen 1½ vat en Simon Huetz
23r.
erfelijk een ander ½ vat.

+

Commemoratio Henrici Roe [et] uxoris De herdenking van Heyn Roe en zijn
Marie cum filiis parentumque eorum
vrouw Merchen met hun zonen en ouders
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semper est facienda sexta feria ante ad
Vincula Petri, pro quibus pastor habet -iivasa siliginis hereditarie et fabrica
ecclesie totidem super domum et curtem
zo Bulkoem ac terris in campis et solvit
Catherina inden Froinhouff et fabrica
dabit matriculario unum solidum.

moet steeds gehouden worden op de
vrijdag voor Petrus Banden, waarvoor de
pastoor erfelijk 2 vat rogge krijgt en de
kerkfabriek evenveel op huis en hof in
Bulkum en gronden in de velden en
Cathryn betaalt in de Vroenhof en de
kerkfabriek zal de koster een schelling
geven.

Commemoratio Joannis van den Hoeve
et uxoris eius Catherine cum parentibus
semper est facienda feria sexta in quatuor
temporibus cum quatuor vicibus in anno
missa et vigiliis cantatis, pro qua habet
pastor ecclesie -xii- markas hereditarie et
capellanus etiam istis diebus celebrabit
et habebit -iiii- markas et fabrica ecclesie
-iiii- markas et custos unam pro suo
labore super domum et curtem zo
Bulkoem que fuit Wilhelmi Velfers et
tenet modo Catherina in den Wroinhoyff
cum viro sue Theodorico, et super omnes
terras ac curtes ad predictam curiam de
Bulkoem pertinentes.

De herdenking van Jan van den Hove en
van zijn vrouw Cathryn met de ouders
moet steeds gehouden worden op de
vrijdag van de quatertemperdagen met 4
maal per jaar de mis en gezongen vigilies
waarvoor de pastoor van de kerk 12 mark
erfelijk krijgt en de kapelaan zal in die
dagen ook de mis lezen en hij zal 4 mark
krijgen en de kerkfabriek 4 mark en de
koster 1 voor zijn werk op huis en hof te
Bulkum (dat was van Willem Velfers en
nu bezit Cathryn in de Vroenhof het met
haar man Theo) en op alle gronden en
hoeve bij de genoemde hof van Bulkum
horend.
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Commemoratio Catherine et Fye Joannis
Schyffelartz uxores ac parentibus eorum
semper est facienda feria sexta ante
Conversionem beati Pauli, pro qua habet
pastor ecclesie unum vas siliginis
hereditarie, et fabrica totidem super -iijournalia terre ayn den Wyssenstein que
sunt modo Nicolai braxatoris.

De herdenking van Cathryn en Fye,
echtgenoten van Jan Schyffelartz, en van
hun ouders moet steeds gehouden worden
op de vrijdag voor de Bekering van de
Heilige Paulus, waarvoor de pastoor van
de kerk erfelijk 1 vat rogge krijgt en de
kerkfabriek evenveel voor 2 morgen land
bij de Witte Steen, die op dit moment van
Nicolaes de brouwer zijn.

Commemoratio Yden de Krickelberg De herdenking van Yden van Krickelberg
+
moet steeds gehouden worden op de
facienda est semper feria sexta post
23r.
festum Sacramenti, pro qua habet pastor vrijdag na Sacramentsfeest, waarvoor de
ecclesie unum vas siliginis hereditarie pastoor van de kerk erfelijk 1 vat rogge
super domum et curtem et omnes terras krijgt op huis en hof en alle gronden die
bij de Krikkelenberg horen.
in Krickellenberg pertinentes.
+

Commemoratio Joannis
Hoytzschemuecher et uxoris sue cum
pueris semper est facienda feria secunda
ante Laurentij', pro qua habet pastor
ecclesie unum vas siliginis et fabrica
ecclesie totidem super domum et curtem
prope Oppen vel quinque florenos aureos
et anno -lxxxvio- dedit Petrus de
Lovenberg prefactos florenos et satisfecit
pastorero et fabricam ecclesie.

De herdenking van Jan
Hoytzschemuecher en zijn vrouw met de
kinderen moet steeds gehouden worden
op de maandag voor Laurentius, waarvoor
de pastoor van de kerk 1 vat rogge krijgt
en de kerkfabriek evenveel op huis en hof
bij Oppen ofwel 5 gouden florijnen en in
het jaar 1584 gaf Peeter van Lovenberg
de genoemde florijnen en stelde de
pastoor en de kerkfabriek tevreden.

Aniversarium Thilmanni momberi ac
amicorum eius semper facienda feria
sexta ante Pentecostes, pro quo habet
pastor ecclesie -ii- vasa siliginis super
omnia bona pertinentes up Heynsbergh
prope dye herberghe, et super -iiiijournalia terre que jacent up den
Collenner wech tenetur pro nunc Nicolaus
braxator de Simpelvelt.

De jaardienst van Thilman, de voogd, en
zijn vrienden moet steeds gehouden
worden op de vrijdag voor Pinksteren,
waarvoor de pastoor van de kerk 2 vat
rogge krijgt op alle goederen behorend
bij de herberg op de Heinsberg en op 4
morgen land die liggen bij de Keulse
weg; Nicolaes de brouwer uit Simpelveld
heeft ze nu in bezit.

Commemoratio Leonardi Prickartz ac
parentum eius semper est facienda feria
tertia ante Omnium Sanctorum, pro qua
habet pastor ecclesie unum vas siliginis,
et fabrica tres capones et matricularius

De herdenking van Lenart Prickartz en
zijn ouders moet steeds gehouden worden
op de dinsdag voor Allerheiligen,
waarvoor de pastoor van de kerk 1 vat
rogge krijgt en de kerkfabriek 3 kapoenen
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unum caponem hereditarie super suum
partem patrimonii sui upten Prickartz
bergh.

en de schrijver erfelijk 1 kapoen op zijn
gedeelte van zijn vaderlijk erfdeel op de
Prickartsberg.

Commemoratio Leonardi Huet et uxoris De herdenking van Lenart Huet en zijn
eius Barbare cum filiis semper est
vrouw Barbara met zonen moet steeds
factienda feria quinta ante
gehouden worden op de donderdag voor
Dominicam Oculi in quadragesimo, pro zondag Oculi in de vasten, waarvoor de
+
pastoor van de kerk erfelijk 1 vat rogge
qua habet pastor ecclesie unum vas
24r.
siliginis hereditarie et fabrica -iii- capones krijgt en de kerkfabriek 3 kapoenen en
de schrijver 1 kapoen op zijn huis en hof
et marticularius unum caponem super
in de Irmstraat. De mis zal worden
domum et curtem suam in die
gezongen met de vigilie.
Neymrstrayt cantabitur missa cum
vigiliis.
+

Commemoratio Hendrici Fellartz et
uxoris sue Catherine cum prolibus semper
est facienda feria tertia ante Pentecostes,
pro qua habet pastor ecclesie -ij- vasa

De herdenking van Heyn Fellartz en zijn
vrouw Cathryn met nakomelingen moet
steeds gedaan worden op de dinsdag voor
Pinksteren, waarvoor de pastoor van de
kerk
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siliginis hereditarie super domum et
curtem Leonardi Muyllens et super duo
journalia terre in dat Bergervelt ad unam
laterem Simon Jasperis, et fabrica ecclesie
unum caponem et marricularius unum
caponem.

erfelijk 1½ vat rogge krijgt op huis en hof
van Lenart Muyllens en op 2 morgen land
in het Bergerveld, aan een kant van
Simon Jaspers en de kerkfabriek 1 kapoen
en de schrijver 1 kapoen.

Aniversarium Jasperis et uxoris sue Marie
cum pueris semper est facienda altera die
Gertrudis Virginis, pro quo habet pastor
ecclesie -iij- vase siliginis hereditarie et
fabrica ecclesie unum cap[onem] et
marticularius unum caponem super -iiiijournalia terre ayn Kuelenstoick tenetur
pro nunc Simon Jaspers.

De jaardienst van Jasper en zijn vrouw
Merchen met hun kinderen moet steeds
gehouden worden op de dinsdag voor de
maagd Gertrudis, waarvoor de pastoor
van de kerk 2½ vat rogge krijgt en de
kerkfabriek 1 kapoen en de koster 1
kapoen op 4 morgen land bij
Kuelenstoick; Simon Jaspers is voor nu
verplicht te betalen.

Item habet pastor ecclesie unum
dimidium modium avene hereditarie
super unum bonnariam terre jacens ayn
die Huels, tenet pro nunc Gerijt Starman
et super domum et curtem suam upten
Hennebergh, pro quo dimidio modio
prefato tenetur pastor ecclesie dominicis
diebus orare pro domicello Mathia
Durptzant et pro domicello Petro de
Duren et eorum amicorum.

Idem krijgt de pastoor van de kerk ½ mud
haver erfelijk op een bunder land gelegen
op de Huls,(Geryt Starman bezit het nu)
en op zijn huis en hof op de Henneberg,
voor welke genoemde ½ mud de pastoor
van de kerk verplicht is op zondagen te
bidden voor jonker Mathias Durptzant en
voor jonker Petrus van Duren en hun
vrienden.

+

Item tenetur Joannes upten Schyn van
eynen stuck lantz gelegen under
Buysschhoisen hoiff upten Molsberge
neven Nijs Byspelman -ix- cop even.

Idem is Jan upten Schyn verplicht 9 kop
haver te betalen over een stuk land
24v.
gelegen onder de Buyshuizerhof op de
Molsberg naast Nijs Bijspelman.

+

Item prefatus Dionisius Byspelman etiam
van den stuck lantz neven desselven Jans
lantz upten Schyn unde neven Clais Molts
hoiff ouch -ix- caponen.

Idem genoemde Nijs Bijspelman ook over
het stuk land naast het land van dezelfde
Jan op de Schyn en naast Clais Molts
hoeve; ook 9 kapoenen.

Commemoratio Beelgenn Meys semper
facienda feria tertia post Circumsionis,
pro qua habet pastor huius ecclesie -ixbuscas et sacellanus -viii- et fabrica -iiii-

De herdenking van Beelgen Meys moet
steeds gehouden worden op de dinsdag
na de Besnijdenis des Heren, waarvoor
de pastoor van de kerk 9 schoven
ontvangt en de kapelaan 8 en de
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et custos -iii- super domum et curtem in kerkfabriek 4 en de koster 3 op huis en
denn Waelbroech.
hof in de Waalbroek.
Commemoratio Laurentii pretoris
vulganter Linsgenn Scoleesen semper
facienda feria secunda post dedicationem
ecclesie, pro qua habet pastor huius
ecclesie -x- buscas, et scacellanus -viii-,
fabrica -vi-et custos -vi- buscas super
domum et prebium in denn Walbroech.

De herdenking van schout Laurens, ook
genoemd Linsgen Scoleesen, moet steeds
gebeuren op de dinsdag na Kerkwijding,
waarvoor de pastoor van deze kerk 10
schoven krijgt en de kapelaan 8, de
kerkfabriek 6 en de koster 6 schoven op
huis en opstallen in de Waalbroek.

Summarum de omnibus -viii- modii
siliginis -ij- vasa, -vii- modus avene, -jcaponem, -xxx- capones, una gallina, -xvmarckas, -ii- busce in pecuniis, et
-xxxiiii-bonuaria terre in toto.

Totaal van alles: 8 mud rogge, 1½ vat, 7
mud haver, ½ kapoen, 30 kapoenen, een
kip, 15 marken, 2 schoven in geld en 33
bunder land in totaal.

Dese vorseide kercken renten beginnende Deze genoemde kerkrenten, beginnend
op ten achtienden blat vorseid tot delen op het 18e blad tot dit 24e blad worden
-xxiiii- blatsijen bij mij Hendrich
door mij, Hendrich Boilmans, notaris
Boilmans
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geadmiteerde notarius bij den Rade van
Brabant onderscreven, voir des convents
gecollationeert ende van worde ten worde
bevonden accorderende, uuytgenomen
dye drie punct wae dese teycken voir
staet. Uuyt vyer bladeren in pargameno.
W.g. Hendrick Poilmans, notarius.

aangesteld bij de Raad van Brabant,
bevestigd, voor het convent gecontroleerd
en van woord tot woord juist bevonden,
behalve die 3 punten waar dit ... teken
voor staat. Uit 4 bladzijden in perkament.
w.g. Hendrick Poilmans, notaris.

FF. 27r-29r.
+

Copie uuyt den Schepen
gerichsboeck van Simpelvelt.
Item anno Domini -xxxii- dess vijffden
daechs in den Mertzs in Jans huys van
Remyss boeven op die Leuff oevermitzs
joncker Dryes van den Hoeff, der tzijt
scholtis dess gerichs van Simpelvelt, unde
Jan Cardinaell, der aide, Willhem
Cauterbaut, Heyn Busschoff und Jannes
van Oppem, genandt ‘der offerman’ als
alle semlichen scheffen dess selven
gerichs voerseid: Kennen dat voer ons
lijfflicher coemen unde erscheinen iss her
Andries van Donraede, pastoer der tzijt
tzu Simpelvelt an eyne, und Dirch
Bruijman, Urlich Tegger und Guertgen
Beysel van Bouchoultzs als voer hen
selleffs unde van wegen sijnner andere
halver suster unde broederen als nemplich
Daen, Gijell unde Loengen aen dander
sijde, unde soe haet der voerseide pastoer
heeren Andriess, Derich Bruymans unde
Urlich Tegger semenlich vertzegen unde
vertzijent gerichtelick op alsullich
gedinghe und gezestelich recht unde
aensprach als zij parthijen tsamen tzu
Lutghen hadden ghehadt und dass ouch
nae die vur deyss gerichsbanck voerseid
hy tzo recht ghestanden hadden, as
aengaende etzslicken geistelicken oft
weijdoms erfflichen goederen, geleegen
tzo Bouchouldt, genampt ‘Kyrlandt’ ende
wellich voerseid erfflichen goederen der

Kopie uit het boek van het
Schepengerecht van Simpelveld.
27r.

+

Idem in het jaar des Heren 1532, op 5
maart, in het huis van Jan van Remyss op
de bovenverdieping, op verzoek van
jonker Dryes van den Hove,
tegenwoordig schout van de rechtbank
van Simpelveld, en Jan Cardinael de
oude, Willem Cauterbaut, Heyn
Busschoff en Jannes van Oppen, genoemd
de koster, allen samen schepenen van de
genoemde rechtbank: geven te kennen
dat persoonlijk voor hen zijn verschenen
heer Andries van Doenraede,
tegenwoordig pastoor te Simpelveld, aan
de ene kant en aan de andere kant Dirch
Bruijman, Urlich Tegger en Guertgen
Beysel van Bocholtz, zowel voor henzelf
als vanwege hun andere halfzuster en
broers, namelijk Daen, Gyell en Laengen;
en zo heeft de genoemde pastoor heer
Andries, aan Derich Bruymans en Urlich
Tegger tesamen vergiffenis geschonken
en neemt hij hun officieel de
rechtsgedingen en gerechtelijke eisen niet
kwalijk, die zij als [tegen]partijen
gezamenlijk in Luik hadden gevoerd, en
ook nadat zij voor deze genoemde
rechtbank terecht hadden gestaan
vanwege enkele geestelijke of erfelijke
weisdomsgoederen, gelegen te Bocholtz,
genaamd ‘kyrland’; welke genoemde
erfelijke goederen dezelfde Dirch

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

sellff Dirch Bruijman, Urlich Tegger und
Guertgen myt sijnnen mytgedeelinghe
unde honne voer alderen ennen langhen
tzijt tzo bonnen handen gehadt unde
gebruycht hadden. Soe sijndt nu diese
voerggenante beyde parthien tzo allen
deillen dys goetwillich und sementlich
gherichtelich in eyn verbondt ende
compromyss getreeden und sich dishalven
vestelichen und verbontlich alle huns
stoytzen voerseid sij dieser vurschreven
goederen halven hadden rechtelich unde
vestelich affverplicht unde verbonden
unde sijndt desshalven geslicht unde
ghetoendt gelich hyrnae bescreven volcht.
In den eersten sail Derich voerseid haeven
und behalden alle sullix erff und
weydomps goidt
+

gelich ende in alle der maessen als
Derichs sweger heer der alden Guerdt
Tegger seligher, dat eyn langen tzijt van
jaeren

Bruijman, Urlich Tegger en Guertgen
volgens hun mededeling en die van hun
.voorouders een lange tijd in handen
hadden gehad en gebruikt. Zo hebben nu
deze beide genoemde partijen op alle
punten uit vrije wil en gezamenlijk een
akkoord gesloten en zij hebben dus
officiëel en wettig afgezien van al hun
genoemde twisten die ze over deze
goederen hadden, en deze zijn dus
vereffend zoals hierna beschreven is. Ten
eerste zal genoemde Derich hebben en
houden al het land en weisdomsgoed

precies zo als Derichs zwager, de oude
Guerdt Tegger zaliger, dat jarenlang heeft
27v.
gebruikt, namelijk

+
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gehadt unde gebruyckt haidt, gehadt as
nemplich huys unde hoeff nest den
kerckhoeff tzo Bouchoultzs. Noch -iiiimorgen lantzs genandt ‘Kyrlandt’,
gelegen op den Oerbergherwech tegen
Vlegendall oever. Noch -iiij- morghen
lants geleegen aen dat Beijttgen aen den
Haempoel lanxer die ghemeyn straes
boeven Lens Hoermans huijs. Noch -iiiijmorghen lantzs opten Aecher wech tegen
die kommer oever, unde dat voer diesen
erfpacht nemplich alle jaer voer -xiiierffvaet roggen -xxiiii- vass even, -iiiitaelwerdighe capuyn und -ii- stuyver
pennincks gelts allet erfpacht Eysser
maessen, allet nest -xii- den besten
roggen unde even die in tzijt der
betzaelunghen op Aecher maert vyel sien
sall, ouch daer -vii- goede taelwerdighe
capuyn. Wellighen voerseide erffppacht
Derich voerseid den selven pastoer
sicherden und geloeffden alle unde ieder
jaer erfflichen tzo betzaellen op synt
Mertensdach buesschoffs, off
onbefanghen neest daernae synt
Andryesdach Appostels und tzo leveren
alle jaer in dess pastoers huys oft eyn
mijlle weigs omganxs der banck van
Simpelvelt in eyn huys und op tinnen
solder daer den selbighen voerseide heer
Andriess pastoer gelieven sall loss unde
vrij schatz vrij bede vrij kommerloes
onbelast unde ungehyndert van aller
mallich in vrij secker behaldt und gewaldt
des voerseide pastoers. Ouch sicherde
und geloeffden Derich voerseid dat hij
dat sellf vurseide huys, hoef und landt nyt
ergeren, noch schendeleeren en sall in
eeynigerley manieren. Sonder dat hie dat
sellefft eerlich und loefflichen wynnen
bruychen unde hanteeren souden dan dat
selliff erf und goet underhalden soude
met mesten bouwinghen soe dat redelich
und behoerlich sien sall, und weryt saiche
dat Derich voerseid, Urlich und
Guertghen nae deesen

huis en hof naast het kerkhof te Bocholtz
en nog 4 morgen land genaamd ‘kyrland’,
gelegen aan de Orsbacher weg tegenover
Vlengendaal. Ook 3½ morgen land
gelegen bij het Beijttgen aan de
Haempoel langs de grote weg boven Lens
Hoermans huis. Eveneens 4½ morgen
land bij de Akerweg tegenover de
Kommer en voor deze erfpacht moet ieder
jaar erfelijk 13 vat rogge, 24 vat haver, 4
gezonde kapoenen en 2 stuiver in
penningen volgens Akener koers betaald
worden; bij dit alles 12 vat van de beste
rogge en haver die als betaling op de
Akener markt te koop zullen zijn; ook 7
gezonde kapoenen. Genoemde Derich
verzekerde en beloofde de pastoor deze
genoemde erfpacht ieder jaar erfelijk te
betalen op Sint Maarten bisschop, of zo
nodig spoedig daarna op Sint Andreas
apostel en ieder jaar in het huis van de
pastoor af te leveren of een mijl verder
binnen de bank van Simpelveld in een
huis en op een zolder waar het de
genoemde heer Andries, pastoor, zal
believen, en vrij van schatting, bede,
zonder problemen en ongehinderd in
zeker bezit van de genoemde pastoor zal
stellen. Ook beloofde genoemde Derich
vast dat hij dat genoemde huis, hof en
land niet zal misbruiken op welke manier
dan ook, maar dat hij daarvan fatsoenlijk
gebruik zal maken en dat hij erf en goed
zal onderhouden met mestgebruik, zoals
redelijk en behoorlijk zal zijn. En mocht
het zo zijn dat genoemde Derich, Urlich
en Guertghen
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verdrach tractaet unde compromiss in zich na dit akkoord niet aan alle punten
+
en komma's houden naar ons inzicht, dan
allen puncten unde in allen sijnnen
28r.
mag de genoemde pastoor en mogen zijn
articulen nyt en helten noch doen wij
voerseid nyt ghenoch noch voldeeden. opvolgers al deze erfgoederen die Derich
Soe mach unde sal als dan der pastoer heeft, plus de goederen die Urlich en
voerseid unde successoren allen deesen Guertgen met de delen van dit genoemde
‘weisdomsgoed’ en ‘kyrland’ hebben,
erfschatten und goet die Derich heeft
ouch myt die selven guederen die Urlich zoals hierna te lezen is, allemaal met alle
unde Guertgen myt sijnnen geedelinghen bijbehorende rechten zonder meer terug
van deesen voerseide weydomps goidt nemen en als eigendom beschouwen,
alsof hij hun die wettelijk afgenomen had.
und Kyrlandt haeven ghelijck hyr nae
becandt staet, alle tsaemen met allen der En de partijen Derich, Urlich en Guertgen
gerechticheyt daer tzo behoerende sonder zullen de genoemde heer Andries,
eynnich mysdoen restelich und vreedelich pastoor, en zijn opvolgers de goederen
moegen aen sich slaen und voer sijn goet vrijwillig laten hebben zonder
halden. Gelijck off hij hon die met allen tegenspraak, ook al stond men in zijn
rechten afgewonnen hedde, unde sullen recht of wat men anders zou kunnen
bedenken, zijzelf of iemand anders
deese parthien Derich, Urlich und
namens hen. Gedaan met personen
Guertgen den selven heer Andriessen
pastoer voerseid unde successoren als dan voornoemd op dag, datum als boven.
die selve guederen goedtwillich volgen Idem op dag, uur en plaats en voor onze
laessen sonder eynnich widder saeghen, genoemde rechtbank, erkent Uerlich
dat waere myt recht off andersyns wye Tegger
men dat erdencken mochte off bij hon
selleffs oft myt eemans anders van
honnen weegen sonder argelist. Geschiet
+
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myts persoenen voerseid op dach, datum
ut supra. Item allet op dach, stonde und
plaetse und oevermyts onss gerichten
voerscreeven, soe bekendt ouch Uerlich
Tegger voerscreeven dat hij ouch
desselven weydoms goidts unde Kyrlandt
van den pastoer heeft eynnen morgen
lantzs, geleeghen op den Aicher wech,
nijest meester Peters landt van suden,
tegen die Kommer oever unde eynnen
morgen tegen Vleggendall unde kendt dat
hij den

voornoemd dat hij het bewuste
weisdomsgoed en kyrland van de pastoor
heeft: 1 morgen land gelegen bij de
Akerweg, in het zuiden naast het land van
meester Peters, tegenover de Kommer,
en 1 morgen bij Viengendaal en erkent
hij dat hij de pastoor,

pastoer heer Andries voerseid jaars unde heer Andries voornoemd, jaarlijks en
+
erfelijk daarvoor ieder jaar op sint
erfflicken daer van geldende unde
28v.
Andreas apostel erfelijk 2½ vat rogge
sculdich weere alle jaer op sint
Mertensdach off nyest daernae op synt schuldig is, 6 vat haver en een kop, alles
Andriess dach Appostell -iij- erff vass volgens Akener maat, goed genoeg op de
roggen sess vass even ende eynnen cop markt en bij de 12 besten op de Akener
allet Eyscher maessen al maert ghenuch markt in de tijd waarin er veel betalingen
goet unde neest -xii- besten op Aicher zullen zijn. Deze erfpacht beloofde de
maert in tzijt der betailinghen viel sien genoemde Urlich de pastoor vast en zeker
ieder jaar correct te betalen op dag, datum
sall. Wellighe erffpacht voerseid der
voornoemd en op een mijl afstand binnen
vuergenoempden Urlich den selven
pastoer sicher unde geloeffden alle unde de bank van Simpelveld of in het huis van
de pastoor of in de stad Aken en op een
ieder jaer guettlich unde wael tzo
zolder waar het de heer Andries, pastoor,
betzaellen unde tzo leveren op dach
zal behagen. En mocht het zo zijn, dat
datum voerseid unde eyn mijlle wegs
umbganxs der banck van Simpelvelt off genoemde Urlich bij de betaling van de
bynnen pastoers huys off bynnen der stadt genoemde pacht een jaar of een termijn
van Aichen unde op eynnen solder dar achterstallig zou zijn en de genoemde
dat den selbigen her Andriessen, pastoer pacht die wij afgesproken hebben, niet
gelieven sall und waert sache dat Urlich van jaar op jaar zou betalen, dan zullen
voerseid in der betzalunghen des pachs en mogen de genoemde pastoor en zijn
opvolgers het genoemde land en erf
vurseid eynnychs jaer off termijns
ongehinderd terug nemen, zonder
versumelich ware unde den pachts
voerseid alsoe wij voervercleert nyt van problemen, alsof hij dat wettig van Urlich
jaer tzo jaer en lieverden noch betzaelden, gekregen had, zonder tegenspraak van
Urlich en zijn directe erfgenamen. Ook
soe sall unde mach alsdan der pastoer
voerseid unde sijn successoren dat selve heeft Urlich erkend en beloofd dat hij
landt unde erff voerseid vredlich aen sich jaarlijks voor hetzelfde weisdomsgoed in
de Drijver 3 kapoenen en 1 hen
slaen, unde nae sich neemen sonder
verschuldigd is en dat hij en zijn
mysdoen, gelich off hij dat myt allen
erfgenamen dit kyrland of weisdomsgoed
rechten Urlich affgewonnen hedde,
sonder eynnich widder- sprechen Urlichs niet verkopen, verpanden of veranderen
unde sijnder rechten erven. Ouch heeft zullen dan met toestemming van de
Urlich myt verkandt unde geloeft dat he eerwaarde heer abt en het kapittel van
+
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jaerlixs sculldich waer van den selven
weysdoms goet in den Drijver -iiicappones en eyn hijnne, unde dat he
alsullick Kyrlandt oft weydoms goet noch
sien erffgenaemen nyt vercoupen,
versetzen noch verergeren en sullen, dan
myt consent unde tzolassungh des
eerwerdigen heeren apts unde cappittell
van Berba unde des pastoers van Simpelvelt unde alsullix myt gerichticheyt
als die lien- gueder nemplich ophelden
werff schillynx unde

Beaurepart en van de pastoor van
Simpelveld, en wel volgens hetzelfde
recht als de leengoederen: namelijk tonen
van kooppenning en

andere overdrachtsgebruiken; en zo niet,
ander gebrouchen van oeverdrachten
+
dan volgt verbeurdverklaring van het land
unde alsullixs op verbeurtenisse dess
29r.
zoals boven gezegd; en ten overstaan van
lantz als voerseid unde heeft ouch
gheloeft overmitzs scholtiss und scheffen schout en schepenen hebben Derich
Bruyman, Guertgen Beysels en hun partij
voerseid Derich Bruyman, Guertgen
Beysels myt sijnnen parthien allsullick beloofd genoemd verdrag na te komen
op straffe van verbeurdverklaring.
verbondt voerseid vesteelich op
Gedaan bij schout jonker Dryes van den
verbuertenisse voergenaempt te
onderhalden sonder argelist. Geschiet met Hove en Jan Cardinael, Willem
schouttet joncker Dryes van den Hoeff Kauterbaut, Heyn Buesschoef en Jannes
unde Jan Cardinael, Wilhelm Kauterbaut, van Oppen als schepenen van de
rechtbank van Simpelveld. Datum als
Heyn Buesschoeff unde Jannes van
boven; er onder stond het volgende
Oppem als scheffen dess gerichts
Simpelvelt. Datum ut supra, onder stondt geschreven:
gescreven, aldus.
+
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Gecollationeert mijt den Principael
Gecontroleerd met de opdrachtgever voor
oevermyts gherichten voerseid unde
de genoemde rechtbank en juist
concorderende bevonden. Johannes van bevonden. Johannes van Oppen.
Oppem.
Gecollationeert is dese voerseide copie
ierst beginnende item anno xvc
tweendartigh [1532]. End die ander
beginnen. Item allet op dach stond etc.
tegen een copie per copiam end
onderteick bij den notaris Johannem de
Lapide. Ende daarmede van wordt ten
wordt, bij mij Hyndricken Boylmans in
den Rade van Brabant ons Heren des
Conyncks geadmitteerde notarius
onderteicken en accorderende bevonden.
Hynrich Boilmans, notarius.

Deze kopie is gecontroleerd vanaf het
begin: ‘in het jaar 1532’ en de rest begint
aldus: Idem op dag, uur enz, een kopie
van een kopie en ondertekend door
notaris Johannes de Lapide. En daarmee
van woord tot woord door mij,
Hyndricken Boylmans, in de Raad van
Brabant van onze heer de Koning
opgenomen, ondertekend en akkoord
bevonden. Hynrich Boilmans, notaris.

FF. 30r-30v.
+

L'an 1668 du mois d'octobre le 23
par devant moy noctaire soubsigné
et les temoins ouy enbas denommer
personelement constitué reverend
seigneur frère Ambroise de Fraisne abbe
de Beaurepart, avec luy le noble frère
Jaspar Faimonville vice pasteur de
Simpelvelt, partie faisant pour noble frère
Jean Matterny pasteur dudit lieu et
chanoine reguliere dudit Beaurepart dune
parte et messire Edmont Godefroid baron
de Bocholtz, grand Commandeur de
L'ordre Teuthonicque au Baillage des
Jongs ex d'aultre parte la mesme desdits
premieres comparans ont este si deliberez
qu'ils en rendu a stuyt local de neuff ans
rottieres et continue a commencer au
present mois et finir au mesme temps
lesdittes noeuff ans revoluz en expirez
audyt seigneur second comparant present
en acceptant chinque bonnieres ou bien
quinse grands iournaux en une pice
ioindants dun coste proche de Flegendael
et de l'aultre aboutissant aux limite du

In het jaar 1668, op 23 oktober, zijn
voor mij, ondergetekende, notaris, en
30r.

+

de getuigen die onderaan
met name genoemd worden, verschenen:
enerzijds de eerwaarde heer broeder
Ambroise de Fraisne, abt van Beaurepart,
en met hem de eerwaarde broeder Jaspar
Faimonville, onderpastoor van
Simpelveld, die de eerwaarde broeder
Jean Matterny vertegenwoordigt, pastoor
van genoemde plaats en regulier kanunnik
van genoemd Beaurepart, en anderzijds
de edele heer Edmont Godefroid, baron
van Bocholtz, grootcommandeur van de
Duitse Orde aan de Balie der Jongs. In
de akte van de genoemde eerste
comparanten is aldus besproken, dat er
een huurcontract voor negen
aaneensluitende jaren is afgesloten, te
beginnen in de huidige maand en te
beëindigen op de contractuele tijd als de
genoemde negen jaren voorbij en
afgelopen zijn, met de genoemde heer
comparant die aanwezig is en vijf bunders
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terroire d'Aix parmy par ledit seigneur
prendeur [......] et payant audit seigneur
pasteur chacque an ledit stuyt durant
avant la feste de la Saint Andre quinse
stiers de spelte et quinse stiers d'orge
d'hyver en espece comme aussy par les
clausses et conditions suivantès. Premier
que le terme limite par le present stuyt
estani expi[re] iceluy cesterat et tacite
recenduction n'aurat lieu. Deux que ledit
seigneur prendeur ne pourat arrier rendre
ou sub arrender lesdits terres en tout ny
es partie sans le grè et consentement dudit
seigneur pasteur. Trois deverat ledit
seigneur prendeur durant ledit stuyt bien
et fidelement faire labeurer et engraisser
lesdits terres de tempe et de saison
comme font tous bons laboureurs desseur
et dessou sans enfin de sondit stuyt
prendre aucunes graisses, royes
ammelioration. Quattre deverat ludit
seigneur prendeur payer tous arrierages
qui seront trouvez estre deus iusques a
oeiourdhuy scavoir de douse stiers de

aanvaardt ofwel vijftien grote morgens
aan een stuk, grenzend aan de ene kant
aan Vlengendaal en aan de andere kant
eindigend bij de grens van het
grondgebied van Aken door de genoemde
heer huurder; en hij betaalt aan de
genoemde heer pastoor ieder jaar dat het
genoemde contract duurt, voor het feest
van Sint Andreas vijftien vat spelt en
vijftien vat wintergerst in natura. Ook zijn
er de volgende clausules en voorwaarden:
Ten eerste dat als de uiterste termijn van
het genoemde huurcontract verlopen is,
dit zal ophouden en dat stilzwijgende
verlenging niet zal plaats hebben. Ten
tweede dat genoemde heer huurder de
genoemde gronden niet kan doorgeven
of onderverhuren in zijn geheel of
gedeeltelijk zonder instemming en
toestemming van genoemde heer pastoor.
Ten derde: genoemde heer huurder moet
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spelte et de douse stiers d'avoine az
termes suivant scavoir la moitie ens les
pasques prochaines et l'aultre moitie ens
un demy an ensuivant et ce suivant la
specification desdits arrierages qui en
serat donne et venant ledit seigneur
prendeur a manquer au payement d'ung
seul cannon et accomply deverat des
clausses

gedurende de contractperiode de
genoemde gronden goed en trouw laten
ploegen en bemesten in de tijd en het
seizoen, zoals alle goede landbouwers
doen op en onder de grond, zonder aan
het eind van het genoemde contract enige
mest mee te nemen zonder verbetering
van de grond. Ten vierde: de genoemde
heer huurder moet alle achterstallige
schulden betalen, die verschuldigd blijken
te zijn tot vandaag, te weten 12 vat spelt
en 12 vat haver in de volgende termijnen:
Te weten de helft met Pasen aanstaande
en de andere helft een half jaar daarna en
wel volgens de specificatie die gegeven
zal worden van genoemde achterstallige
schulden. En als genoemde heer huurder
te kort mocht schieten bij de betaling van
een enkele regeling en het vervullen van
bovengenoemde

et conditions susdits en tout ou en partie clausules en voorwaarden in hun geheel
+
of gedeeltelijk, zal hij van zijn recht
iceluy serat descheu de son droict et
30v.
le present stuyt sera cassé et comme non beroofd worden en zal het voorliggende
advenu sa ainsy plaist ausdits seigneurs huurcontract verbroken worden en als
niet gesloten beschouwd worden, indien
prendeurs lesquels en tel evenement
pouront remettre les mains auxdits terres dat genoemde heren verhuurders behaagt.
Zij kunnen in dat geval weer de hand
et en disposer a leur bon plaisir sans
aucun adiournement pro altable et forma] leggen op genoemde gronden en erover
ite de droict ou de praticque a tout quoy beschikken naar hun goeddunkt, zonder
ledit seigneur prendeur a consenty mesme enige dagvaarding voor overleg en rechtstout le dessus accepte et promis accemplir of praktijkformaliteiten. In dit alles heeft
et observer et pour asseurance de tout le de genoemde heer huurder toegestemd,
premis et oblige sa personne et tous et de akte erover aanvaard en beloofd te
vervullen en na te komen en als borg voor
quel conques ses biens meubles et
al het hiervoor genoemde heeft hij zijn
immubles presentes et futures pour
persoon en al zijn bezittingen gesteld,
accenx pouvoir révénir par adiour de
quinsaine at aultrement selon stiel et pour welke die ook zijn, roerende en
le premis renouveller et realiser pardevant onroerende, huidige en toekomstige. Hij
kan nog erop terugkomen na twee weken,
touttes Courtes et Justices ou besoing
serat out constitué tous porteurs de cestes en anders volgens rechtsgebruik om het
et chascun d'eux insolidum surquoy et ce hiervoor gestelde te vernieuwen en te
verwezenlijken voor alle hoven en
fait at passe en Liege en la maison de
rechtbanken. En zo nodig hebben allen
messire Ferdinand baron de Bocholt,
grand doyen de Liege presents illecque en ieder van hen persoonlijk verklaard
Jean de Hiron et Francoy Anteme celle daarvan te getuigen. En dit is opgemaakt
en gepasseerd in Luik in het huis van de
passe temoins requis estoit signé a la
+
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minutie originelle frère Ambrois de
Fraisne, abbe de Beaurepart, frère Jaspar
Faimonville, vice pasteur de Simpelvelt,
Bothol, puis y estoit appose le cachet
conventuel et moy Charle Ant. Debra,
notaire apostolicque admis en la cour
episcopalle de Liege et par le Souverain
Conseill de Brabant au premis requis
1668.

edele heer Ferdinand, baron van
Bocholtz, groot-deken van Luik, in
aanwezigheid van Jean de Hiron en
Françoy Anteme, de vereiste getuigen
van het passeren. Was getekend op de
originele minuut door broeder Ambroise
de Fraisne, abt van Beaurepart, broeder
Jaspar Faimonville, onderpastoor van
Simpelveld en Bocholtz; verder was het
ordezegel geplaatst en ben ik, Charle Ant.
Debra, apostolisch notaris, toegelaten aan
het bisschoppelijk hof van Luik en door
de Soevereine Raad van Brabant voor het
voorgaande contract gevraagd, 1668.
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FF. 31r-35r.
+

Etiam vide aliam sententiam Folio 75.

[Bovenschrift] Zie ook een ander vonnis
op Folio 75.
31r.

+

Copie uut een definityff vunnenis
gegeven tot Brusselt in die Cancelerij
anno 1502, den 8en dach aprilis, tegen
die gemeynten van Sympelvelt
aengaende die groete tienden waervan
dat origenall is in dat convent van
Valbenoiten.

Kopie van een definitief vonnis, geveld
te Brussel in de kanselarij in het jaar
1502, op 8 april, tegen de gemeenschap
van Simpelveld over de grote tienden;
het origineel is in het klooster van Val
Benoit.

Philips bij der gratien Goids erts hartoge
van Oestrix, hartoge van Bougondien,
van Lothrinck, van Brabant, van Stier,
van Karente, van Crain, van Lymborch,
van Lutzemborch ende van Gelre. Greve
van Vlaenderen, van Habsborgh, van
Tyrol, van Phirette, van Kyenburgh, van
Artois, van Bourgondien. Palatijn van
Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt,
van Naemen ende van Zutphen.
Merckgreve des heylichs Roomschen Rijx
ende van Bourgauwe, landtgreve in
Elsaten, heere van Vrieslandt, van opden
Windiscuck, van Portenantos, van Salins
ende van Mechelen. Allen den genen die
desen onse brieve sullen sien saluyt.
Alsoe onlanx te wetene in den maent van
junio lestleden offt daeromtrent questie
ende proces geport ende hangende waer
geweest in onsen Raede geordineert in
onsen Landen van Brabant, Lymborch
ende anderen van Overmaeze tuschen die
Aptdisse ende Convent des godtshuus
van Valbenoiten der ordenen van
Cisteaulx, impetranten ende aenleggers
ter eenre, ende die scepenen van
Sympelveldt in onsen landen van
Shartigenraede gedaighde, ende onsen
procureur generael in Brabant inden
naeme ende alst die saecke dair affvoer
hen aengenomen

Philips, bij de gratie Gods aartshertog van
Oostenrijk, hertog van Bourgogne, enz.,
enz., aan al degenen die deze onze brief
zullen zien, gegroet. Zoals bekend is er
onlangs in de maand juni j]. of
daaromtrent, een proces aangespannen in
onze Raad, ingesteld in onze landen van
Brabant, Limburg en andere landen van
Overmaas, tussen de abdis en het convent
van het klooster van Val Benoit van de
Cistercienzer orde als eisers aan de ene
kant, en de schepenen van Simpelveld in
ons land van 's-Hertogenrade als
gedaagden samen met onze procureurgeneraal in Brabant aan de andere kant,
met name toen hij de zaak daarna ter
verdediging had aangenomen.
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De genoemde eisers stellen onder andere,
hebbende verwerderen ter anderen
+
kort gezegd, dat ze in het genoemde dorp
sijden, den voerseide impetranten ende
31v.
aenleggers seggende onder danderen in van Simpelveld bepaalde tienden hadden,
substanten, dat sij in den voerseide dorpe die naar goddelijk, natuurlijk en positief
van Sympelveldt hadden sekere thienden, recht vrij en exempt waren van alle tollen,
lasten, belastingen, beden, en schattingen,
die wellicke nae alle rechten soe
godlicken, soe nateurlicken, soe positive gewone en buitengewone. Dat de eisers
vrij ende exemp waere van allen gabellen, ook vroeger de genoemde tienden in
vrijheid en exemptie hadden gebruikt. En
lesten, settingen unde impositien,
ordinarien unde extra ordenarien, dat oeck de genoemde gedaagden of hun
die selleven impetranten voertijden der voorouders hebben ooit, in vroegere
tijden, geëist de genoemde tienden te
voerseide thienden in sulcker vrijheit
ende exemptien als voer hadden gebruyck belasten met lasten of beden van onze
ende beseten. Ende want die voerseiden, kant. Dus toen ter zake van de kwestie er
een proces tussen de genoemde partijen
nu gedachden, off haeren voersaeten
werd gehouden voor de leden van de
naemals ende in tijden voerleden hen
hadden gevoerdert die voerseide tienden Raad van wijlen hertog Karel, onze oude
te belasten myt precarien off beden van vader, die God genadig zij, indertijd
ons. Soe wenter saecken van die questie verblijvend in onze stad Maastricht, werd
unde proces geresen tussche die partijen er uiteindelijk, na volledig geïnformeerd
voerseide voer die luden vanden rade van te zijn, door de leden van de Raad bijeen
in de genoemde stad
wijlen hartogen Kaerle, onsen ouder
vaeder dien godt benaede, doe ter tijt
geordinert ende residerende in onser stat
van Tricht ende uuterlick nae
volcoemende kenisse
+
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van saeken bij die voerseide luden van
den Rade geordineert in de voerseide stat
van Triecht op den -xxiisten- van Octobri
int jaer -lxxiii- werde gewesen ende myt
vonnisse uuytgesproeken ende vercliert
dat die voerseide thienden zoude sijn ende
blijven vrij ende exempt van den
voerseide precarien

Maastricht, op 22 oktober in het jaar 1473
vonnis gewezen en verklaard dat de
genoemde tienden vrij en exempt zouden
zijn en blijven van de genoemde lasten

of beden en dat daarom de
offt beden, ende dat tot dien, die
+
Simpelveldenaren de eisers zouden
voerseiden van Sympelveldt den
32r.
voerseide impetranten souden restitueren terugbetalen hetgeen zij hun ten onrechte
hadden afgenomen. Maar dat niettemin
tgene des zij ter contrarien hen
de genoemde gedaagden zich sindsdien
affgenoemen hadden, dat desen niet
hadden ingespannen de eisers onder druk
tegenstaende die voerseiden, nu
gedaigden, hen hadden sindert gevoerdert te zetten en te voorkomen dat hun
die voerseide impetranten te oppresseren tiendpachters inzake van de tienden
ende te bedwingen heuren pachteneeren betaald werden. Zo zouden ze bijdragen
in alle lasten en schattingen. Daarom
ter saecken van voerseide thienden te
waren de eisers met hun klacht bij ons
betaelen ende te contribueren in alle
precarien ende scattinge soe dat daerom gekomen en ze hadden, hetgeen al eerder
die selven impetranten waeren claechtich gezegd is, geëist, vergezeld van onze
gecoemen aen ons ende hadden tgene des open brief op grond waarvan onze
voerseid is in effecte bij supplicatien te deurwaarder op hun verzoek de
kennen gegeven, myt oeck daerop onsen genoemde schepenen van Simpelveld
oepenen brieven geworven uuyt crachte opgedragen had, te accepteren dat ze de
tienden, die van de genoemde eisers
vanden weleken bij seeckeren onsen
officier executeur der selver, hadde tot waren, niet zouden betrekken bij de beden
hueren versuecke beveel gedaen geweest of andere lasten, of dat ze hun daarin
van onsen wegen den voerseide scepenen zouden laten bijdragen en dat ze, voor
van Sympelvelt, dat sij hun verdraegen zover ze iets geïnd hadden, dat zouden
terug geven. En omdat dezelfde
souden die voerseide tienden den
schepenen zich daartegen verzetten,
voerseide impetranten aldaer
toebehoerenden inden voerseide beeden hebben wij hun gevraagd op zekere dag
voor of na, te verschijnen
offt anderen lasten te stellen offt heve
daerinne te doen contribueeren ende dat
soe verre sij ter saecke van dien yet
affgenoemen offt ontfangen hadden, dat
te restitueren unde wyderen te keren, ende
mits dien dat die selleven schepenen hen
daertegen opponerden sekeren dach we
toecomende ende naemaels verleden hen
bescheyden hadden geweest te zijnen
ende te compareren in onsen
+

+

voerseide Rade om die redenen van
hueren voerseide oppositien aldaer op

voor onze genoemde Raad, om de
redenen van hun verzet uiteen te zetten,
32v.

+
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te doen ende te verkleen te antwoerden
ende daerinne voerts te procederen soe
behoeven souden. Op wellicken dach
ende anderen daeraff behoerlick
onderhouden den voerseide partijen off
heuren procureurs in onsen voerseide rade
comparerende van wegen der voerseide
impetranten weren verhaelt geweest tgene
des voerseid is. Ende oevermits dien ende
anderen redenen ende middelen
geconcludeert ten eynde dat die voirseide
gedaighde souden myt vonnisse van ons
ende van onse voerseide rade wordden
geduempt ende bedwongen hen te
verdraegen die voirseide tienden in onsen
voerseide beden oft ander laesten te setten
off hen daer te doen contribueren, mair
tgene des sij hen der saeken van dyen
affgenoemen hadden te restitueren.
Maekende heysch van tosten gedaen ende
te doene in deser instantie in generael van
den processe. Ende onsen voerseide
procureur generael in Brabant inden naem
ende qualiteit als hij procideerde dairop
antwordende ende onder dander seggende
in substantie ter contrarien, dat der
voirseide

zoals behoort bij een proces. Op deze en
andere dagen verschenen de genoemde
partijen of hun procureurs in onze Raad
en hebben de genoemde eisers hun
verhaal verteld als boven vermeld. En om
deze en andere redenen werd
geconcludeerd, dat de genoemde
gedaagden door ons vonnis moesten
worden gedwongen, de genoemde tienden
niet te betrekken bij onze beden of andere
belastingen, maar dat ze datgene dat
afgenomen was, zouden terug geven. Ze
eisten betaling van de gemaakte en te
maken kosten in verband met het proces.
En onze genoemde procureur- generaal
in Brabant antwoordde daarop en
verklaarde onder andere daartegen in dat
de genoemde eisers in het dorp en
parochie van Simpelveld de grote tienden
hadden, en dat die grote tienden
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impetranten hadden in den voirseide
doerpe ende parochien van Sympelveldt
die groete tienden aldaer, dat die
voirseide groete thienden wer een van
het meest opbrachten in de gehele
den alderprouffijtelicsten ende
+
parochie. Dat de eisers inzake de tienden
oirboirlicsten leden van der voerseide
33r.
gehouden waren tot verscheidene
geheelder parochien, dat die selleven
impetranten ter zaecken van der voirseide verplichtingen en onder andere dat,
wanneer de ingezetenen van de parochie
tienden gehouden waeren in diversen
schattingen of beden moesten betalen, dat
servituten ende onder dander dat soe
wanneer die ingesetene vanden voirseide dan de eisers de 10e penning moesten
betalen bij een dergelijke schatting of
parochien schattinge offt bede geven
bede; dat wij en onze voorouders dit
moesten, dat dan die voirseide
gedurende 10, 20, 40 jaren en veel langer
impetranten betaelen moesten den
thienden penninck uuyt sulcker schattinge [hadden gedaan], dat niemand
off bede. Dat wij ende onsen voirsaeten daarentegen de gedachte had gehad,
inkomsten uit de bezittingen van de eisers
van over -x-,-xx-, -xl-jaeren ende soe
veele meer, dat nyemant die contrarien te verkrijgen, maar alleen de 10e penning
te heffen van de schattingen en beden,
en gedenckte hadden geweest in
possessien vanden voirseide impetranten die wij geïnd hadden in de parochie van
te ontfangen en den thienden penninck Simpelveld. Dat de schepenen van
vanden schettingen ende beden die ons Simpelveld het boven vermelde verhaal
gebuert hadden te heffen inder voirseide hadden gehoord van oude mensen en het
als recht beschouwden en hetzelfde op
parochien van Sympelveldt. Dat die
verschillende tijden goedgekeurd hadden.
voirseide schepenen van Sympelveldt
tgene des voirseid is van alden luyden Dat de schepenen en gegoeden van
gehoirt ende gehouden hadden hueden Simpelveld, in voortzetting van de
genoemde rechten, de eisers
ende hielen voir recht ende tselven te
aangesproken hadden op de 10e penning
diversen stonden alsoe geaccordeert
van de beden die de genoemde parochies
hadden. Dat die scepenen ende
ons gaven
bedsetteren van Sympelveldt voirseid
continuerende die voirseide possessien
die voirseide impetranten oft hueren
voirseide goeden gestetelt hadden op den
thienden penninck vanden beden die
wellicke die van der voirseide parochien
ons gaven voer onsen
+

incompst ende huwelick. Ende al waest voor onze inkomsten en huwelijk. En zo
zou het zijn dat, gelet op hetgeen te voren
soe dat dat gemerct tgene des voerseid +33v.
is, die voerseide impetranten reden noch gezegd is, de eisers geen reden gehad
zouden hebben tot tegenspraak en veel
sake gehadt en hadden daer tegen te
minder nog om van ons een voorziening
seggene ende soe vele te min van ons
te vragen; ze hadden juist uit hun stukken
provisie te werven. Soe hadden sij
nochtans onder haeren stucken te kennen de open brief genomen, die daarover voor
tgene geworven die oepen brieven daer hen gemaakt is en met dat argument de
+
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voir van huennen wegen of merite
gemaekt is ende onder tdecsel van dien
te doen daegen die voerseiden nu
gedaecher. Segede voirts voer antwerde
en selvere gevende unse voirseide
procureur dat men op alsulcke pretense
previlegien als die voerseide impetranten
desen aengaende mochten hebben, nyet
sculdich en wert te letten ende daerbij
dien dat dieselve hen niet enextendeerden tot desen tegenwoerdigen
stucken, noch oick gegeven en waeren
bij de gheene die macht hadden ons unse
recht af te nemen ende ewech te gevenen.
Ten anderen mare alwaert soe dat die
voirseide pretense previlegien extensibel
waeren tot desen stucke des neen, soe
waere nochtans claer dat men allen
previlegien bij contraren usancien
verliesen mochte ende alsoe dan gelijck
voer verclaert is die selve impetranten
niet tegenstaen den voerseide previlegien
altijt den thienden penninck vanden
voerseide beeden betaelt hadden. Soe
blijck wel dat als voere men op haere
voerseide pretense previlegien nyet
schuldich hen was te letten. Ende als van
sekeren vonnisse bijden voirseide

gedaagden van nu kunnen dagen. Onze
procureur antwoordde verder, dat men op
dergelijke geclaimde privileges als de
eisers konden hebben, niet hoefde te
letten en bovendien dat die privileges zich
niet uitstrekten tot de onderhavige
stukken en evenmin verleend waren door
degenen, die de macht hadden ons ons
recht af te nemen en weg te geven.
Verder, al zou het zo zijn, dat de
geclaimde privileges wel zouden leiden
tot deze ontkenning, dan was het toch
duidelijk, dat men alle privileges kon
verliezen bij tegengesteld gewoonterecht
en dat, zoals boven verklaard werd, de
eisers, ondanks de privileges, altijd de
10e penning van de genoemde beden
betaald hadden. Zo blijkt wel, zie boven,
dat men op hun geclaimde privileges niet
hoefde te letten. En wat betreft een
bepaald vonnis waarop de eisers zich
beriepen, zei onze procureur,
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impetranten geallegeert seighde unse
dat van dat geclaimde vonnis
voirseide procureur dat van dien pretense
vonnisse nyet
bleeckt auctentyckelyck maer alleen uut geen origineel meer bestond, maar dat het
+
alleen bleek uit een bepaalde geclaimde
seekeren pretensen brieven daeraen
34r.
eenen segel genayt was dwelck niet en brief, waaraan een zegel was gehangen
dat erg dubieus was. En onze procureur
were sonder groete suspicie. Ende
protesteerde daartegen en wilde zonder
protestierden daer van unse voirseide
uitstel zekerheid om te kunnen
procureur dien aengaende unverlet te
wetenen om te procedeeren tegen die hen procederen tegen degenen die gebruik
maken van de genoemde akte. En al was
mitten voerseide brieven behelpen
het zo dat dit tot oponthoud zou leiden en
wouden. Ende alwaert soe dat dit
dat het genoemde vonnis authentiek ‘nee’
cesserede ende dat vanden voirseide
vonnisse auctentycke bleecke des neen, bleek te zijn, dan zou dat toch maar een
zaak zijn geweest tussen andere partijen,
soe soude dat nochtans zijn een dinck
tusschen anderen partien gebuert daer wij waarmee wij noch onze procureur iets te
maken hebben gehad en dus zou dat ons
offt onse voirseide procureur niet en
geen schade mogen doen. En des te meer
souden noch geroepen noch gehoert
geweest hebben en mits dien en souden omdat het geclaimde vonnis naderhand
uns tselve egheen prejudicie moeghen herroepen werd en te niet gedaan. En
doen. Ende des temeer want tvoirseide vanwege deze en andere redenen vroeg
onze procureur, dat gezegd zou worden,
pretense vonnenisse naederhandt
dat de eisers niet ontvankelijk werden
weeroepen ende te nyeeten gedaen
geweest hadde. Ende overmits desen ende verklaard wat betreft hun eisen, maar dat
de aanslag op hun goederen en de
ander reedenen ende middelen
concerneerende onse voirseide procureur uitvoering daarvan voortgezet kon
ten eynde dat soude geseigt ende vercleert worden en dat de gedaagde schepenen
woorden dat die voirseide impetranten van Simpelveld, waarvoor de procureur
um te intendeeren tot saecken ende als sij bemiddeld had, in hun eerdere
vorderingen werden geabsolveerd. De
gedaen hadden niet en waeren
eisers repliceerden daarop. En de
ontfanckbaer, sonder die scattinge op
haeren goederen gedaen. Stat grijpen die gedaagden dupliceerden en hielden vast
executie daeraf gecontinueert ende die aan het tegendeel
voerseide schepenen van Simpelvelt
gedaichde daervoer unse voirseide
procureur geinterveniert hadde van haeren
voerderen heysche ende concludeer ende
geabsolveert wordden den voirseide
impetranten daerop replicerende. Ende
den voirseide gedaichden dupliceerende
ter contrarien persisteerende
+

+

ter eenre zijden ende ter anderen
overmits den redenen ende middelen
van haeren wegen geallegeert als voer
ende meer andere inde eynden. Ende

aan de ene kant en aan de andere kant,
vanwege de redenen die hiervoor zijn
34v.
aangevoerd en nog meer andere tot
besluit. En die partijen werd opgedragen

+
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concluderende bij hen genoemen als
boven welcke partien soe gehoert in
onsen voirseide raede hadde geordineert
geweest dat sij souden scriven ten eynde
bij hen bedinght bij maneeren van
memorien. Ende die voirseide haere
memorien instuficeeren met allen sulcken
brieven, titulen ende andere munimenten
als hun goet duncken soude, etc. Ende
daermede zij hen in desen souden willen
behelpen van welcken haeren memorie
brieven, titulen ende munimenten zij
malcanderen visie doen souden om die te
moegen accordeeren ende debatteeren
allet bij eenen volumen. Ende daeraf
dienen tot eenen seekeren anderen daegen
daertoe bescheyden om dat gedaen ende
allet oeversien die selleve partien voerts
te appoincteeren het were met rechte oft
men konste oft anders soe behoeren
soude. Welcken appoinctement
naevolgende hadden die voirseide partijen
naemals van haeren voirseide memorien
brieven titulen ende munimeten gedient
die gewisselt ende namails geaccordeert
ende gedebatteert als voere naeder te hove
gebracht. Ende dat gedaen comparerende
ende hen te meer stonden

in onze Raad dat zij een schriftelijke
verklaring zouden geven en dat ze die
verklaring zouden aanvullen met akten
en andere bewijzen, naar gelang ze dat
nodig vonden. En om elkaar de
gelegenheid te geven over elkaars
argumenten en bewijzen te debatteren, is
alles bij elkaar gezet. Ook moesten de
stukken op bepaalde dagen beschikbaar
zijn. Deze aanwijzing hebben de partijen
opgevolgd en zo hun stukken
uitgewisseld. En daarna zijn ze meerdere
uren in onze Raad aanwezig geweest en
hebben ze verzocht recht te doen in dit
proces. Wij laten weten dat wij alles
overzien en onderzocht hebben en
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presenteerende in onse voirseide raede
zeer enrstelic versocht dat men hen voirts
recht doen woude in ende op voirscreven
proces. Doen te weten dat oeversien ende
gevisiteert
+

int lange tselve proces ende al tgeene des
+
dairop ende bij blijct ende
35r.
geconsidereert tgene des men in desen
behoirde te considereeren ende dat soude
konnen oft moghen
gemoveeren. Wij met goeder ende rijper
deliberacien hebben gecondemneert ende
bij desen unsen uuyterlycke vonnisse
ende voir recht condempneeren die
voirseide gedaighden hen te verdraegen
die thienden geleegen te Simpelvelt den
voirseide impetranten toebehoerende ende
daerom questie ende bovenaf mencie
gemaict is, te selten ende te taxeeren in
de contribucie van onsen beeden ende
anderen weerlycke lasten der voirseide
prochien van Simpelvelt oft die daerinne
te doen contribueeren. Ende den selleven
impetranten te restitueeren tgene des zij
uuyt saken van dien hen afgenoemen ende
afgepandt hebben. Condemneeren tot dien
die voirseide gedaighde in de helft van
den kosten van desen voirseide processe.
Ende die andere helft compenserende
ende dat om reedenen ende des ter
orconden hebben wij unsen segel hieraen
doen hanghen.

dat wij, na goed en rijp beraad, hebben
geoordeeld in laatste instantie, dat de
gedaagden worden veroordeeld te
accepteren dat de tienden gelegen te
Simpelveld toebehoren aan de eisers en
dat zij [de gedaagden] in deze zaak geacht
worden bij te dragen aan de betaling van
onze bede en andere wereldlijke lasten
van de parochie van Simpelveld, en de
eisers terug moeten betalen hetgeen ze
van hen hebben afgenomen. Wij
veroordelen de gedaagden in de helft van
de kosten van dit proces. En de andere
helft vergoeden wij. Daarom en ter
bevestiging hebben wij ons zegel hieraan
gehangen.

Gegheven in onser stadt van Brussel acht
daegen in apryl in tjaer ons heeren
duysent vijffhondert ende twe voer
Paschen. Sic signatum et subscripturn
supra plicam. Bij mijnen heere den
Ertshartogen ter relatien vanden Raede.

Gegeven in onze stad Brussel op 8 april
in het jaar des Heren 1502 voor Pasen.
Aldus getekend en ondertekend op de
vouw door mijn heer de Aartshertog ten
behoeve van de Raad.

Jan Rigorio.

Jan Rigorio.
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FF. 36r-38v.
Litere iste non sunt reale, sed suspecte. [Bovenschrift:] Deze akte is niet echt,
+
maar verdacht.
36r.

+

Copy. Int jaer ons heeren -m.iiiic
lxxviii- sijn verscheenen heer Mathijs
religieus tot Berpae ende pastoer tot
Sympelvelt, jonker Jan van den Haeff,
Aret van Bulckom, Jan Huysmans,
Henrich Musche als gedeputeerden unde
geconstitueerden volmechtigen der
anderen gemeynen naeberen Sympelvelt
unde Bochults, voer den eerwerdigen
heeren Goeswijns Hemones abt tot
Berpae der stadt Luydich, broeder
Leenardt van Lymborch, genant Bylsteyn,
prior, broeder Johan van Bastoin,
supprior, broeder Willem de Ora, broeder
Andrees van Doenraedt, broeder Gelis
Franschimont, broeder Michael van
Naemen, broeder Johan van Grijmbij,
broeder Lambrecht de Falcone, unde
anderen conventualen des godtshuys
Berpae in dat capitelhuys bekenden
cloester Berpae. Ende voer mij notaris
onderscreeven, unde begeerden dye
voerseide verordineerden unde
volmechtigen van Sympelvelt. Dat
alsullicke supplicatie gepresenteert siende
den -xixe- meerts

Kopie. In het jaar van onze Heer 1478
zijn verschenen heer Mathys,
geestelijke te Beaurepart en pastoor te
Simpelveld, jonker Jan van den Hove,
Aret van Bulckom, Jan Huysmans en
Henrich Musche als vertegenwoordigers
met volmacht van de andere gewone
inwoners van Simpelveld en Bocholtz,
voor de eerwaarde heer Goeswijns
Hemones, abt van Beaurepart in de stad
Luik, broeder Leenardt van Lymborch,
genaamd Bylsteyn, prior, broeder Johan
van Bastoin, subprior, broeder Willem de
Ora, broeder Andrees van Doenraedt,
broeder Gelis Franchimont, broeder
Michael van Namen, broeder Johan van
Grymby, broeder Lambrecht de Falcone
en andere kloosterlingen van het klooster
Beaurepart in het kapittelhuis van het
genoemde klooster Beaurepart. En voor
mij, ondergetekende, notaris,
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int jaer voermentioneert soude bij den
voerseide preelaet ende religieusen soude
geconcludeert ende geindt worden ende
inne crafft blijven. Wellicke supplicatie
inhaldende was aldus: Eerwerdige
geislicke prelaet ende religieusen des
godtshuys Berpae, wij heer Mathijs van
Tongeren, pastoer tot Sympelvelt, landt
Shartegenraidt, joncker Wilhelm van den
Haeff, Aret van Bulckom, Jan Huysmans,
Henrich Musche als volmechtigen ende
verordineerden in deeser saecke der
anderen naeberen Sympelvelt ende
Bochults, blijckende bij deeser
tegenwordige volmacht schrifftelick.
Geeven te kennen met alle reverentie
uwer Eerwerdicheit ende anderen
conventualen, hoe dat wij supplianten
geconsidereert hebben dye kleyn
geleegentheit van koeweiden toestaende
dat huys der pastorien tot Sympelvelt.
Ende aengemerckt dat dye besten
geleegentheit zich begeeft ende begeeven
heft tot aller profijtelixten

verlangden de genoemde
vertegenwoordigers en gevolmachtigden
van Simpelveld, dat over een verzoek dat
op 19 maart in het genoemde jaar al
gedaan was bij de genoemde prelaat en
de religieuzen, een besluit genomen zou
worden en dat dit van kracht zou blijven.
Het verzoek was als volgt: Eerwaarde
heer geestelijke en religieuzen van het
klooster Beaurepart, wij, heer Mathys van
Tongeren, pastoor te Simpelveld, in het
land van 's-Hertogenrade, jonker Wilhelm
van den Hove, Aret van Bulckom, Jan
Huysmans en Heinrich Musche, getuige
deze schriftelijke volmacht
gevolmachtigden en vertegenwoordigers
van de andere inwoners van Simpelveld
en Bocholtz in deze zaak: wij geven met
alle eerbied te kennen aan U, Eerwaarde
heer en de andere leden van het convent,
dat wij, vragers, de minder belangrijke
zaak van de ‘koeweiden’ die horen bij de
pastorie te Simpelveld, ter harte hebben
genomen. En omdat de gelegenheid de
meest gunstige kans biedt

ende geleegentheit dye selleve pastorie de pastorie te voorzien van weiden,
+
hebben wij, inwoners, met hulp van onze
met weiden te versyn. Alsoe hebben
36v.
pastoor en de volledige instemming van
wij naeberen met hulpe van onssen
pastoer ende volkoemende consent des de eerwaarde heer abt en de religieuzen
eerwerdigen heeren abt ende religieusen van het klooster te Beaurepart als erfelijk
des godtshuys tot Berpae, als eerffgiffters patroon van onze parochiekerk van
onsser parocheal kercken van Sympelvelt Simpelveld, eeuwig en erfelijk verkocht
12 vat rogge uit de gestichte jaardienst
eewelicke ende eerffelicke verkocht
verkoepht twelleff eerff vaeten roggen van de familie van Imstenrade en met de
Vroenhof verpand, met toestemming van
koemende bij fundatien nut den
jonker Wilhelm van den Hove, en
jaerbeganck van den geslecht van
verkocht aan jonker Wilhelm voor 8
Emstenraedt, ende veronderpandt der
Vroenhoff, toestaende joncker Wilhelm Andreas goudgulden per erfelijk vat
van den Haeff. Ende een igelicke eerff rogge, zwaar van gewicht en van echt
goud. Ook erfelijk verkocht 6 vat rogge
vaet roggen verkocht aen joncker
Wilhelm voerseid ende van den selleven uit de jaardienst van Wilhelm Pelsers te
Bulkum aan Jan van den Hove, ieder vat
betaelt daer voer acht Andrees
goltguldens. Swaer van gewichte ende voor 8 goudgulden, voor welke 6 vat de
goet van golde. Noch eerffelicke verkocht hof van Bulkum als onderpand gold.
Verder 8 vat rogge horend bij het O.L.V.
ses vaete roggen nut den jaerbeganck
Wilhelm Pelsers tzo Bulckom aen Jan altaar in Simpelveld. Ook dat erfelijk vat
+
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van den Haeff, igelick vaet voer acht golt
guldens, wellicken ses vaeten roggen
veronderpandt was der hoff van Bulckom.
Noch acht vaeten roggen toestaende
Onsser Liever Vrouwenaltaer tot
Sympelvelt. Oeck dat eerff vaet roggen
verkocht acht golt guldens. Noch omtrent
vuff vaeten roggen allet eerffelick
koemende uut diversen jaergetijden, ider
vaet voer acht golt guldens, wellicke
pennegen uutgegeeven sijnt voer dye
weerff pennegen ende anderen gedaende
onkosten. Noch gehepoticeert ende
eerffelick uutgegeeven dry morgen
weiden weysdomps goet geleegen in den
Waelbroeck toestaende der pastorien, aen
Hendrich Musche, met conditie dat der
Hendrich ende zijn naekoemende eerven
ende partien ende erffgenaemen dat
selleffs weisdomsgoet besittende, sullen
jaerlix daer van betaelen allen jaer op synt
Meertens buschop daech, offte synter
Andrees daech Apostel daer nae

verkocht voor 8 goudgulden. Verder
ongeveer 5 vat rogge afkomstig van
verschillende jaardiensten, ieder vat voor
8 goudgulden, welk geld uitgegeven is
aan de kooppenning en andere onkosten.
Ook onder hypotheek erfelijk uitgegeven
3 morgen weidegrond, weisdomsgoed
gelegen in de Waalbroek, behorend bij
de pastorie, aan Hendrich Musche, onder
voorwaarde dat Hendrich en opvolgers,
partijen en erfgenamen die dat
weisdomsgoed bezitten, daarvoor jaarlijks
op Sint Maarten bisschop of Sint Andreas
apostel daarna in de loop van de dag,
zullen betalen 5 vat haver en 4 gezonde
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met den sonnenschijn vijff vas haeveren kapoenen, 3 schellingmunten,
ende vier taelwerdigen capoenen drij
schillinx pennegen, kommer
zonder bezwaring en lasten. En de
loes beede vrij onbelast van allen
+
partijen zullen die zaken leveren, evenals
saecken. Ende sullen dye partien dye
37r.
selleven lyveren volgende dye anderen bij de andere weisdomsgoederen. En ze
weisdomps guederen. Ende dat selleffs zullen de grond van het weisdomsgoed
weisdomps goet den grondt met geynen niet bezwaren met pacht noch erfelijk
pachtlues noch eerffelicke te beswaeren belasten, noch ooit verkopen zonder
noch te belasten in eynigen tijden noch toestemming van de abt, de pastoor en de
conventuelen van het klooster, op straffe
te verkoepen dan bij consent des abts,
van verbeurdverklaring van de grond.
pastoers ende conventuaelen des
godtshuys voerseid, op verbuertenis des Ook zal bij verkoop de overdracht
gebeuren voor de pastoor en de laten van
grondts. Oeck bij verkoepen sal dye
oeverdraecht van den selleven gescheeden de weisdomsgoederen met als
kooppenning de 11e penning en met
voer den pastoer ende laeten der
andere gebruiken die daarop betrekking
weisdomps guederen, met
hebben. En bij in gebreke blijven van de
weerffschillinck den -xi en- penninck
betaling volgt verbeurdverklaring van de
ende anderen gebroucken daer toe
dienende. Ende bij fault der voltaelinge grond zoals beschreven, zonder enige
tegenspraak van de bezitter; dan zullen
als voerscreven op verbuertenisse des
grondts sonder eynich wyderspreecken zij bij bevel van de wereldlijke rechter de
pastoor voor altijd in het bezit stellen van
der sellever besitters, dan sullen den
het weisdomsgoed onder hypotheek, met
pastoer deur affgebot des werlicken
richters alsullix gehepoticeert weisdoms inbegrip van alle bijbehorende geestelijke
goet willich laeten volgen ten eewigen en wereldlijke rechten, zonder
tegenspraak of anderszins door henzelf
daegen als met allen geislicken ende
werlicken rechten daer inne erwonnen of iemand namens hen, maar vrijwillig
zonder eynich wyderspreecken met recht met hand en voet het land verlaten.
Hendrich Musche heeft ook inderdaad
offte andersins bij hun luyden offte
voor de gekochte weide 23 goudgulden
imants van hunnen tweegen, dan
betaald. Dus is met deze benodigde
goetwillich handt unde voet van den
munten, namelijk 271 goudgulden, aan
grondt affdoen. Heft oeck Hendrich
Musche betaelt inne behoeff der gegolden Jan Huysmans betaald voor een hof,
genaamd de Housmans hof, gelegen aan
weiden dry en twintich golt guldens.
de openbare weg bij de Panneslager en
Alsoe sijn gegolden voer allen desen
aan de ene kant naar het noorden het
voergenantden gelaechde pennegen,
steegje naar de Syben, aan de andere kant
nemlich twe hondert een en seventich
het deel van Hent. Ook met de genoemde
bescheiden golt guldens aen Jan
Huysmans eenen hoff genampt Housmans munten betaald aan Jan Housmans voor
hoeff, liggende aen dye gemeyne straet een hof of weide genaamd
teegen den Pannesleeger, ende ter anderen
sijden nat noerden dat gasken gaende nae
den Syben, dye ander sijde Hents partien.
Noch voer dye voerseide pennegen
+
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gegolden aen Jan Housmans eenen hoff
offte weide genampt ‘der Triechter hoff’,
de Triechterhof, ongeveer 3 grote morgen
begrijpende omtrent drye groeten
+
groot, per morgen 150 roede en per roede
morgen, den morgen hondertvijfftich
37v.
16 voet, gelegen bij de openbare weg naar
royen, ende dye roede -xvi- voeten,
geleegen op dye gemeine straet gaende de Kruisweg, genaamd de Irmstraat,
welke 2 weiden verkocht zijn door Jan
nae den Krutswech, genampt ‘dye
Housmans, die gehuwd is met zijn
Nermstras’. wellicken twee weiden
verkocht sint van Jan Housmans sittende wettige eerste vrouw Berb. En gekocht
zoals de weiden gelegen waren, eeuwig
inne zijnen aelingen stoel met zijnder
wettelicker eersten huysvrouwen Berb. en erfelijk tussen de vaste grenspalen ten
Ende gegolden inne alle maneeren als dye voordele van de pastorie van Simpelveld.
weiden waeren liggende, ewelick ende En nu Jan Housmans dit geld met
eerffelick tuschen hun bescheiden paelen toestemming van - de genoemde
eerwaarde heer abt en convent van
tot behoeff der pastorien Sympelvelt.
Ende Jan Housmans deesen voerseide Beaurepart ontvangen had en bedankte
voor de goede betaling, nu is met
pennegen (bij consent des voerseide
eerwerdigen heer en Abt ende convent rechterlijke uitspraak een erfelijke
van Berpae ontfangen hebbende) ende overdracht goedgekeurd door Jan
sich bedanckende der goeder betaelinge, Housmans en zijn vrouw Berb aan de
alsoe ist voerbehalden ende bewillicht bij rechthebbenden op de twee weiden als
hun eigen grond, ook voor hun erven en
dye gedaende gerichtelycke guedinge
ende eerff transport nu ende ten eewigen nakomelingen. In aanmerking is
daegen bij den voerseide Jan Housmans genomen,
ende zijnder huysvrouwe Berb als macht
hebbende deesen twee voergenampte
weiden als hun eygen
+

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

131

grondt ende eerff ende gerechten erffen
ende naekoemelingen. Aengemerck dat
dye spraeck was dat dye geislickheit geen
werlicken heeren gronden en souden
hyrnaemals eerffelicke besitten. Ende
alsoe dye pastorie tot naerkoemende
tijden soude moegen deur imants deesen
voerseide gegolden getransporteerden
weiden bij alsullicken myddelen offte
practijcken onteerff worden. Ende omme
deese beswaerenisse voertekoemen
sonder argelist, daeromrne sullen nu ende
ten eewigen daegen deese voerscreeven
twe weiden veronderpant zijn ende
verblijven oeck gerichtelick
veronderpandt ende verbleeven voer dye
justicie van Sympelvelt (bij alsoe

dat er sprake van was, dat de
geestelijkheid hierna geen wereldlijke
gronden meer erfelijk zou mogen
bezitten. En zo zou de pastorie in de
toekomst door iemand, wat betreft de
gekochte overgedragen weiden, op deze
manier kunnen worden onterfd. Om dat
probleem in goede trouw te voorkomen,
zullen de twee weiden ten eeuwigen dage
als onderpand dienen, ook wettelijk voor
de

rechtbank van Simpelveld (mocht het
noedich bij oersaecken als
+
hierdoor nodig zijn), om jaarlijks aan de
voergementioneert) omme jaerlix aen
38r.
den pastoer van Sympelvelt te betaelen pastoor van Simpelveld erfelijk 23 vat
eerffelicke dry en twintich vaeten roggen. rogge te betalen. En aan het O.L.V.-altaar
Ende Onsser Liever Vrouwen altaer acht 8 vat rogge. En de rente van de 23
goudgulden van Hendrich Musche
vaeten roggen. Ende van dye
drientwintich golf guldens koemende van volgens de Gulikse reglementen. En aan
Hendrich Musche den interest, volgende de eigenaar van de grond de haver die
hem toekomt en voor de 3 morgen 1 kip.
der Guylixer ordenancien. Ende den
grondtheer zijn behoerlicke haever, ende Ook voor de Triechterhof aan de
van den dry morgen een hoen. Noch van kerkfabriek van Simpelveld 1½ kapoen
jaarlijks en 5 penningen. Daarom hebben
den Triechter hoff der fabrycken der
lcercken Sympelvelt onderhalven ca poen wij, heer Goeswinus Hemones, abt van
jaerlix vijff denaers. Waeromme alsoe ist het genoemde klooster en de religieuzen,
dat wij heer Goeswinus Hemones abt des voor onze notaris en de genoemde
voerscreeven convents ende religieusen vertegenwoordigers met deze verkoop en
voergenampt voer onsen Notaris ende de geldige overdrachten hypotheek onder
de genoemde voorwaarden voor altijd
gedeputeerden voerseid inne deese
ingestemd en daarom hebben we deze
verkoepinge ende geldinge, transport
brief in goede trouw van ons zegel
ende hepoteeclce bij conditien
voergementioneert, nu ende ten eewegen voorzien. En ter bevestiging hebben wij
en de vragers aan onze notaris en de
daegen geconsentiert hebben, ende
consenteeren ende haldende in effect bij secretaris van ons kapittel gevraagd de
deesen beseegelden brieff in allen tijden genoemde punten op perkament te
sonder argelist. Ende tot confort hebben schrijven. En om daarna beide in alle
eerlijkheid te zegelen. En twee
wij ende dye supplianten aen onsen
notaris ende secretaris van onsen capittel gelijkluidende gecontroleerde akten, van
voerseid begeerdt voerrigen puntten bij welke er een in onze geheime charterkast
scrifften int pargament te stellen. Ende in het klooster zal blijven en de ander
+
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omme als dan bij oprechten seegelen te overhandigd zal worden aan jonker
beseegelen bij ons beiden partien. Ende Wilhelm van
gescreeven ende beseegelt siende. Ende
twe eensgelijcken gecollationeerden
brieven, waer van der een blijven sal in
onssen secreete capitulaer kaeste bij den
convent, ende der ander zal oevergelyvert
woerden joncker Wilhelm van
den Hove ten behoeve van hem en alle
den Haeff in behoeff voer heem ende
+
anderen die bij deze akte betrokken zijn
allen anderen den wellicken
38v.
alsullicken brieff zal aengaen ende van en hem nodig hebben. Gedaan te Luik in
noeden zijn offte weesen. Gheschiet tot de abdij van Beaurepart in genoemd jaar
Luyck in dye abtdije int convent Berpae op 18 april, in aanwezigheid van mij,
int jaer voerseid den -xviiie- Apprilis in notaris, onder ede aangesteld bij de
officiaal en het hof van Luik alsook in de
presentie mij notaris geordineert,
Raad van Brabant, die hierbij betrokken
geswoeren ende geadmittert bij den
is. Er onder stond geschreven: Hubertus
official ende hoff van Luyck, als oeck
inne den Raede van Brabandt hyr inne Ordingen, notaris.
versocht ende geroepen. Onder stondt
gescreven, Hubertus Ordingen, Notarius.
+

Ist dese copie gecollationeert met eene
schrifteur Int pergament geschreeven
begennende aldus. In die eerste lynie in
tjaer ons heeren -m.iiiic lxxiii-. Ende
innende Hubertus Ordingen ende
bevonden

Deze kopie is vergeleken met een
geschrift op perkament dat aldus begint:
Op de eerste regel: ‘In het jaar van onze
Heer 1478.’ En het betrof Hubertus
Ordingen en is van
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accordeerende van woerde te woerden
met den origenael ende besegelt met dry
segelen, ende gecopiert bij mij Johannes
van den Steine, Notarius.

woord tot woord akkoord bevonden met
het origineel en gezegeld met 3 zegels en
door mij gekopleerd, Johannes van den
Steine, notaris.

Reverendus dominus et frater Leonardus
Bylsteyn Abbas Bellireditus et ego frater
Arnoldus Diddeneus comperimus dictas
literis et prescriptas non esse autenticas
et hec propter nominatos confratres visa
quod frater Leonardus prior nunque fuit
sed receptor redituum conventus. Et his
literis parum vel nihil potui efficere imo
ego et predecessores nostri maxima
damna consecuti fuimus.

[Onderschrift:] De eerwaarde heer en
broeder Leonardus Bylsteyn, abt van
Beaurepart en ik, broeder Arnoldus
Dyddeneus, beweren dat genoemde akte
en de inhoud ervan niet authentiek zijn
en wel vanwege de genoemde
medebroeders, omdat namelijk broeder
Leonardus nooit prior is geweest, maar
econoom van het klooster. En van deze
akte heb ik weinig of geen voordeel
kunnen hebben, ja zelfs hebben ik en onze
voorgangers zeer grote schade erdoor
geleden.

FF. 39r-42v.
+

Heer Aert Dydden, pastoer van
Sympelvelt in den lande van
tShertogenrode, rescribent hem
regulerende
achtervolgende de bevele hem gedaen bij
de beslotene briefven van desen hove aen
hem gedirigeert zijnde van der date den
-xxiiiie- july lestleden ende in
conformiteyt van dyen rescriberende op
te requeste bij, van weghen, ofte op ten
naem van de schepenen ende gemeyne
ingeseetenen desselffs dorps van
Sympelvelt ten zelven daeghe desen hove
gepresenteert. Seegt waerachtich te zijne
dat hem rescribent inder voerseide
qualiteyt is competerende het een
gerechte derde deel van alle de
thiendbaere vruchten vallende binnen den
voerseide dorpe van Sympelvelt Bocholts
toe behoiren ende dependentien den
saementlich oick de lammeren thiende,
gansen ende hoender thienden etc.
Waeraff die resteerende twee
deerdedeelen zijn competerende der

Heer Aert Dydden, pastoor van
Simpelveld in het land van
39r.
's-Hertogenrade, schrijft volgens het
bevel

+

dat hem door middel van de besloten brief
van dit Hof d.d. 24 juli ll. heeft bereikt,
en reageert eveneens op het verzoek dat
van of in naam van de schepenen en de
gewone inwoners van het dorp
Simpelveld op dezelfde dag aan het Hof
is aangeboden: Zegt dat het werkelijk zo,
is dat hem in zijn genoemde positie het
derde deel toekomt van alle tiendbare
vruchten binnen het dorp
Simpelveld/Bocholtz en alles wat daarbij
hoort en daarbij ook de lammertiende, de
ganzentiende en de hoendertiende, enz.
Van de tienden komen de overige twee
derde toe aan de vrouwe abdis en de
kloosterlingen van Val Benoit. Deze
tienden zijn van oudsher in bijna het hele
land van Overmaas verzameld op deze
manier, namelijk: dat als de telling van
de schoven rogge, tarwe, haver, gerst,
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vrouwe abdisse ende conventualen van
Valbenoit. Welcke thienden van oude
tijden bij naest over tgeheel landt van
Overmaeze gewoenlyck zijn geweest
gecolligeert te worden in deser maniere,
als te weeten dat de tellinge van de
garwen rogge, terwe, havere, gerst, spelt,
bundels van hoije, wicken ende andere
vruchten op eenen stucke landts begonst
ist gecontinueert geweest op te andere
stucken eenen heere, meestere ofte
proprietaris toebehoerden, gelijck van alle
tzelve claerlick blijcken mach bijde
bescheeden daeraf zijnde mits desen bij
authentycke copien geexhibeert van anno
-xvc lviii- den elleffde may In welcke
collectatien der voerseide thiende inder
vuegen voirseid te doene alsoe hij
rescribent inden jaere xv c ende -lxxiiiibij de voirseide supplianten ofte hunne
voirsaeten feytelick worde beleth, soe
heeft hij hem des hier te hove bij requeste
beclaecht
+

verzueckende hem daer inne verzien te
worden bij opene briefven van
reintegracie in forma. Wellicken
aengaende

spelt, de bundels hooi, wikken en andere
vruchten op een stuk land begonnen was,
ze werd voortgezet op de andere stukken
[land] van de heer, meester of eigenaar,
zoals duidelijk mag blijken uit de stukken
daarover, zoals aangetoond door
authentieke kopieën van de 11e mei in
het jaar 1558. Bij het verzamelen van de
tiende op deze manier werd de schrijver
in het jaar 1574 door de eisers of hun
meerderen feitelijk belemmerd; hierover
heeft hij zich bij het Hof beklaagd met
het verzoek

hem daarin tegemoet te komen door
middel van een officiële open brief over
39v.
doortelling. Dit tussen

+

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

133

zijnde tusschen partijen geresen formel
proces immers communicatoir is tselve
zoo verre vervolgt dat ten lesten te weten
op den -xviiie- january anno xvc ende
zessentzeventich, stilo novo, daer inne is
gegeve vonnisse difinityf waer bij hij
rescribent is verclaert in zijn versueck
bijde voirseide zijne requeste gedaen in
maeten ende vuegen nyet ontfangbaer
ende gecondemneert in de costen van den
zelven processe. De welcke naederhandt
te weten inden jaere -xvc- ende -lxxviizijn getaxeert geweest ter somme toe van
hondert vijff Rijns guldenen, zesse
stuyvers ende een oirt. Waer nae zijn op
geresen dese troublen by middele vande
welcke bij nae universelick tgeheele landt
van Overmaese is geplundert ende de
arme ingesetenen zulix getracteert dat zij
genoetzaeckt zijn geweest deene oost,
dandere west te verloopen ende nauwelix
middelen hebben gehadt om het leven te
onderhouden. Veele min hun recht ten
groeten toste te vervolgen. Alle dwelick
ende eenighe andere redenen zijn geweest
deir zaecke dat hij rescribent oick
genootsaeckt is geweest metten vervolge
zijnder gerechticheyt ten petitoire te
simuleren tot inden jaere -xvc ende
lxxxix- wanneer hij geresolveert was tot
verzekeringe van zijnen gerechte ende
om in toecommenden tijden dyen
aengaende van alle questien ende
querellen hem te ontslaene opt stuck van
de collectatie der voirseide thienden zijne
actie ten petitoire te institueeren. Om
welck proces ende de groete costen van
dyen te verhueden heeft ten lesten als te
weeten op ten

de partijen gevoerd formeel burgerlijk
proces heeft in zoverre een vervolg
gekregen, dat op 18 januari in het jaar
1576, nieuwe stijl, een definitief vonnis
is gewezen, waarbij verklaard is, dat het
verzoek van de schrijver niet ontvankelijk
was en dat hij veroordeeld werd tot de
kosten van het proces, welke naderhand,
namelijk in het jaar 1577, getaxeerd zijn
op de somma van 105 Rijnse guldens, 6
stuivers en 1 oort. Daarna zijn de bekende
troebelen ontstaan, waardoor bijna het
hele land van Overmaas is geplunderd en
de arme inwoners zo zijn behandeld, dat
ze genoodzaakt waren te vertrekken, de
een naar het oosten, de ander naar het
westen, en ze nauwelijks middelen
hadden om van te leven. Velen hadden
grote moeite hun recht te krijgen. Al deze
en nog andere redenen hebben ertoe
geleid dat ook de schrijver genoodzaakt
was het claimen van zijn rechten in de
vorm van een verzoek uit te stellen tot
het jaar 1589, toen hij besloten had zijn
rechten vast te leggen en zich in de
toekomst van alle twisten over het
inzamelen van de tiende te verlossen door
het verzoek in te dienen. Om dit proces
en de grote onkosten van dien te
besparen, heeft tenslotte, namelijk op 1
augustus 1589,

de Gouverneur- Generaal van het land
iersten augusti anno -xvc- ende
+
van Overmaas de partijen gesommeerd
negenentachtentich den Gouverneur
40r.
om met hun stukken, claims en bewijzen
Generael des lants van Oevermaese
partijen doen dach bescheyden om met voor hem te verschijnen en voor de heren
abt van Beaurepart en Martinus
alle hunne bescheeden titulen ende
munimenten te compareeren voer hem, Dyddeneus, deken van de collegiale kerk
van sint Pieter in Luik en vice-aartsdiaken
ende die heeren abt van Beaurepart,
+
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Martinus Dyddeneus, deeken van de
Collegiale kercke van sinte Peeters
binnen Luyck ende vicearchidiaconus
Hasbanie tegens den alsdaen
niestkoemenden saterdaech om alle der
supplianten ende des rescribentens
questien ende geschillen int minnelick
offte bij forme van rechte ter neder te
leggen. Alwaer partijen dyen volgende te
weder zijden gecompareert zijnde ende
in tzegghen der voerseide heeren
geconsenteert ende gecompromitteert
hebbende ende belast tobserveeren tghene
des beyde zelve heeren zouden worden
verclaert hebben respective overgegeven
hunne pretensien ende defencien met alle
de stucken titelen ende munimenten
daermede zij hunne allegatien
pretendeerden te verificeeren. Alle
welcke stucken, titulen ende munimenten
bijde voerseide Heeren compromissarien
rijpelick overzien ende geexamineert
zijnde. Is ten zelven daeghe bij hun
verclaert dat de voirseide geheele
thienden groot ende cleyne gelegen
binnen ende buyten den voirseide dorpe
van Sympelvelt naer inhoudt

van Hasbanië op de eerstkomende
zaterdag om alle geschillen tussen de
eisers en de schrijver in der minne te
schikken of door een rechterlijke
uitspraak op te leggen. Daar zijn de beide
parijen verschenen en volgens de
woorden van de genoemde heren hebben
ze verklaard zich te houden aan hetgeen
door de beide heren zou worden
uitgesproken en hebben ze hun
beweringen en verdediging met alle
bijbehorende stukken overgelegd. Nadat
alle stukken, beweringen en bewijzen
door de heren bemiddelaars degelijk
onderzocht waren, is op diezelfde dag
door hen verklaard dat de tienden, groot
en klein, liggend binnen het dorp
Simpelveld binnen oude en nieuwe
grenspalen, onverdeeld voor twee derde
deel voor de vrouwe abdis en voor een
derde deel voor hem, de schrijver,
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der oude ende nuwe paelen ende limiten op dezelfde manier zou worden
pro indivise ende onverdeilt voir die twee verzameld als de twee andere delen voor
derde deel en der voirseide vrouwe
de vrouwe abdis.
Abdissen ende voir het derde deel zoude
voir tzelve derde deel bij hem rescribent
worden gecollecteert inder zeliver
maniere als de voirseide twee andere
deelen der voirseide vrouwe abdisse
toebehoerende. Ende de pachters der
zelver twee derde deelen die van alle
oude tijden hadden gecollecteert
ende alnoch waeren colligerende ende En de pachters van het twee derde deel,
die van oudsher hadden verzameld en nog
dat conformelick de oude costuymen, +40v.
te weten tellende ende colligerende van verzamelden en wel volgens de oude
gewoonten, namelijk tellen en inzamelen
eene stucke lands op dandere eenen
proprietaris toe behoerende. Des gelijcken van het ene stuk land op het andere van
oeck inne die Broeck ofte hoersaet wat een eigenaar, ook in de Broek of op ruig
gezicht ende gemeyt ende inden Bendt land, dat met de zeis gemaaid wordt en
ofte andersints gecolligeert wordt. Dat in de Bendt of op andere wijze verzameld
insgelijcx alle hoy in wat plaetse dat het wordt; dat ook alle hooi op plaatsen waar
gemayt wordt verthienbaer wesen, naer het gemaaid wordt, vertiendbaar is; op
dezelfde manier vlas, ganzen, kippen,
advenant desgelijcken vlas, gansen,
hoenderen, raepzaet ende andere deci- raapzaad en andere vertiendbare vruchten,
mabele vruchten, etc. Gelijck tselve al enz., zoals duidelijk blijkt uit de akte
claerlick blijcken mach uuyter acte daer daarover; de kopie daarvan is hieraan
aff zijnde bij copie authentycq hier aen gehecht. Deze verklaring hebben de eisers
gehecht. Welcke declaratie de supplianten op verschillende manieren geprezen, goed
in verscheyden manieren oeck hebben gekeurd en ondertekend, hetgeen op de
eerste plaats [blijkt] uit [het feit], dat zij
gelaudeert, geapprobeert ende
geratificeert als inden iersten uuijt dyen de verklaring op het kerkhof van
zij de zelve declaratie hebben oick opten Simpelveld op een zondag in
aanwezigheid van de hele gemeente naar
kerckhove van Sympelvelt op eenen
behoren bekend hebben gemaakt, zodat
zondaech ter presentie van de geheel
iedereen zich daarnaar kon richten zonder
gemeynte behoirlick gepubliceert ten
onbekendheid voor te wenden. Ten
eynde een yegelick hem daernaer
reguleerende zonder daeraf ignorantie te tweede hebben de eisers de verklaring
pretendeeren. Ten anderen hebben noch goedgekeurd, [wat blijkt uit het feit] dat
ze in overeenstemming daarmee hebben
de supplianten de zelve declaratie
geapprobeert ende gelaudeert. Daer bij toegestaan dat schrijver sedertdien
dat zij in conformiteyt van dyen hebben voortdurend in alle rust en vrede openlijk
ghedooght dat hij rescribent tsedeert date in het bezit is geweest van alle genoemde
en andere vertiendbare vruchten op grond
van dyen continuelick is gheweest in
peyselicke ende vredelicke possessie vel van de verklaring en zonder van iemand
quasi van alle de voirseide ende andere weerwoord te krijgen. Deze goedkeuring
thienbaer vruchten op ten voet der zelver leidt er dus zonder meer toe, dat het de
declaratie openbaerlick ende ter aenziene eisers niet toegestaan is er op een of
+
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van eenen yegelicken zonder yemants andere manier tegen in te gaan, want
contradictie te collecteren. Wellicke
anders zou men
approbatie naer recht is van alzulcken
effecte ende crachte dat den supplianten
ongeoorlooft is de zelve in eenighe
maniere te imprigneren offte
contravenieren ghenoemen schoen de
zelve anderssints de
vigore juris ex aliquo capite mochte
worden gedebatteert van nulliteyt, gelijck
tzijnder tijt naerder zal werden beweesen.
Sulcx dat grootelicx te verwonderen is
wat hun supplianten mach hebben
gemoveert totter presentatie der voirseide
requeste ten waere de hoope die zij
mochten hebben om hem rescribent inden
gronde te ruineeren, waertoe eenighe hem
rescribent onbekendt zijnde) hun
uuyterste debvoir wel hebben gedaen.

met behulp van het recht eindeloos
kunnen debatteren, zoals nader zal
worden bewezen. Daarom is het echt de
vraag, wat de eisers kan hebben bewogen
hun verzoek in te dienen, tenzij ze hopen
de schrijver totaal te ruïneren, waarvoor
enkelen (de schrijver daarvan is
onbekend) hun uiterste best hebben
gedaan.

xv. Want is waerachtich dat alsoe hij
rescribent gaende opten iersten augusti
lestleden naer der kercken om den
Godlycken dienst te doene worde bij de
vijanden ende rebellen van zijnder

xv. Het is immers een feit dat de
schrijver, toen hij op 1 augustus
laatstleden naar de kerk ging om de mis
te lezen, door de vijanden en rebellen van
Zijne

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

135

Majesteyte gevanckelick gevuert in zeker
bossche gelegen ontrent Stockum over
de Maeze al waer de zelve rebellen van
hem met groote tormenten hebben
geextorqueert de somme van vijffhondert
Rens guldenen, Hollants gelts, voir zijn
rancoen, hem opentlyck hebben verclaert
dat eenighen van zijne ondersaeten hun
hadden gezeegt dat hij rescribent de
macht wel hadde voir zijn rancoen te
betaelen de somme van duysent daelder.
Ende dat hij den ingezetenen van
Simpelvelt wel twee duysent guldenen
schade hadde gedaen door de processen
die hij tegens hun was sustineerende offte
teghens hun hadde gesustineert. Oick
uuyte druckelick zegghende dat hij
rescribent was verspiet bij eenighe van
Sympelvelt voorseid. Uuyt welcke
handen hij suppliant nauwelix verlost
zijnde ende opten vierden den voirseide
maendt van augusti thuys gecommen,
hem zijn van weegen der supplianten
gecommuniceert de voirseide beslotene
briefven.

Majesteit gevankelijk werd meegenomen
naar de bossen in de buurt van Stokkum
over de Maas, waar de rebellen hem
onder marteling 500 Rijnse guldens,
Hollands geld, hebben afgedwongen als
losgeld. Ze hebben hem openlijk te
kennen gegeven, dat enkele van zijn
onderdanen hun hadden gezegd dat de
schrijver makkelijk 1000 daalder als
losgeld kon betalen. En dat hij de
inwoners van Simpelveld wel 2000
guldens schade had berokkend door de
processen die hij tegen hun voerde of had
gevoerd. Ook zeiden ze uitdrukkelijk dat
de schrijver door enkele inwoners van
Simpelveld verraden was. Nauwelijks
was hij uit hun handen verlost en op 4
augustus thuis gekomen of de besloten
brief werd hem door de eisers
overhandigd.

xvii. Ende daermede de supplianten hun
noch nyet contenterende, hebben oick met
eenen deurwerdere hem rescribent doen
sommeren om binnen twelff daegen doen
naestcommende te voldoen de somme
inden voirseide acte van taxatie begrepen
waeraff de supplianten in achthein jaeren
herwaerts noijnt eenich vermaen hebben
gemaeckt. Behalve eens in de maende
van julio anno xvc

xvii. En daarmee waren de eisers nog niet
tevreden; ze hebben schrijver ook door
een deurwaarder laten sommeren om
binnen 12 dagen daarna de som te
voldoen die in het bevel tot betaling staat,
waarover de eisers hem in de loop van 18
jaren nooit op enige manier aangespoord
hebben, behalve een keer in de maand
juli in het jaar

ende sessentachtentich, wanner zij hem 1586, toen ze hem nog eens hebben
gesommeerd het bedrag te voldoen;
voir de selve voldoenninge noch eens +41v.
daarvan was het gevolg een zware eis dat
hebben doen sommeeren, waeruuyt is
resulterende een vehemente presumptie de somma van over meer dan 20 jaar
moest worden voldaan, hoewel de
van dat de zelve somme van over de
twintich jaeren moet zijn voldaen hoe wel schrijver door de grote tijdsafstand en de
veelvuldige veranderingen en
hij rescribent overmits den groeten
tegenslagen, die hem tijdens deze
overstrijck van tijde ende de
menichfuldige alteratien ende infortunen voorbije onlusten zijn overkomen, dit
hem durende dese voirleden troubelen eigenlijk niet meer zou kunnen
+
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overcommen, tselve nyet eygentlyck en
zoude connen geaffirmeren dan in
september lessleden bij attestatien
Nicolaes Voerst ende Jan Boesten den
supplianten heft openbarlick doen
blijcken van der voldoninge der hondert
ses guldenen, etc. xviii. Want is noch
waerachtich dat de supplianten durende
dese voirleden troublen ende naementlick
tsedert date vande voirseide tauxatie van
costen tot verscheyden reysen zijn
geweest in grooten noot van te vinden
pennegen tot furnissemente van de lasten
hun oevergecommen. In welck danigen
noot nyet en is te presumeeren dat zij den
rescribent zouden hebben ondergelaeten
zoo notable somme van pennegen ende
vanden hunne gedesbouseert tgene des
hun in de zelve laesten stont te betaelen.
xix. Bezunder naerdemael hij rescribent
tsedert daet van dyen ende naementlyck
inde jaer -xv c- twe en tachtentich ende
naevolgende jaeren, wanneer de heeren
van desen hove hunne residentie hebben
gehouden tot Maestricht, zij supplianten
teghens hem rescribent hebben
gesustineert

bevestigen; toen hebben in september
laatstleden volgens getuigenis van
Nicolaes Vorst en Jan Boesten de eisers
openlijk de betaling van de 106 guldens
bevestigd, enz. xviii. Want het is ook een
feit dat de eisers tijdens deze onlusten en
met name sedert de datum van de
genoemde schatting van kosten voor de
verschillende reizen, in grote problemen
zijn geraakt geld te vinden om de lasten
te betalen, die hun zijn overkomen. In een
dergelijke nood is het niet te
veronderstellen, dat ze de schrijver een
zo aanzienlijke som geld zouden hebben
gelaten en hebben afgetrokken van
hetgeen zij op het laatst moesten betalen.
xix. Vooral omdat zij, de eisers, sinds die
datum en met name in het jaar 1582 en
de daaropvolgende jaren, toen de heren
van het Hof hun zitting hebben gehouden
in Maastricht, verschillende andere
processen tegen de schrijver
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verscheyden andere processen, gelijck hebben gevoerd, zoals het Hof of enige
tselve den hove ofte eenighe heeren van heren daarvan wellicht nog weten.
dyen noch mach wesen indachtich.
xx. Ten anderden is oock uuyt voerseide
originale acte van tauxatie gesneden
eenen grooten hoeck gelijck uuyt de
relatie Mertens de man deurweerdere, van
desen hove gestelt onder de copie vande
zelve acte van tauxatie hier aen gehect
claerlick blijckt op weelcken uuyt
gesneden hoeck ontwijsselick gescreven
heeft geweest de quitantie vander
betaelinge bij hem rescribent vande zelve
getauxeerde somme gedaen besunder
naerdemael de supplianten egheene
redenen

xx. Vervolgens is ook uit de genoemde
originele akte van schatting een grote
hoek weggesneden zoals duidelijk blijkt
uit [de getuigenis van] Mertens, de
deurwaarder van dit Hof, die onder de
kopie van dezelfde akte van schatting
hieraan gehecht is; op deze weggesneden
hoek was zeker de kwitantie geschreven
van de betaling door de schrijver van de
geschatte som, vooral omdat de eisers
geen redenen

bij en weeten te brengen waeromme den weten te noemen waarom die hoek
+
weggesneden zou zijn. Ten derde is het
zelven hoeck zoude uuytgesneden
42r.
wesen. Ten derden en staet oick nyet te ook niet aan te nemen dat de eisers zoveel
jaren zouden hebben gewacht om het
presumeeren dat de supplianten zoo
bevel tot betaling, dat hun zoveel heeft
menichfuldige jaeren zouden hebben
gekost, te doen uitvoeren, als zij daarvoor
verbeydt om de voirseide acte van
zo veel jaren lang niet betaald was
tauxatie bij hun tot zoo grooten coste
verworven te doen executeeren, zoo verre geweest. Tegen al degenen die geen
aandacht besteden aan het genoemde
zij daeraff over veel jaeren nyet en
waeren betaelt geweest. Teghens allen vonnis dat op 18 januari 1575 door dit
den wilcken egheen regardt en menkeert Hof is gewezen: de schrijver is daarbij
niet eenvoudigweg niet ontvankelijk
tvoirscreven vonnisse vanden -xviiiejanuary anno -xvc- zessentseventich hier verklaard, maar slechts gedeeltelijk; dit
soort vonnissen sluit acties of verzoeken
te hove geweesen, mits dyen hij
rescribent daer bij nyet en is simpliciter niet uit, maar slechts die ná het moment
verclaert geweest nyet ontfangbaer, maer van het oordeel. Op grond daarvan is het
alleenlick in maeten ende vuegen, welck de betrokkene niet verboden een nieuwe
actie tegen de verweerders te beginnen.
danighe vonnissen maer en zijn
absolutien nijet ab actione seu petitione,
sed tantum ab instantia judicij. Sulcx dat
onder tdexele van dyen den acteur nyet
en is verboeden eene nyewe actie tegens
de verweerdere te intenteren.
+

Nota. Behalven oick noch dat het
voirseide vonnisse in dyer vuegen is
gewesen geweest uuyt oirsaecke dat hij
rescribent in den processe bij den
voirseide vonnisse gedecideert hadde
geomitteert bij zijne requeste inde

Opmerking. Bovendien [geldt] ook nog,
dat het genoemde vonnis op deze manier
werd gewezen, omdat de schrijver in het
proces bij het vonnis bewust bij zijn
verzoek inzake de bezitskwestie had
nagelaten, zijn eis te beperken wat betreft
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voirseide materie possessoir gepresenteert
zijnen heysche ofte petitie bij den
dispositive der zelver gedaen te limiteren
zijne tellinghe offte collectie van den eene
stucke landes opten anderen tot stucken
ofte partijen eenen heere, meestere ofte
proprietaris toebehoirende gelijck dat
behoeren te geschieden. Ne uni per
alterum iniqua conditio inferatur, gelijck
dat zoude hebben commen te geschieden
zoe verre de tellinge van de schooven op
eenen gront begonst op andere gronden
andere meesters toebehoirende
vermochten te werden gecontinueert
blijckende bij attenticque copie hier
aenghehencht. Behalven oick noch dat
tselve vonnisse bijde voirseide arbitrael
uuyt spraecke in zoo menigerley maniere
gelaudeert,

de tellingen of inzameling van het ene
stuk land of tot stukken of partijen van
een heer, meester of eigenaar, zoals had
gemoeten. Een slechte uitslag over het
een moet niet worden overgedragen op
het ander, zoals gebeurd zou zijn als de
telling van de schoven op de ene grond
zou beginnen [en] op andere gronden van
een andere meester kon worden
voortgezet, blijkens een authentieke kopie
hier aangehecht. Behalve ook dat
hetzelfde vonnis van de
scheidsrechterlijke uitspraak zo vaak
geprezen,

geratificeert ende geapprobeert
teenenemael is geinnoveert sulcx dat
daerop dyen aengaende nyet meer en is
te letten dan oft het tzelve eeynt en waere
geweest. Allen den welcken aengemerck
ende meer anderen redenen, middelen
ende motyven bij uwe verweer van rechts
ofte officie wegen hier toe badt ende
breeder te vuegen ende te suppleren. Soo

getekend en goedgekeurd is. En het is zo
vaak bevestigd, dat men daarop niet
langer hoeft te letten dan wanneer het
definitief was geweest. Al deze dingen
zijn in overweging genomen en er kunnen
meer andere redenen, middelen en
motieven breder worden uitgelegd en
aangevuld, als uw edelachtbare van
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concludeert den rescribent ten eynde dat
affdoende der surceancie bijde voirseide
supplianten op te zelve request
surrextyffelick ende obiextyffelick
verworven opte voirseide requeste zal
worden gheappoincteert nihil, ende dat
de supplianten om die gepresenteert ende
daer bij verzocht te hebben in maeten
ende vuegen gelijck zij hebben gedaen
zullen worden verclaert nyet ontfangbaer,
ende gecondempneert in costen van desen
tegenwoirdigen processe communicatoir,
ofte dat andersints ende tot der restitutie
der affgenoemen thienden in desen zal
worden recht ghedaen, zo in ende op
aldus.

rechtswege daarom zou vragen. Zo komt
de schrijver tot de conclusie, dat de
surseance van het verzoek, die door de
eisers feitelijk verkregen is, nietig moet
worden verklaard en dat de eisers niet
ontvankelijk worden verklaard en
veroordeeld in de kosten van dit
burgerlijk proces of dat anders tot
terugbetaling van de afgenomen tienden
zal worden besloten. Zo zij het.

Onder stont aldus,

Er onder stond:

J. van Beaumont.

J. van Beaumont.

Ende die apostille in margine op eerste
blat in fronte was aldus: Sijn
gecommuniceert den supplianten om
binnen dry weeken naede selve
communicatie peremptorie bij forme van
replycken hier op oft tegens te seggen
tgene des hennen Raidtgedraeghen sal.
Actum inden Rade van Brabant den -xendecember -xv c xcii-. Onder stont aldus
- De Witte.

En de opmerking aan de kantlijn op het
eerste blad bovenaan luidde aldus: de
eisers wordt meegedeeld binnen 3 weken
na dit bericht per omgaande door middel.
van een repliek te reageren zoals de Raad
zal opdragen. Gedaan in de Raad van
Brabant op 10 december 1592. Er onder
stond: De Witte.

FF 43r-45r.
+

Int jaer ons heren duysent
vijffhondert seventich een, is dat
registerboek der kercken parochiael
van Sympelvelt unde Bouchultz
vernuwet durg myr, heer Arnoldt
Dydden, der tijt pastoir der voerseide
parochien kercken.

In het jaar van onze Heer 1571 is het
registerboek van de parochiekerk van
43r.
Simpelveld en Bocholtz vernieuwd door
mij, heer Arnoldt Dydden,
tegenwoordig pastoor van de genoemde
parochiekerk.

+

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

Dyt sijn alsullicken censen,
erffpachterijen unde weisdoms guederen
van seeckeren lenderijen hyr voertijts myt
sekeren konditien uut gegeven, der
pastorien voerseid erflich tzo behoerende,
unde zijn vaer pachten volgende alsullix
bescheit unde attentycken copien daer
van weesende Folio 27, 28, 29 unde 36,
37, 38.

Hier volgen de lasten, erfpachten en
weisdomsgoederen van bepaalde
landerijen die hier vroeger onder zekere
voorwaarden uitgegeven zijn en die
erfelijk toebehoren aan de genoemde
parochie. En volgens de gegevens zijn
het ‘vaerpachten’ en de authentieke
kopieën daarvan zijn te vinden op Folio
27, 28, 29, en 36, 37, 38.

Guert Teyger tzo Bochultz hylt -xvmorgen des weisdoms goet, genampt
Kyrlandt offt kerckenlandt unde gylt daer
van jaerlix -ii- mudt roggen unde -iiimudt haeveren unde twe taelwerdigen
capoen. Nuy ter tijt halden dit landt
Willem in den Groeten hof tzo Vetsen,
Jan Monix der kettelbueter, Nicolaes
Voerst, dy kynder in den Drijver tzo
Bochutz, Gyrken Urlichs, Geel Vaes op
geen Billenheuf, Guert Urlichs.

Guert Teyger te Bocholtz heeft 15
morgen land weisdomsgoed, genaamd
‘kyrland’ of ‘kerkenland’ en betaalt
daarvoor jaarlijks 2 mud rogge en 3 mud
haver en 2 gezonde kapoenen.
Tegenwoordig heeft Willem in de Grote
Hof te Vetschau dit land, en ook Jan
Monix de ketellapper, Nicolaas Voerst,
de kinderen in de Drijver te Bocholtz,
Gyrken Urlichs, Geel Vaes op de
Billenhof en Guert Urlichs.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

138

Item der voerseide Guert is schuldich van
wegen hous ende hoff, gelegen bij den
kerchoff der cappellen van Bouchultz,
weisdoms off kerckengoet -ii- cappoen
taelwerdich, ende -ii- pennengen send.
Nuy ter tijt hylt Nicolaes Voerst.

Idem is de genoemde Guert vanwege huis
en hof, weisdoms- of kerkelijk goed,
gelegen bij het kerkhof van de kapel te
Bocholtz, 2 gezonde kapoenen en 2
penningen rente verschuldigd.
Tegenwoordig bezit Nicolaes Voerst het
land.

Item Guert voirseid is schuldich -v- vas Idem is genoemde Guert 5 vat haver
+
verschuldigd vanwege huis en hof
haeveren van wegen hous unde hoff
43v.
gelegen tegen die kerck van Bouchultz, gelegen bij de kerk van Bocholtz,
kercken groent offt weisdoms goet. Nuy kerkelijke grond of weisdomsgoed.
Tegenwoordig bezitten Heilger Cardinael
ter tijt hylt alsullix Heilger Cardinael
unde Gyrken Urlichs noch gylden dye en Gyrken Urlichs dit goed en betalen ze
over datzelfde goed 6 penningen en 3½
voirseide van dat seleff goet -vipennegen unde-iij-vaet roggen dy van vat rogge en over ander weisdomsgoed
anderen weisdoms goet-iij-vas haeveren, 2½ vat haver; het is betaald in het jaar
1583.
betzaelt ist anno 83.
+

Klaes Beyssell van Boucholt gylt jaerlix
-iii- taelwerdigen cappoen, een heene van
Drijver wegen sijn huys ende hoff
wesdoms goet off kercken gront, nuy ter
tijt betzalt Engel Jaespers dochter dan sij
en heff nyet van den weisdomps goet dan
is bij veronderpandt huys ende hoff aen
den Wijer te Oeverhousen Butsen Engels
betaelt tot anno 81 van weegen Claes
Beisels huys unde hoff inden Drijver.

Klaes Beyssel van Bocholtz betaalt
jaarlijks 3 gezonde kapoenen en een kip
vanwege de Drijver, huis en hof,
weisdomsgoed of kerkelijke grond;
tegenwoordig betaalt Engel Jaespers
dochter, want zij heeft geen ander
weisdomsgoed dan er als onderpand is
bij het huis en hof aan de Wijer bij
Overhuizen. Butsen Engels betaalt tot het
jaar 1581 vanwege huis en hof van Claes
Beisel in de Drijver.

Joncker Balthasar van den Haeff tzo
Overhousen tzo Bouchutz hylt des
weisdoms goet -v- boender, liggende aen
den Landtgraeff unde is schuldich daer
van jaerlix -xii- vaet spelten unde -xiivaet haveren in specie; betaalt tot anno
81.

Jonker Balthasar van den Hove te
Overhuizen in Bocholtz heeft 5 bunder
weisdomsgoed, gelegen bij de Landgraaf
en moet daarvoor jaarlijks 12 vat spelt
betalen en 12 vat haver in natura; betaald
tot het jaar 1581.

Hendrich Muysche van Sympelvelt van
wegen -iii- morgen weisdoms off kercken
goet waer op sijn hous gebouwen is in
den Waelbroeck gilt jaerlix -v- vaet

Hendrich Muysche van Simpelveld
betaalt vanwege 3 morgen weisdoms- of
kerkelijk goed waarop zijn huis in de
Waalbroek gebouwd is, jaarlijks 5 vat

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

haeveren unde -iiii- cappoen -iiipennegen; nuy ter tijt hylt ende betzalt
alsullix Jan der Wever int goetwoenende
unde betaelt 71, 72 vuffvas haeveren
betaelt tot anno 81 vier vas haeveren, dry
cappuyn, -iii- penningen, unde joncker
Jaspar Kortenbach betzaelt anno 73, 74
tot anno 81 jaerlix een vas haeveren unde
eenen cappoen.

haver en 4 kapoenen en 3 penningen.
Tegenwoordig heeft Jan der Wever het
goed, want hij woont op de hoeve en
betaalde in 1571, 1572: 5 vat haver; hij
betaalt tot het jaar 1581: 4 vat haver, 3
kapoenen, 3 penningen. En jonker Jasper
Kortenbach betaalde in de jaren 1573,
1574 tot het jaar 1581 jaarlijks 1vat haver
en 3 kapoenen.

Jan van Hartigenraedt, genampt in den
Wijer hylt des weisdoms goet -v- morgen
genampt ‘tzo Oppen’, unde gilt jaerlix
achtdehalff vas haeveren unde dry
cappoen, kerckengront. Nu ter tijt hylt
Derick in den Wijer tzo Sympelvelt unde
Pouwels in den Beisel unde sijn broeder
Thijs van Geys Pouwels unde Thijs
betaalt anno 71, 72, 73, 74, 78 betaelt tot
anno 81 jaerlix -iii- capoen unde -viijvaet haeveren. Anna, weduwe Dirick,
betaelt 71, 72, 73, 74, 75, 76. Jan
Cardenael getrouwer Anna, weduwe
Dyrick in den

Jan van Hartigenraedt, genaamd in den
Wijer, heeft 5 morgen weisdomsgoed,
genaamd ‘te Oppen’, en betaalt daarover
7½ vat haver en 3 kapoenen, want het is
kerkelijke grond. Tegenwoordig heeft
Derick in den Wijer te Simpelveld het en
Pouwels in den Beisel en zijn broer Thijs
van Geys Pouwels; en Thijs betaalt over
1571-74 en 1578, hij betaalt tot het jaar
1581 jaarlijks 3 kapoenen en 7½ vat
haver. Anna, de weduwe van Dyrick in
den Wijer betaalt over 1571-76. Jan
Cardenael,
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Wijer 79, 80, 81 jarlix -vi- capoen unde
-iij- vaet haveren van eenen halffen
morgen uut dy vuff morgen volgende ons
reeckentschaff onderteikent Jan
Cardenael anno 82 den -xii- martii.

getrouwd met Anna, weduwe van Dirick
in den Wijer, betaalt over 1579-81
jaarlijks 6 kapoenen en 2½ vat haver over
½ morgen van de 5 morgen volgens onze
berekening; ondertekend door Jan
Cardenael in het jaar 1582 op 12 maart.

Trynken aen die kerck van Sympelvelt
van hous ende hoff begripende eenen
groeten morgen weisdoms goet neven die
pastorie gilt -v- vaet haeveren -iiiitaelwerdigen cappoen. Nu ter tijt hylt
alsullix Peter Byspelmans unde Gylis
Koris aen die kerck; betaelt tot anno 81,
82, 83, 84.

Trynken bij de kerk van Simpelveld
betaalt over huis en hof, bestaande uit een
grote morgen weisdomsgoed naast de
pastorie, 5 vat haver en 4 gezonde
kapoenen. Tegenwoordig bezitten Peter
Byspelmans en Gylis Koris bij de kerk
het. Betaald tot de jaren 1581-84.

Jan Timmerman is schuldich op sijn bous Jan Timmerman, is verschuldigd 12
+
bouzen op zijn huis en hof gelegen te
unde hoef -xii- bousen wellich is
44v.
Bocholtz.
gelegen tzo Bochutz.
+

Item Clays, Iwans soen van Overhousen Idem Claes, zoon van Iwan van
-xii- bouzen.
overhuizen, 12 bouzen.
Katryn, weduwe van Peter Byspelmans
myt haeren eerven ende Nijs, Peeters
Byspelmans broeder myt sijnen eerven
gelden -xv- bouzen. Underpandt is -vmorgen lants achter den Kaelmans hoff.

Katryn, de weduwe van Peter
Byspelmans, met haar erfgenamen en
Nijs, de broer van Peter Byspelmans met
zijn erfgenamen betalen 15 bouzen.
Onderpand zijn 5 morgen land achter de
Kaelmanshof.

Jan van Hartigenraedt gylt van eenen hoff Jan van Hartigenraedt betaalt over een
genampt der Rijcke off Pannesleger -xx- hoeve genaamd de Rijcke of Pannesleger
bouzen.
20 bouzen.
Wynandt voer der Portzen gylt van hous Wynandt voer der Portzen betaalt over
unde hoff in den Waelbroeck -xvhuis en hof in de Waalbroek 15 bouzen.
bouzen.
Schewiers hoff gylt -iiii- bouzen.

Hoeve de Swijer betaalt 4 bouzen.
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Jan Cuell gylt nu ter tzijt -xii- bouzen.

+

Wyllem Monix in die Gracht op sijn
hous unde hoff gylt -xxv- bouzen.
Syben kynder op den Cappen Buysch
gelden -vi- bouzen.

Jan Cuell betaalt tegenwoordig 15
bouzen.
Wyllem Monix in de Gracht betaalt over
zijn huis en hof 25 bouzen. De kinderen
45r.
van Syben op den Cappen Buysch betalen
6 bouzen.

+

Item die fabryck van der kercken van
Sympelveldt gylt jaerlix -ix- bouzen.

Idem de kerkfabriek van Simpelveld
betaalt jaarlijks 9 bouzen.

Rueffers hoiff bij Scheyffelerts hoiff gylt
-ix- bouzen. Jan Loduwycks op sijn hous
ende hoff in die Nermstraes gylt -iiibouzen.

Rueffers hoeve bij de Schiffelershof
betaalt 9 bouzen Jan Loduwycks betaalt
over zijn huis en hof in de irmstraat 3
bouzen.

Jan int Bachus gylt van wegen sijn hous Jan int Bachus betaalt vanwege huis en
unde hoiff-iii- bouzen.
hof 3 bouzen.
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FF. 46r-56r.
+

Vernieuwing van het register van de
Verniewinge des registers der
+
parochiekerk van Simpelveld, dat de
46r.
parochien kercken van Sympelvelt
erfelijke jaardiensten bevat met de
inhaldende die jaerlicken eerf
jaergetijden, myt die onderpandt die onderpanden die verplichten tot
tot der betaelinge geobligiert sijn unde betaling, en de personen die op dit
die persoenen die nu ter tijt alsullicken ogenblik een dergelijk onderpand
onder pandt besytten, unde die pachten bezitten en die daarvoor pacht betalen.
Geschreven door mij, pastoor
daer van betzalen. Gescreven duer
voornoemd, in het jaar 1571.
myr, pastoir voerseid, anno 1571.
Jan Glois unde sijn huysvrouwe Kathryn
unde hun eelders jaergetzijt, waer van der
pastoer heft jarlix -iii- erffvaet roggen.
Underpant is een half boender lantz aen
die Twe Lynden int Dornvelt, nu ter tijt
aen dat Heilgen Huysken unde is Urlich
Tegger alsullix schuldich te betzalen,
unde die fabryck van der kercken heft -iivaet roggen unde der kuster -i- vaet. Unde
alsullix is overgesadt op twe morgen. Der
eenen morgen lickt in die Gloysdell unde
der ander lickt in de Wynckel, den
wellicken hylt Lens in den Waelbroeck
neven Luytgens morgen op den
Sandtberch. Solverunt pastori domino
Henrico Bollandt usque ad annum 1564,
ego vero causa restaurarum cum illis sum
in lete, et iussi pannare super fundit aen
die Twe Lynden anno 75. Anno 75, 76,
77, 78, 81, 82, 83 solvit Geerkens Urlichs
aen dye kerck tzoe Bochudts 84, 85, 86
solvit Mechteldis Wevers, noch betaelt
Mechtelt Wevers dy momber van
Gertruudt Didden betaelt 88, 89, noch
Mechtelt als voermomr; Getrudt betaelt
86, 87, 88, 89. Anno 15 zijn partijen bij
accordt weduwe voirseid onderpandt
gestaldt ende sullen den pastoir als voir
betalen dry vaeten roggen allen jaer.

Jaardienst voor Jan Glois en zijn vrouw
Kathryn en hun ouders, waarvoor de
pastoor jaarlijks erfelijk 3 vat rogge
krijgt. Als onderpand geldt ½ bunder land
bij de Twee Linden in het Doornveld,
tegenwoordig bij het kapelletje, en Urlich
Tegger is verplicht dat te betalen en de
kerkfabriek krijgt 2 vat rogge en de koster
1 vat. En iets dergelijks geldt ook voor 2
morgen. De ene morgen ligt in de
Gloysdell en de andere ligt in de Winkel;
Lens in de Waalbroek beheert deze
morgen naast de morgen van Luytgen op
de Zandberg. Ze hebben betaald aan de
pastoor, de heer Henricus Bollandt, tot
het jaar 1564; ik heb echter met hen
onenigheid over het onderhoud en ik heb
opdracht gegeven pannen te leggen op
het gebouw bij de Twee Linden in het
jaar 1575. Over de jaren 1575-78,
1581-83 heeft Geerken Urlichs betaald
aan de kerk van Bocholtz. Over 1584-86
heeft Mechtelt Wevers nog betaald.......
Mechtelt Wevers betaalt als voogd van
Gertruudt Didden over 1588 en 1589; ook
betaalt Mechtelt als voogd van Gertrudt
over 1586-89. In het jaar 15 hebben de
partijen door een akkoord met de weduwe
een onderpand gesteld en zullen ze de
pastoor per jaar 3 vat rogge betalen als
tevoren.
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Voor de jaardienst van jonkvrouw
Joffrau Margreet van Koeckem voer
+
Margreet van Koeckem krijgt de pastoor
wellicker jaergetijt hefft der paistoir
46v.
erfelijk 1 vat rogge. Als onderpand dienen
een erff vaet roggen. Dat underpant is
hous unde hof Klaes Mols. Nu ter tzijt huis en hof van Klaes Mols en
tegenwoordig is dit pand in het bezit van
hilt alsullix onderpant Tewis der
Scrijnenmeecker op den Molsberg unde Tewis, de meubelmaker op de Molsberg
den pacht betzalt exacte solverunt usque en hij heeft de pacht betaald; volledig
ad annum 1578. Tewis Ploumen kinder betaald tot het jaar 1578. De kinderen van
betaelt anno 81, 82, 83, 83, 84, 85. Betaelt Tewis Ploumen betalen over de jaren
1581-84. Er is betaald over 1586-89.
86, 87, 88, 89.
+

Dat jaerbeganck van dat geheel geslecht
van Emstzenraede, nemlich joncker
Betrande Buetz unde joffrou Margreet
van Koeckem unde hun naekoemende
frunden, waer van der pastoir heft -xiierfvaet roggen. Dat onderpant is

De jaardienst van de hele familie van
Imstenrade, nl. jonker Betrande Buetz en
jonkvrouw Margreet van Koeckem en
hun naaste vrienden, waarvoor de pastoor
erfelijk 12 vat rogge krijgt. Onderpand
zijn huis en hof
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hous unde hoeff in den Vroenhoff unde
allen lenderijen guederen den voirseide
hoff tzo behoerende unde is gelegen bij
den kerckhoff van Sympelvelt. Nu ter tijt
is alsullicken possederende joffrau
Klueren van den Hoeff, naegelaeten
weduwe joncker Grytteren unde den
pacht betzalt. Coloni eius perfecte
solverunt usque ad annum 1579. Colonus
solvit 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

in de Vroenhof en alle grond en goederen
die bij de genoemde hof behoren en het
goed is gelegen bij het kerkhof van
Simpelveld. Tegenwoordig in het bezit
van jonkvrouw Klueren van den Hove,
weduwe van jonker Grytteren en er is
pacht betaald. Haar knechten hebben
volledig betaald tot aan het jaar 1579. De
knecht betaalt over 1581-89.

Jaardienst voor Loduick in de Irmstraat
Loduick in die Nermstraes unde sijn
+
en zijn erfgenamen, waarvoor de pastoor
eerven jaerbeganck, waer van der
47r.
pastoir heft -xii- bonzen. Dat onderpandt 12 bouzen krijgt. Als onderpand dienen
is huys unde hoeff van Loduick voirseid huis en hof van voornoemde Loduick,
gelegen in die Nermstraes, regennoit der gelegen in de Irmstraat, grenzend aan de
Panneslager. Tegenwoordig in het bezit
Pannesleger. Nu ter tzijt hylt Mertten
Bachus unde den pacht betzalt. Exacte van Mertten Bachus die ook de pacht
betaalt. Volledig voldaan tot het jaar
solverunt usque ad annum 1577. Jan
1577. Jan Bachus betaalde over 1577,
Bachus betaelt 77, 78, 81, 82, 83, 84.
1578, 1581-84. Betaalde ook over
Noch betaelt 84, 85, 86, 87, 88, 89.
1584-89.
+

Willem Scheifkens unde sijn huysvrou
myt hunnen kynderen jaergetzijt waer van
sij den pastoir gelaeten hebben -ii- eerff
vaet roggen. Underpant is huys unde hoff
op den Schyn. Nu ter tzijt hylt alsullix
onderpant Jan Reemkens van Bochutz
unde betzaelt den pacht. Exacte solverunt
usque ad annum 1578. Jan Remkens cum
suis betaelt 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.
Noch betaelt 88, 89.

Jaardienst voor Willem Scheifkens en
zijn vrouw met hun kinderen, waarvoor
zij de pastoor 2 vat rogge erfelijk hebben
nagelaten. Als onderpand dienen huis en
hof op de Schyn. Tegenwoordig is Jan
Reemkens van Bocholtz in het bezit van
dit onderpand en betaalt hij de pacht.
Volledig voldaan tot het jaar 1578. Jan
Remkens c.s. hebben voldaan over
1581-87. ook voldaan over 1588, 1589.

Jan Buyssen unde sijnder huysvrouwen
jaergetzijt waer van der pastoir hefft een
eerff vaet roggen. Underpant is dry
vierdel lantz, regenoiten neven Beissels
kynder landt unde in voirhoff Heen
Sceyffelers half boender. Nuy ter tzijt
betzalt Klueren, Drees van Oppen
weduwe, aen Synter Klaes. Exacte
solverunt usque ad annum 1579. Clara

Jaardienst voor Jan Buyssen en zijn
vrouw, waarvoor de pastoor erfelijk 1 vat
rogge krijgt. Onderpand is drie vierdel
land grenzend aan het land van de
kinderen Beisel, en ½ bunder aan de
voorkant van Heen Sceyffelers.
Tegenwoordig betaalt Klueren, de
weduwe van Dees van Oppen, bij
Sinterklaas. Volledig voldaan tot aan het
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van Oppen betaelt 81, 82, 83, 84, 85, 86, jaar 1579. Klueren van Oppen betaalt
87, 88, 89.
over 81-89.
Jan in die Grayt unde sijnder huysvrou Jaardienst voor Jan in de Grayt en zijn
vrouw Agnes met hun kinderen, waarvoor
Agnes myt hun kynder jaergetzijt waar +47v.
de pastoor erfelijk 2½ vat rogge krijgt en
van der pastoir hefft -iij- vaet roggen
erffelick unde die fabryck dry cup unde de kerkfabriek 3 kop en de koster 1 kop.
der kuster eenen cop. Dat onderpandt is Onderpand is 1 bunder land liggend op
een bunder lants liggende aen die Heuls de Huls bij het land van Busschoff aan
bij Busschoffs landt aen eender sijden, de ene kant, aan de andere kant 1 morgen
die ander sijde Simen Jaespers morgen. van Simen Jaespers. Tegenwoordig is dit
Nuy ter tzijt hylt unde betzalt Kretzis in land in het bezit van N.N. in die Grayt,
die Grait, Tryn Schyns, Pouwels Smetz. Tryn Schyns, Pouwels Smetz. Volledig
Solverunt exacte usque ad annum 1577. voldaan tot aan het jaar 1577. Voldaan in
Solverunt 77, 78. Solverunt Thys Bremen 1577en 1578. Voldaan door Thijs Bremen
cum suis 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Noch met de zijnen over 1581-87. ook voldaan
over 1588, 1589.
betaelt 88, 89.
+

Jan van der Heggen unde sijn huysvrou Jaardienst voor Jan van der Heggen en
unde hun kynder unde Heyncken op den zijn vrouw en hun kinderen en voor
Berch unde sijn huysvrou jaergetzijt
Heyncken op den Berch en zijn

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

142

waer van der pastoir jaerlix heft -ij- erff
vaet roggen unde die fabryck -ii- cup voir
die kertsen. Underpant is huys unde hoff
Leenart Hegmans op den Henneberch.
Nu ter tzijt hylt alsullix unde betzaelt
Willem Hegmans. Solverunt exacte usque
ad annum 1578. Leenardt Hegmans
betaelt 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

vrouw, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk 1½ vat rogge krijgt en de
kerkfabriek 2 kop voor de kaarsen.
Onderpand zijn huis en hof van Leenart
Hegmans op de Henneberg.
Tegenwoordig bezit en betaalt Willem
Hegmans. Volledig voldaan tot aan het
jaar 1578. Leenardt Hegmans betaalt over
1581-89.

Peter Schelen unde Berb sijn huysvrou Jaardienst voor Peter Schelen en zijn
vrouw Berb met hun kinderen, waarvoor
myt hunnen kynderen jaergetzijt, waer +48r.
van der pastoir heft jaerlix een eerff vaet de pastoor jaarlijks erfelijk 1 vat rogge
roggen unde die fabryck -iii- cup, unde krijgt en de kerkfabriek 3 kop en de
der kuster eenen cop. Dat onderpant is koster 1 kop. Onderpand is 1 morgen land
eenen morgen lants op den Moelen wech, op de Molenweg naast het land van Claes
neven Claes Brouwers lant. Nuy ter tzijt Brouwers. Tegenwoordig in het bezit van
hylt alsullick Margreet die huysvrou van Margreet, de vrouw van Teelen van de
Neyrm; en Joest Scheyffelerts betaalt ½
Teelen van Neyrm ende betzaelt Joest
Scheyffelerts een halff vaet unde Gerit vat en Gerit van Otegraven ½ vat rogge.
van Otegraeven een halff vaet roggen. Volledig voldaan tot aan het jaar 1576.
Solverunt exacte usque ad annum 1576. Merghen Oetegraven en Claes
Lommedams betalen over de jaren 1577,
Merghen Oetegraeven ende Claes
Lommedams betaelt 77, 78, 81, 82, 83, 1578, 1581-89.
84, 85, 86, 87, 88, 89.
+

Jen in die Belt unde haer dochter
Merchen jaerbeganck waer van der
pastoir hefft jaerlix -ix- cup haeveren
eerfflich, op eenen hoeff tegen Jans huys
op den Schijn oever, op den Mols berg.
Nu ter tzijt hylt unde betzaelt Hens
Kuyven. Solverunt exacte usque ad
annum 1578. Alman Lambrechs betaelt
anno 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Noch
betaelt 89.

Jaardienst voor len in die Belt en haar
dochter Mercken, waarvoor de pastoor 9
kop haver erfelijk per jaar krijgt, [met als
onderpand] een hoeve tegenover Jans huis
op de Schyn, op de Molsberg.
Tegenwoordig in het bezit van Hens
Kuyven die ook betaalt. Volledig voldaan
tot aan het jaar 1578. Alman Lambrechts
heeft voldaan over 1581-88. Ook betaald
over 1589.

Peter in den Wijer unde sijn huysvrou Jaardienst voor Peter in den Wijer en zijn
vrouw Beel met hun kinderen, waarvoor
Beel myt hun kynder jaergetzijt waer +48v.
de pastoor erfelijk 1½ vat rogge krijgt en
van der pastoir heft -ij- vaet roggen
eerffelick unde die fabryck -ii- cup unde de kerkfabriek 2 kop en de pastoor moet
der pastoir moet den kuster geven een de koster 1 bouz geven. Onderpand is 1
morgen land in de Mertensgraeff naast
bouz. Dat underpant is eenen morgen
+
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lantz in den Mertensgraeff, neffen Claes het land van Claes Bruwers. En Krijn
Bruwers landt. Unde betzaelt Kryn
Tummermans betaalt.
Tummermans.
Dan nu ter tijt hylt der pastoir eenen
halven morgen lants neven sijn landt op
die Heuls voir die -ij- vaet roggen alsoe
lang als heem belieft, anders mach hij sijn
underpant voirseid suecken. Anno 1576
post mortem Petri Byspelmans viduwe
tunc exfatam pitiam terre rex confiscavit,
et loco regis solvit Jacobus Lambrechs.
Usque ad annum 78. Peeter Bispelmans
ende Houbrecht Saevelberg betaelt anno
81, 82, 83 . Noch betaelt 84, 85, 86, 87,
88, 89.

Tegenwoordig heeft de pastoor ½ morgen
land naast zijn land op de Huls voor de
1½ vat rogge zolang het hem belieft,
anders mag hij op zijn voornoemde
onderpand beslag leggen. In het jaar
1576, na de dood van Petrus Byspelmans'
weduwe, die toen geconstateerd werd,
heeft de koning een deel van het land in
beslag genomen en in plaats van de
koning betaalde Jacobus Lambrechs. Tot
aan het jaar 1578. Peter Byspelmans en
Houbrecht Saevelberg hebben betaald
over de jaren 1581-83. Ook betaald over
1584-89.

Fye Elegast myt haeren elderen jaergetzijt
waer van der pastoir jairlix hefft een halff
acher mudt roggen. Dat under is hous
unde hoff van Aret van Bulckom unde
dry morgen

Jaardienst voor Fye Elegast met haar
ouders, waarvoor de pastoor jaarlijks ½
Akener mud rogge ontvangt. Onderpand
zijn huis en hof van Aret van Buickom
en 3

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

143

lantz achter sijn huys bij Capparts huys,
unde die fabryck hefft oeck een halff mud
roggen op eenen morgen bongartz achter
dat huys van Willem Alfers van Bulckom
unde oeck op dat onderpant voirseid. Nuy
ter tzijt hylt unde betzalt alsullix Derich
van Guylich. Coloni eius exacte solverunt
usque ad annum 1578. Colonus eius solvit
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

morgen land achter zijn huis bij het huis
van Capparts en de kerkfabriek ontvangt
ook ½ mud rogge op 1 morgen met
boomgaard achter het huis van Willem
Alfers van Bulckom en ook op het
genoemde onderpand. Tegenwoordig
bezit en betaalt Derich van Guylich. Zijn
knechten betaalden volledig tot aan het
jaar 1578. Zijn knecht betaalt over de
jaren 1581-89.

Jaardienst voor Henrich Busschoff en zijn
Henrich Busschoff unde sijnder
+
vrouw Merchen met hun vrienden,
huysvrouwen Merchen myt hun
49r.
vrunden jaergetzijt, waer van der pastoir waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1
heeft jaerlix een eerff vaet roggen unde vat rogge ontvangt en 1 vat erfelijk voor
de kapelaan en de kerkfabriek ½ vat en
een erff voir den cappellaen, unde die
fabryck een halff vaet, unde der kuster de koster 1 kop. Onderpand zijn huis en
eenen cop. Dat onderpant is huys unde hof van Merten op de Playt en 2½ morgen
land liggend in het Oppenloech.
hoff Mertens op die Playt, unde -iijmorgen lants liggende int Oppen loech. Tegenwoordig bezitten en betalen Guert
Urlichs, Peter Playter en Mey Moulen.
Nu ter tzijt hylt unde betzalt alsullix
Ze hebben volledig betaald tot aan het
Guert Urlichs, Peter Playter, Mey
jaar 1576. Bovengenoemde partijen
Moulen. Solverunt exacte usque ad
annum 1576. Voergenante partijen betaelt hebben betaald over 1576-78, 1581-87.
Ook betaald over 1588, 1589, 158...
76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.
Noch betaelt 88, 89, 8.
+

Jan Hairst unde sijn huysvrou Mechtelt
myt haren soen Peter jaergetzijt waer van
der pastoir heeft -ii- erff vaet roggen
jaerlix, unde die fabryck -ij- vaet, unde
der kuster -j- vaet. Dat underpant is huijs
unde hoff Jan Hairst van Busserhousen,
liggende op die straes. Nuy ter tijt hylt
unde betzalt alsullix Heilger Pouch unde
Heyniken Mees tzo Busserhousen.
Solverunt exacte usque ad annum 1578.
Mechtelt, Heiliger Pouch weduwe, betaelt
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

Jaardienst voor Jan Hairst en zijn vrouw
Mechteld met haar zoon Peter, waarvoor
de pastoor jaarlijks erfelijk 2 vat rogge
ontvangt en de kerkfabriek 1½ vat en de
koster ½ vat. Onderpand zijn huis en hof
van Jan Hairst van Bosschenhuizen,
gelegen langs de straat. Tegenwoordig
bezitten en betalen Heilger Pouch en
Heyniken Mees te Bosschenhuizen. Zij
betaalden volledig tot aan het jaar 1578.
Mechteld, de weduwe van Heilger Pouch,
betaalde over 1581-89.

Jaardienst voor Meys voer der Poertzen
Meys voer der Poertzen unde sijn
+
en zijn vrouw Agnes met hun beider
huysvrou Agnees myt hun beide elders
49v.
jaergetzijt waer van der pastoir hefft -iiii- ouders, waarvoor de pastoor jaarlijks 4
merck jaerlix unde die fabryck unde der mark ontvangt en de kerkfabriek en de
+
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kuster een merck. Underpant is huys unde
hoeff in den Waelbroeck. Nu ter tzijt hylt
unde betzaelt Thijs Vigen. Dan etzonder
Klaes Loepen in den Waelbroech.
Solverunt exacte usque ad annum 1576
quia pauperes sunt. Jan Baenen betaelt
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

koster 1 mark. Onderpand zijn huis en
hof in de Waalbroek. Tegenwoordig bezit
en betaalt Thijs Vigen. Dan is er ook nog
Klaes Loepen in de Waalbroek. Ze
betaalden precies tot aan het jaar 1576,
omdat ze arm zijn. Jan Baenen heeft
betaald over 1581-89.

Wyllem van den Hoeff unde sijn
huysvrou Katryn myt hunder frunden
jaergetzijt waer van der pastoir hefft
jaerlix een halff mud haeveren. Dat
onderpandt is twe morgen lantz liggende
tuschen Bochuts unde Fleggendael. Nuy
ter tzijt betzalt Karis int gasthuys dry vaet
haeveren. Unde die ander sijnt myt
pastoirs consent affgelacht ter causen dat
dy voirseide morgen te sier myt ander
rentten belast waeren. Nuy ter tzijt hylt
unde betzalt alsullix Meij Raedermechers
op die Heide tzo

Jaardienst voor Wyllem van den Hoeff
en zijn vrouw Katryn met hun vrienden,
waarvoor de pastoor jaarlijks ½ mud
haver ontvangt. Onderpand zijn 2 morgen
land gelegen tussen Bocholtz en
Vlengendaal. Tegenwoordig betaalt Kanis
in het gasthuis 3 vat haver. En de andere
zijn met toestemming van de pastoor
opgeschort, omdat de genoemde morgens
te veel belast waren met andere renten.
Tegenwoordig bezit en betaalt Mey
Raedermechers op de Heide bij Bocholtz
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Bochuts. Solverunt exacte usque ad
annum 1578. Mey Raedermeeckers
betaelt anno 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89.

dat land. Ze hebben volledig betaald tot
aan het jaar 1578. Mey Raedermechers
heeft betaald over de jaren 1578, 1581-89.

Hein Prickerts unde sijn huysvrou Katryn Jaardienst voor Hein Prickerts en zijn
vrouw Katryn met hun kinderen,
myt hunnen kynderen jaergetzijt waer +50r.
van der pastoir hefft jaerlix een eerff vaet waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1
roggen, unde die fabryck een vaet. Dat vat rogge ontvangt en de kerkfabriek 1
onderpant ist twe morgen lants aen den vat. Onderpand zijn 2 morgen land bij de
Wijsen Stein int Busveldt, regenoit aen Witte Steen in het Bosveld, naast Jan van
die een sijde Jan van Raede. Unde hylt Raede. En Claes Brouwers bezit dat land
alsullix Claes Brouwers unde nu ter tzijt en tegenwoordig bezitten en betalen de
halden unde betzaelen alsullix die erffen erfgenamen van Nijs Brouwers en
van Nijs Brouwers, als Lambrecht Vreuts Lambrecht Vreunts van Soureth. Ze
betaalden volledig tot aan het jaar 1578.
van Sorut. Solverunt exacte usque ad
annum 1578. Anno 78, 81, 82, 83 solvit In de jaren 1578, 1581-83 betaalde Claes
Claes Lommendomps item 84, 85, 86, Lommendomps; idem in 1584-89.
87, 88, 89.
+

Katrijn unde Fye Jan Scheiffelerts
huysvrouwen unde hun voirelderen
jaergetzijt, waer der pastoir jaerlix van
hefft een erff vaet roggen unde die
fabryck oeck alsoe veel. Unde dat
onderpant is twe morgen lants aen den
Wijssen Steyn int Busvelt, die wellicken
nuy hylt Claes Brouwers. Unde nu ter
tzijt hylt alsullick Lambrecht Vreunts van
Sorut. Solverunt exacte usque ad annum
1578. Claes Lommendomps solvit 78, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87. Claes solvit 88, 89.

Jaardienst voor Katryn en Fye, de
vrouwen van Jan Scheiffelert, en hun
voorouders, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk 1 vat rogge ontvangt en de
kerkfabriek evenveel. En als onderpand
gelden 2 morgen land bij de Witte Steen
in het Bosveld, die nu in het bezit zijn
van Claes Brouwers. En op dit ogenblijk
is het land in het bezit van Lambrecht
Vreunts van Soureth. Zij betaalden
volledig tot aan het jaar 1578. Claes
Lommendomps betaalde over 1578 en
1581-87. Claes betaalde over 1588 en
1589.

Guert Heutz unde sijn eelder jaergetzeit, Jaardienst voor Guert Heutz en zijn
ouders, waarvoor de pastoor jaarlijks 1
waar voir der pastoir hefft jaerlix een +50v.
eerff vaet roggen. Dat onderpant is allen vat rogge ontvangt. Onderpand zijn alleen
dat eerff unde goet huys unde hoeff van erf en goed, huis en hof van Lenart Huets
Lenaert Huetz unde Simen Heuts, nuy ter en Simen Heuts. Tegenwoordig bezit en
betaalt Paeschen Heuts. Paeschen Heuts
tijt hylt unde betaelt Paeschen Heuts.
Solvit exacte Pascasius Heutz usque ad betaalde tot aan het jaar 1576. Paeschen
annum 1576. Paeschen Heuts betaelt 76, Heuts betaalde over 1576-78, 1581-86.
Met Paeschen Heuts' erfgenamen
77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Met
+
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Paeschen Heuts eerfgenaemen gereeckent afgerekend en zij hebben betaald tot het
unde betaelt tot anno anno 89.
jaar 1589.
Lenart Heuts unde sijn huysvrou Berb
jaergetzijt waer van der pastoir hefft
jaerlix een eerff vaet roggen unde die
fabryck een halff vaet eenen cop unde der
kuster eenen cop. Dat underpant is Lenart
Heuts huys unde hoff in die Nerm straes;
regennot Paeschen Heuts voerhoif
Meerten Bachus hous, die ander sijde die
Gaest, nu ter tzijt hylt Lenart Huetz unde
betzaelt. Solverunt exacte Lenart
Bispelmans et uxor eius. Eelysabeht
Huetz usque ad annum 1577. Weduwe
Leenarts Bispelmans betaelt 77, 78. Heuts
partijen betaelt 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89.

Jaardienst voor Lenart Heuts en zijn
vrouw Berb, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk 1 vat rogge ontvangt en de
kerkfabriek ½ vat en 1 kop en de koster
1 kop. Onderpand zijn Lenart Heuts' huis
en hof in de Irmstraat, naast Paesschen
Heuts aan de voorkant van het huis van
Meerten Bachus; aan de andere kant de
Gaas, tegenwoordig in het bezit van
Lenart Huetz die ook betaalt. Lenart
Bispelmans en zijn vrouw, Eelysabeth
Huetz, hebben volledig betaald tot aan
het jaar 1577. De weduwe van Lenart
Bispelmans heeft voldaan in 1577 en
1578. De metgezellen hebben betaald van
1581-89.
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Jan Roe unde sijn huysvrouwe Meij unde Jaardienst voor Jan Roe en zijn vrouw
+
Meij en hun kinderen en hun voorouders,
hun kynder unde hun voireelderen
51r.
jaergetzijt waer van der pastoir jaerlix waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 2
vat rogge ontvangt en de kerkfabriek 2
hefft -ii- eerff vaet roggen unde die
fabryck -ii- vaet roggen. Dat onderpant vat rogge. Onderpand zijn huis en hof te
is huys unde hoeff tzo Bulckom unde die Bulkum en de landerijen en beemden en
leenderijen unde hemden ende daer tzoe wat daarbij hoort, zoek op folio......
behoerende require folio. Nuy ter tzijt Tegenwoordig bezit en betaalt Dirich
hylt unde betzalt Dirich Broumans tzo Broumans te Gulik, of zijn halfwin heeft
Guylich offt sijn halfforen hebben betzalt betaald namens hem. De knechten in
van sijnen twegen. Solverunt coloni in Bulkum hebben namens Dirich Braumans
Bulckom ex parte Theodoric Braumans volledig betaald tot aan het jaar 1576. Ze
exacte usque ad annum 1576. Solverunt betaalden ook over 1578, 1581-89.
78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
+

Jan van den Hoeff unde sijn huysvrou
Cathrijn myt hun eelders jaergetzijt, waer
van der pastoir jaerlix hefft -xii-merck
unde die fabryck -iiii- merck, unde der
kuster een merck. Underpant is buys unde
hoeff tzo Bulckom, nuy ter tzijt hylt unde
betzalt Dirich Broumans van Guylich.
Solvit Theodoricus Broumans exacte
usque ad annum 1579. Colonus solvit 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

Jaardienst voor Jan van den Hove en zijn
vrouw Cathryn met hun ouders, waarvoor
de pastoor jaarlijks 12 mark ontvangt en
de kerkfabriek 4 mark en de koster 1
mark. Onderpand zijn huis en hof te
Bulkum, tegenwoordig in het bezit van
Dirich Broumans van Gulik die ook
betaalt. Theodericus Broumans betaalde
volledig tot aan het jaar 1579. De knecht
betaalde van 1581-9.

Ittien van den Kryclcelberch jaergetzijt Jaardienst voor Ittien van den
+
Kryckelbergh, waarvoor de pastoor
waer van der pastoir hefft jaerlix een
51v.
eerff vaet roggen. Dat onderpant is huys jaarlijks erfelijk 1 vat rogge ontvangt.
Onderpand zijn huis en hof en alle
unde hoff unde allen lenderijen den
Kryckelberch tzo behoerende. Nuy ter landerijen behorend bij de Krikkelberg.
Tegenwoordig betalen en bezitten Meys
tzijt betzalt unde hylt Meys op den
op den Sandtberg en Kryckelberg Jupken.
Sandtberg unde Kryckelberg Jupken.
Exacte solverunt ambo usque ad annum Ze betaalden beide volledig tot het jaar
1577. Jupken Kryckelberch betaelt anno 1577. Jupken Kryckelberch betaalde in
77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. de jaren 1577, 1578, 1581-89.
+

Tylman Momber unde sijnder frunden
jaergetzijt, waer van der pastoir hefft
jaerlix -ii- eerff vaet roggen. Dat
onderpant is op den Heinsberch bij die
herberge tzo Bochutz unde -iiii- morgen
lants die wellicken liggen op den
Colleneer wech, hyr voertijts hefft

Jaardienst voor Tylman Momber en zijn
vrienden, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk 2 vat rogge ontvangt. Onderpand
is bij de herberg op de Heinsberg te
Bocholtz en 4 morgen land die gelegen
zijn aan de Keulseweg, vroeger in het
bezit van Klaes Bruwers van Simpelveld.
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alsullicken gehalden Klaes Bruwers van
Sympelvelt. Daer nae Heilger Cardinael,
unde nuy ter tijt hylt alsullicken joncker
Baltus van den Haeff myt verbuytten.
Dan Helger Cardinael hefft allen tzijt
betzalt. Exacte solutum est ab prefato
Helrico usque ad annum 1578. Heilger
Cardinael betaelt 78, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89.

Daarna Heilger Cardinael en
tegenwoordig door ruil in het bezit van
jonker Baltus van den Hove. Vervolgens
heeft Helger Cardinael altijd betaald. Er
is volledig betaald door voornoemde
Helger tot aan het jaar 1578. Heilger
Cardinael betaalde over de jaren 1578,
1581-89.

Jaardienst voor Lenart Priccarts en zijn
Lenart Priccarts unde sijn eelderen
+
ouders, waarvoor de pastoor erfelijk 1 vat
jaergetzijt waer van der pastoir hefft
52r.
een eerff vaet roggen unde die fabryck rogge ontvangt en de kerkfabriek 3 kop
-iii- cup unde der kuster eenen cop. Dat en de koster 1 kop. Onderpand is het
underpant is sijns kents gedeils op den gedeelte aan zijn kant op de Priccartberg;
Priccartzberg, nuy ter tzijt hylt alsullix tegenwoordig in het bezit van Geryt
Priccartz die ook betaalt. Geryt Priccartz
unde betzaelt Geryt Priccartz. Exacte
solvit Gerardus Priccartz usque ad annum betaalde volledig tot aan het jaar 1575.
1575. Gerardt Priccarts betzaelt 75, 76, Geryt Priccarts betaalde van 1575-78 en
77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. van 1581-89.
+
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Heyn Fellarts unde sijn huysvrou
Trynchen unde hun kynder jaergetzijt,
waer van der pastoir hefft jaerlix -ij- vaet
roggen eerffelich. Die regenoeten sijn
voerhuyt die baech unde die ander sijde
die Raeder straes. Dat onderpant is huys
unde hoeff Leenart Muylens. Die
regenoeten als boeven. Unde noch twe
morgen lants in dat Berger veldt neven
Simen Jaespers lant, unde die fabryck
hefft eenen cop unde der kuster eenen
cop. Nuy ter [tijt] hylt unde betzalt Jacop
Lambrecht in den Korf. Exacte Jacobus
Lambrechs solvit usque ad annum 1575.
Jacop Lambrechs betaelt 75, 76, 77, 78.
Agnes van Oppen betaelt anno 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

Jaardienst voor Heyn Fellartz en zijn
vrouw Trynchen en hun kinderen,
waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1½
vat rogge ontvangt. Grenzen zijn aan de
voorkant de beek en aan de andere kant
de Rolduckerstraat. Onderpand zijn huis
en hof van Leenart Muylens. De grenzen
als boven. En ook 2 morgen land in het
Bergerveld naast Simen Jaspers' land en
de kerkfabriek ontvangt 1 kop en de
koster 1 kop. Tegenwoordig in het bezit
van Jacob Lambrecht in de Korf, die ook
betaalt. Jacob Lambrechs betaalde
volledig tot aan het jaar 1575. Jacob
Lambrechs betaalde van 1575-78. Nees
van Oppen betaalde in de jaren 1581-89.

+

Horion. [ander handschrift] Jaardienst
Horion. Jaspaer unde sijn huysvrou
+
voor Jaspaer en zijn vrouw Merchen en
Merchen unde hun kynder jaergetzijt
52v.
waer van der pastoir hefft jaerlix -ij- vaet hun kinderen, waarvoor de pastoor
roggen eerflich, unde die fabryck eenen jaarlijks erfelijk 1½ vat rogge ontvangt
en de kerkfabriek 1 kop en de koster 1
cop, unde der kuster eenen cop. Dat
onderpant is -iiii- morgen lants aen den kop. Onderpand zijn 4 morgen land aan
de Lyndenstock; tegenwoordig bezit en
Lyndenstock, nuij ter tzijet hylt unde
betzalt Andrees van Oppen, Scholtert. betaalt Andrees van Oppen, de schout.
Uxor Andree Clara exacte solvit usque De vrouw van Andrees, Kleur, betaalde
ad annum 1578. Clara betaelt 78, 81, 82, tot aan het jaar 1578. Kleur betaalde in
83, oft Peeter Jongen. Nu betzaelt This 1578 en van 1581-83, ofwel Peeter
Vechters -iii- cup unde Leenardt Kausten Jongen. Nu betaalt This Vechters 3 kop
-iii- cup Voerseide partijen betaelt 84, 85, en Leenardt Kausten 3 kop. Genoemde
groepen betaalden over 1584-89.
86, 87, 88, 89.
Matthijs joncker Durtzant unde joncker
Peter Durtzant unde hun frunden
jaerbeganck waer voer der pastoir
gehalden is allen sondaegen te bydden,
waer voer der pastoir heft jaerlix een halff
mudt haeveren erfflick. Dat onderpant is
een boenre landts liggende aen die Heuls
unde hylt alsullix Geryt Starmans. Noch
is underpant huys unde hoeff op den
Hennenberch, Geryt Starmans tzo
behoerende. Nu ter tzijt hylt Peter

Jaardienst voor Matthys jonker Durtzant
en jonker Peter Durtzant en hun vrienden,
voor wie de pastoor verplicht is iedere
zondag te bidden, waarvoor de pastoor
jaarlijks erfelijk ½ mud haver ontvangt.
Onderpand zijn huis en hof op de
Henneberg, in het bezit van Geryt
Starmans. Tegenwoordig in het bezit van
Peter Kuypers en Leenart, zoon van
Gente Starmans. Leenart Haiflong
betaalde volledig tot aan het jaar 1576,
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Kuypers unde Leenart, Gentes Starmans omdat hij arm was. Peeter Kuyppers en
soen. Leenart Haiflong exacte solvit
Peeter Bispelmans betaalden van
usque ad annum 1576. Quia pauper erat. 1583-89.
Peeter Kuippers unde Peeter Bispelmans
betaelt 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
Jan op den Schyn jaergetzijt waer van Jaardienst voor Jan op den Schyn,
+
waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 9
der pastoir hefft jaerlix -ix- cup
53r.
haeveren eerfflich. Dat onderpant is een kop haver krijgt. Onderpand is een stuk
stuck lants gelegen onder Busschop hoff land gelegen onder de hoeve van
Busschop op de Molsberg, naast het land
op den Moilsberch neven Nys
Byspelmans lant, nu ter tzijt neven Peter van Nys Byspelmans, nu naast het land
Byspelmans lant. Nuy ter tzijt hylt unde van Peter Byspelmans. Tegenwoordig
betzaelt Klaesken Schyns op die Baech. bezit en betaalt Klaesken Schyns op die
Nicolaus Schyns exacte solvit usque ad Baech. Nicolaes Schijns betaalde volledig
annum 1578. Nicolaus Schyns betaelt 78, tot aan het jaar 1578. Nicolaes Schijns
betaalde in 1578 en van 1581-89.
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
+

Der voirseide Nys Byspelmans gylt
De genoemde Nys Byspelmans geeft
jaerlix van eenen stuck landts neven Jan jaarlijks van een stuk land naast dat van
Schyns lant den pastoir -ix- cup
Jan Schyns aan de pastoor 9 kop
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haeveren, nu ter tzijt hylt unde betzaelt
Peter Byspelmans aen die kerck. Petrus
Byspelmans exacte solvit usque ad annum
1577. Petrus Byspelmans betaelt 77, 78,
81, 82, 83 jaerlix -ix- cup haveren. Item
betaelt 84, 85, 86, 87. Anna, weduwe,
betaelt 88, 89.

haver; tegenwoordig in het bezit van Peter
Byspelmans, die ook betaalt aan de kerk.
Peter Byspelmans betaalde volledig tot
aan het jaar 1577. Peter Byspelmans
betaalde jaarlijks over 1577, 1578 en van
1581-83: 9 kop haver. Idem betaalde
Anna, de weduwe, over 1588 en 1589.

Jan Loduwyck in dye Nermstras
jaerbeganck waer van der pastoer heff
een halff eerff vas roggen jaerlix.
onderpant der Lyndenstock aen Synter
Klas. Nu possideert unde betaelt Kleur
Nacken. Klara Nacken exacte solvit usque
ad annum 1577. Clara Nacken betaelt 77,
78, 81, 82, 83 jaerlix een halff vas.
Meryen van Oppen oft Peeter Jongen
betaelt 84, 85, 86, 87, 88.

Jaardienst voor Jan Loduwyck in de
Irmstraat, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk ½ vat rogge ontvangt. Onderpand
de Lyndenstock bij Sinterklaas.
Tegenwoordig bezit en betaalt Kleur
Nacken. Kleur Nacken betaalde exact tot
aan het jaar 1577. Kleur Nacken betaalde
in 1577, 1578 en van 1581-83 jaarlijks ½
vat. Meryen van Oppen of Peeter Jongen
betaalden van 1584-88.

Beelgen Meys jaergetzijt waer van der Jaardienst voor Beelgen Meys, waarvoor
+
de pastoor 9 bouzen ontvangt en de
pastoir heff-ix-] bouzen, unde die
53v.
fabryck -iiii- bouzen, unde der kuster -iii- kerkfabriek 4 bouzen en de koster 3
bouzen. Dat onderpant is hous unde hoff bouzen. Onderpand zijn huis en hof in de
Waalbroek. Tegenwoordig in het bezit
in den Waelbroeck. Nuy ter tzijt hylt
Sander Klaesken. Sander Klaesken exacte van Sander Klaesken. Sander Klaesken
solvit usque ad annum 78. Quia pauper betaalde volledig tot aan het jaar 1578;
omdat hij arm is heb ik hem alles kwijt
est demiso illi omnia usque ad annum
gescholden tot het jaar 1589.
1579.
+

Lens Scholterten jaergetzijt waer van der
pastoir hefft -xviii- bonzen, unde die
fabryck -vi- bouzen, unde der kuster -vibouzen. Underpant sijn huys unde hoeff
in den Waelbroeck. Nu ter tzijt hylt
Merchen Joesten, Thys Vigen, Lemmen
in den Waelbroeck. Meyken Joesten
exacte solvit usque ad annum 1576.
Lemmen cum suis betaelt 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89.

Jaardienst voor Lens Scholterten,
waarvoor de pastoor 18 bouzen ontvangt
en de kerkfabriek 6 bouzen en de koster
6 bouzen. Onderpand zijn huis en hof in
de Waalbroek. Tegenwoordig in het bezit
van Merchen Joesten, Thijs Vigen en
Lemmen in den Waelbroeck. Meyken
Joesten betaalde volledig tot aan het jaar
1576. Lemmen met aanhang betaalde
over de jaren 1581-89.

Dese naevolgende pachten van den
De volgende pachten van de jaardienst,
jaerbegancker gefundeert in der cappellen gesticht in de kapel van Bocholtz, hebben
tzo Bochuts heft ontvangen heer Jan
heer Jan Vrunt ontvangen, kapelaan van
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Vrunt, cappellaen der voerseide capellen
unde Claes Heynekens custer anno 1566
tot anno 1573. Daer nae heer Mathijs tot
anno 1575. Daer nae heer Mertten
Moulandt als cappellaens.

de genoemde kapel en Claes Heynckens,
koster van 1566-1573. Daarna heer
Matthys tot het jaar 1575. Daarna heer
Mertten Moulandt, beiden als kapelaans.

Jan unde sijn huysvrou Leen jaergetzijt Jaardienst voor Jan en zijn vrouw, die aan
+
de kerkfabriek van de kapel van Bocholtz
die wellicken der fabrycken der
54r.
cappellen van Bochults hebben eerffelick erfelijk een kleine tiende hebben
gelaeten een kleyn tienden waer uut der nagelaten, waarvan de pastoor 6 vat rogge
pastoir hefft -vi- vaet roggen wellicken ontvangt; de tiende heette ‘Heidengrond’
thienden was genampt Heiden gront offt of ‘Heilgunt’. Ook betalen de kerkfabriek
Heilgunt oeck betzaelt die fabryck off die of de kerkmeesters ieder jaar aan de
kerckmeisters den pastoir allen jaer. Anno pastoor. In het jaar 1577 betaalde de
kastelein in de herberg, schoonzoon van
1577 hoespes in die herbrecht gener
Henrici Cardenael ultimo solvit 78, 81, Heyn Cardenael, uiteindelijk over het jaar
1578 en van 1581-83; de pastoor werd
82, 83; pastoer betaelt van den
kerckemeisteren 84, 85, 86, 87, 88, 89. betaald door de kerkmeesters over
1584-89.
+
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Mechtelt Tegger unde haeren huysheer
jaergetzijt waer van der pastoir hefft
eerfflich een halff vaet roggen. Dat
onderpant is twe morgen lants op die
Heide. Unde der kuster hefft twe bouzen.
Nu ter tzijt hylt unde betzaelt Guert
Teggers cum suis. Guert Tegger cum suis
solverunt exacte usque ad annum 1577.
Geurt solvit anno 77, 78, 81, 82, 83, 84.
Cleusken Tegger betaelt anno 85, 86, 87,
88, 89.

Jaardienst voor Mechteld Tegger en haar
echtgenoot, waarvoor de pastoor erfelijk
½ vat rogge ontvangt. Onderpand is 2
morgen land op de Heide. En de koster
krijgt 2 bouzen. Tegenwoordig bezit en
betaalt Guert Teggers met de zijnen.
Guert Tegger c.s. betaalden volledig tot
aan het jaar 1577. Guert betaalde in het
jaar 1577, 1578 en van 1581-84.
Cleusken Tegger betaalde over de jaren
1585-89.

Jaardienst voor Jan Sijben en zijn vrouw,
Jan Syben unde sijnder huysvrou
+
waarvoor de pastoor erfelijk 1½ vat rogge
jaergetzijt waer van der pastoir
54v.
ontvangt. Onderpand is het hele bezit van
eerfflich hefft -ij- vaet roggen. Dat
onderpant is der gantser Sybe goet, bous Sijbe, huis en hof. Tegenwoordig in het
unde hoeff. Nu ter tzijt haldende unde bezit van jonkvrouw Grytteren in de
Vroenhof, Paeschen Heuts en Mei aen
betaelende joffrou Grytteren in den
Vroenhoff, Paeschen Heuts, Mei aen die die Kerck, die ook betalen. Zij betaalden
kerck. Exacte solverunt usque ad annum volledig tot aan het jaar 1578. Zij
betaalden van 1581-83; [daarna] beslag
1578. Solverunt 81, 82, 83, gepandt.
gelegd.
+

Gret unde Peter Muylen unde hunder
huysvrouwen jaergetzijt, waer van der
pastoir hefft jaerlix een eerff vaet roggen,
unde der kuster eenen cop. Dat
onderpandt is hun huys unde hoeff op die
Heide tzo Bochutz. Nuy ter tzijt hylt unde
betzaelt Mey Radermeeckers op die
Heide. Mey Raedermecher betaelt 71, 72,
73, '4 75, 76, 77. Mei Radermeeckers
exacte solvit usque ad annum 1578 aen
Claes Heynekens custer tot Bochuts Mey
voirseid jaerlix betaelt eenen cop roggen
jarlix. Anno 79 quytgeslaegen. Anno
1508 [1580] Mey betzalt als voerseid.
Item 81, 82, 83 betaelt aen Alman
Lambrechs van mijnen twegen ontfangen
84, 85, 86. Mei Raedermechers
eerffgenaemen betaelt 87, 88, 89.

Jaardienst voor Gret en Peter Muylen en
hun vrouwen, waarvoor de pastoor
jaarlijks erfelijk 1 vat rogge ontvangt en
de koster 1 kop. Onderpand is hun huis
en hof op de Heide in Bocholtz.
Tegenwoordig bezit en betaalt Mey
Raedermeeckers op de Heide. Mey
Radermecher betaalde volledig tot aan
het jaar 1578 aan Claes Heynekens, de
koster in Bocholtz. Mey voornoemd
betaalde jaarlijks 1 kop rogge. In het jaar
1579 kwijt gescholden. In het jaar 1580
betaalde Mey als tevoren. Evenzo
betaalde ze in 1581-83 aan Alman
Lambrechs, die namens mij inde over
1584-86. De erfgenamen van Mei
Raedermechers hebben betaald van
1587-89.

Kaerl Sleipen unde sijnder huysvrouwen Jaardienst voor Kaerl Sleipen en zijn
+
vrouw Jutte, waarvoor de pastoor jaarlijks
Jutte jaergetzijt waer voir der pastoir
55r.
+
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hefft -i- erff vaet roggen jaerlix.
Underpant is huys unde hoff op den
Pryccart. Nuy ter tzijt hylt Weggen Klaes.
Unde ter causen dat die kerckmeisters
van Bochuts int recht staen myt Klaesen
voirseid alsoe betzaelen die kerckmeisters
den pastoir. Editimi ecclesie solverunt
exacte usque ad annum 1578. Solverunt
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

erfelijk 1 vat rogge ontvangt. Onderpand
is huis en hof op de Prickart.
Tegenwoordig is Weggen Klaes de
bezitter. En omdat de kerkmeesters van
Bocholtz in de schuld staan bij Klaes
voornoemd, betalen de kerkmeesters de
pastoor. De kerkmeesters betaalden
volledig tot aan het jaar 1578. Ze
betaalden over de jaren 1581-89.

Eve Keyen jaergetzijt waer van der
pastoir hefft een eerff vaet roggen jaerlix.
Unde die kerckmeister van Bochuts
betzaelen den pastoir jaerlix. Hoespes in
die herbercht solvit tamquam editimus
capelle anno 1577. Solverunt 1508
[1580], 81, 2, 3 editimi ecclesie, dye
kercken momber betaelt '4, 85, 86, 87,
88, 89.

Jaardienst voor Eve Keyen, waarvoor de
pastoor jaarlijks erfelijk 1vat rogge
ontvangt. En de kerkmeesters van
Bocholtz betalen de pastoor jaarlijks. De
kastelein van de herberg betaalde als
kerkmeester van de kapel in het jaar 1577.
In 1580 betaalden de kerkmeesters. De
kerkvoogd betaalde in de jaren 1584-89.
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Jaardienst voor Jan Iseremans en
Jan Iseremans unde Mechtelt sijn
+
Mechtelt zijn vrouw, waarvoor de pastoor
huysvrou jaergetzijt waer van der
55v.
pastoir jaerlix hefft een halff vaet roggen jaarlijks erfelijk ½ vat rogge krijgt.
Onderpand zijn huis en hof te Horn, en
eerfflich. Dat onderpant is huys unde
hoefftzo Horn, unde der kuster hefft voir de koster krijgt voor zijn diensten 1 kop
sijn verdienst eenen cop roggen. Nuy ter rogge. Tegenwoordig bezit en betaalt
tzijt hylt unde betzaelt Leenart Iseremans. Leenart Isermans. Leenart Isermans
betaalde tot aan het jaar 1577 volledig.
Leonardus Iseremans solvit usque ad
annum 1577 exacte Leonardus solvit 78, Leenart betaalde in 1578 en van 1581-89.
81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89.
+

Jan Cardinael unde sijn huysvrou Coryn
jaergetzijt waer van der pastoir heff
jaerlix een eerff vaet roggen. Dat
onderpant is twe morgen lants die
wellicken nu ter tzijt hylt Willem, Kryns
Muylens soen, unde der kuster heff eenen
cop roggen. Nu ter tijt hylt unde betzaelt
Fie op geen Bochutterhei neven Mey
Radermeeckers unde betaelt aen den
capellaen ende kuster. Sophia prescripta
exacte solvit usque ad annum 1578.
Sophia solvit 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89.

Jaardienst voor Jan Cardinael en zijn
vrouw Coryn, waarvoor de pastoor
jaarlijks erfelijk 1 vat rogge ontvangt.
Onderpand zijn 2 morgen land, die
tegenwoordig in het bezit zijn van
Willem, de zoon van Krijn Muijlen. En
de koster krijgt 1 kop rogge.
Tegenwoordig bezit en betaalt Fie op de
Bocholtzerheide naast Mey
Radermeeckers en zij betaalt aan de
kapelaan en de koster. Voornoemde Fie
betaalde volledig tot aan het jaar 1578.
Fie betaalde over de jaren 1581-89.

Peter Systermans unde sijn huysvro Ida Jaardienst voor Peter Systermans en zijn
+
vrouw Ida, waarvoor de pastoor jaarlijks
jaergetzijt waer van der pastoir hefft
56r.
erfelijk 1 vat rogge ontvangt en de koster
een eerff vaet roggen jaerlix unde der
kuster eenen cop unde die fabryck dry 1 kop en de kerkfabriek 3 kop. En
onderpand is een halve bunder achter de
cop. Unde dat onderpant is een halff
boenre lants achter die Rijtters koul. Nuy Ridderskoul. Tegenwoordig in het bezit
van Kleur, weduwe van Andrees van
ter tzijt hylt Klueren, weduwe van
Oppen, en zij betaalde. Kleur betaalde
Andrees van Oppen, unde betzaelt.
Exacte solvit Clara usque ad annum 1579. volledig tot aan het jaar 1579. Kleur of
Clara seu Petrus Jongen solvit 81, 82, 83, Peter Jongen betaalden van 1581-86.
Moge de almachtige God en barmhartige
84, 85, 86. Quarum animarum et
nostrarum propitietur omnipotens Deus Heer deze en onze zielen genadig zijn.
et misericors dominus.
+

FF. 57r-58v.
+

Dyt sijn alsullicken contracten
geschiet siende tuschen heer

Hier volgt het contract tussen de heer
Andrees van Doenraedt, pastoor in
57r.

+
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Andrees van Doenraedt pastoir tot
Sympelvelt anno 1536, unde joncker
Andrees van den Hoeff der tzijt als
pachter der aptdissen van Valbenoeten
van wegen twedeil der groeter tienden
van Sympelvelt unde Bochutz.

Simpelveld, in het jaar 1536, en jonker
Andrees van den Hove, in die tijd
pachter van de abdis van Val Benoit
voor twee derde van de grote tienden
van Simpelveld en Bocholtz.

Alsoe ist, dat die Aptdisse van
Valbenoeten hefft twe deil der groeter
thienden unde der pastoir van Sympelvelt
een deil, durg dat geheel kerspel unde
alsullix achtervolgende alde gewoenten
unde inhalt der alden Registeren unde
boecken hyr van wesende wellicken
lemiten off paelen van deser thienden sijn
onverdeilt. Die paelen in die lantweringe,
aengaende aen die straes van den Dorren
boom (landt ter Heijden) unde gaet aff
lanx dat rijck van Achen tot der herlicheit
van Eijs (wellicken thienden van

Het is zo, dat de abdis van Val Benoit
twee delen bezit van de grote tienden en
de pastoor van Simpelveld een deel, door
de hele parochie heen volgens oude
gewoonten en oude registers en boeken
hierover, waarbij er geen grenzen of palen
van deze tienden zijn [binnen de
parochie]. De grenspalen in de Landgraaf
beginnen bij de straat van de Dorre Boom
(het land ter Heijden) en lopen dan langs
het rijk van Aken tot de heerlijkheid van
Eys (de tienden van Eys zijn in het
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Eys hebben die Canonicken van Synt
Pouwels tzo Luydich unde der pastoir van
Eeys) unde streckt aff aen den
Vogelsanck Joncker Karsvelt hofla. Unde
van daer slaet sij op allet lanx die
heerlicheit van Eys duig Busserhousen
myts durg dat hous van Jupken Eelsen,
over die Heuls lanx die straes van dat
bous tzo Emstenradt tot der

bezit van de kanunniken van Sint Paulus
in Luik en de pastoor van Eys) en
strekken zich uit tot Vogelzang, de hoeve
van jonker Karsveld. En van daar loopt
de grens helemaal langs de heerlijkheid
van Eys door Bosschenhuizen en door
het huis van Jupken Eelsen, over de Huis
langs de straat naar het huis van
Imstenrade,

straesen koemende van den Dorren boem tot de straat komend van de Dorre Boom
voornoemd en gaand naar Heerlen, met
voirseid unde strecckende tzo Heerlem +57v.
begrijpende die Vuegel unde den Beisel inbegrip van Drievogels en de Beitel. En
de genoemde tienden gelden weer
unde streeck die thienden voirseid
widerom op allet lanx Heerlen straes tot helemaal langs de Heerlense straat tot de
den Dorren boem aen die Landtwering Dorre Boom bij de genoemde Landgraaf.
voirseid. Also ist dat int jaer -xvc xxxvi-, Het is zo, dat er in het jaar 1536 op 13
-xiii- may is gemaeck seeker contrackt mei een contract is gesloten tussen heer
tuschen heer Andrees van Doenraedt, der Andrees van Doenrade, in die tijd pastoor
tijt pastoir van Sympelveldt, unde joncker van Simpelveld, en jonker Andrees van
Andrees van den Hoeff als pachter der den Hove als pachter van de abdis van
abdissen van Valbenoiten. Aenmerckende Val Benoit, over de kwestie van de
die gelegentheit der tienden voirseid unde bovengenoemde tienden en met het oog
om die onkosten te schouwen. Alsoe ist op de onkosten. Het is zo dat de pastoor
dat der pastoir voir sijn derden deil der zijn derde deel van de tienden [moet
tienden den seleven voirseide pastoir tzo krijgen] uit wat dezelfde pastoor toekomt
competerende soude unde halden voer en dat hij zijn winst moet halen uit het
sijn profijt dat Dorn veldt gaenden aen Doornveld, beginnend bij het huis van de
myt den huys van den Bongart unde die Bongard, gaande langs de Linde tot het
straes opgaende lanx die Lynde tot dem bos. Verder zal de pastoor ook
bus. Wyderom sal oeck der pastoir halden beschikken over het Bosveld, de
Mertensgraaf, en vervolgens langs de
dat Busvelt, den Mertens graeff unde
vervolgens lanx die tienden van Eys lanx 10en van Eys, langs Vogelzang, in
den Voegelsanck, op Busserhousen, die Bosschenhuizen en van de Huls tot de
Molsberg en het Bergerveld. Evenzo de
Huels tot den Molsberch unde
Bergerveldt. Des gelijcken die Leentes Leentesheide tot de Juffersweg richting
heide tot den Jofferen wech gaende tot Imstenrade en ook langs de berg richting
Soureth en het veld van jonker Grijn. En
Emstenradt unde noch lanx dem berg
voor wat betreft de rest zal jonker
gaende tot Sourit unde joncker Grijns
Andrees voornoemd als pachter
goet. Unde die ander rest sal jonker
Andrees voirseid als pachter
+

van de abdis hiervan geheel en al voor
der aptdissen gans unde geheel voer
+
hemzelf en zijn kinderen profijt hebben.
heem unde sijnen profijt nebben. Die
58r.
thienden tzo Myngersborn, waer van der De tienden van Mingersborn, waarvan de
pastoor voornoemd het derde deel bezit
pastoir voirseid dat dryden deyl van
toebehort unde der aptdissen voirseid die en de genoemde abdis de andere twee
+
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ander twe deil waer van sij jaerlix hebben
een mudt eeven alsullix sal der pastoir
alleyn voer heem behalden. Die thien
lammer hoender thienden gansen thienden
sullen der pastoir myt joncker Andreesen
tsaemen laeten vertziendigen unde als dan
gelijcker handt deilen. Allen desen
contracten sijn veraccordiert tusschen den
pastoir unde joncker Andrees voirseid als
pachter der aptdissen sonder den een den
anderen prejuditien te doen offt onrecht
dan myt allen behoerlicken fruntscap
unde billicheit sonder argelist. Anno
-lviii- nae doet heer Andrees van
Doenradt voirseid hefft heer Hendrich
Bollant, in den tzijt pastoir van
Sympelvelt, sich veraccordeert myt
joncker Baltus van den Hoeff, der soen
van joncker Andrees Hoeff zeliger als
alsullicke contrack unde verbunt als
voirseid is in unde myt allen articulen
unde punten te onderhalden, hun beider
leffdaegen sonder ergelist.

delen, waarvoor zij jaarlijks 1 mud haver
krijgt, dat zal de pastoor alleen voor
zichzelf houden. De tiendlammeren, kippen en -ganzen zullen de pastoor en
jonker Andrees samen laten vertienden
en daarna volgens afspraak verdelen. AI
deze contracten zijn afgesloten tussen de
pastoor en jonker Andrees voornoemd als
pachter van de abdis, zonder dat men
elkaar schade doet of onrecht, maar in
alle fatsoenlijke vriendschap en
billijkheid zonder voorbehoud. In het jaar
1558, na de dood van de heer Andrees
van Doenrade voornoemd, heeft heer
Hendrich Bollant, in die tijd pastoor van
Simpelveld, een overeenkomst gesloten
met jonker Baltus van den Hove, de zoon
van jonker Andrees van den Hove zaliger,
met dezelfde voorwaarden als
bovenstaand en met alle artikelen en
punten, zonder bedrog te onderhouden
tijdens hun levens.
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Anno -xv c lxxi- nae doet heer Hendrich In het jaar 1571, na de dood van heer
+
Hendrich van Bollandt, is de heer Aret
van Bollandt is pastoir worden van
58v.
Dydden, alias Offermans, pastoor
Sympelvelt heer Aret Dydden alias
Offermans, unde anno 72 durg begerten geworden van Simpelveld, en in het jaar
1572 [is er een afspraak gemaakt], op
unde aensaegen van den Eerentfesten
Baltasaer van den Hoeff unde jonffrou verzoek en aandringen van de weledele
Balthasar van den Hove en jonkvrouw
Barbara Macereel om alsullicken
contracten als geschiet waeren eerstmael Barbara Macereel over de contracten
tuschen heer Andreessen van Doenraedt zoals die gesloten waren in eerste
unde sijnen oom joncker Andrees van den instantie tussen heer Andrees van
Doenraedt en jonker Andrees van den
Hoeff zeliger, daer nae tusschen heer
Henrich Bollandt als voirseid, dat sich Hove zaliger en daarna met voornoemde
heer Aret Dydden der tijt als pastoir oeck heer Henrich Bollandt, nl. dat heer Aret
Dydden als pastoor ook ermee akkoord
walde laeten vynden unde alsullix
oersaecken van meerder profaten unde zou gaan en de regelingen van meerdere
gelegentheit wolde laeten blijven. Unde voordelen en situaties in stand zou
alsullix heefft heer Arnoldt Dydden als houden. En aldus heeft heer Arnoldt
pastoir in tegenwoerdicheit Leenart van Dydden als pastoor, in aanwezigheid van
Braeckelen borgreff op dat huys van den Leenart van Braeckelen, rentmeester van
Bongart unde sijn huysvrouwe Getruyt het huis van de Bongard, en zijn vrouw
Vorst, in dat huys te Overhousen joncker Getruyt Vorst, in het huis van Overhuizen
Baltus toebehoerende, goet willich unde dat toebehoort aan jonker Baltus,
fruntelich geaccordeert unde is alsullix ingewilligd en vriendelijk goedgekeurd
geschiet myt consent onser beide nemlich en aldus is het gebeurd met instemming
joncker Baltus Hoeff unde sijn huysvrau van ons beiden, nl. jonker Baltus van den
Joffrou Barbara Macereel unde mich, heer Hove en zijn vrouw, jonkvrouw Barbara
Arnoldt Dydden pastoir, anno 1572 den Macereel, en van mij, heer Arnoldt
24 februarii.
Dydden pastoor, in het jaar 1572, de 24e
februari.
+

[F. 59r]
+

Opmerking. Wanneer de schout en de
Nota. Wannier als der Schoutert
+
schepenen officieel de wegen meten met
59r.
unde die Schepenen gerichtelicke
de ‘pietz’, die een inwoner met de
die wegen meeten myt die pietz die
maatstokken draagt (zoals Pieter Heulsen
wellicke een naeber myt der maeten
bij de laatste meting in het jaar 1569
draagt (gelijck Peter Heulsen in die
gedragen heeft), dan zal geen pastoor de
leesten metinge gedraden hefft anno
1569). Alsdan en sal geen pastoir laeten maat laten nemen vóór de pastorie, want
die maet gaen voir die pastorie, want geen het is geen officiële straat, maar het erf
van de pastorie. Bovendien heeft men nog
heer straes en is, dan eerffdom der
pastoryen. Oeck en is noet gesien noch nooit gezien, noch was het gebruik, dat
gebruyck geweest dat die roey offt maet de roede of maatstok daar langs is
daer lanxt geleit is. Dan sij meeten uut getrokken. Dan meten ze vanuit de Broek
door de straat tussen de Panneslager en
den Broeck op duer die straet tuschen
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Panneslegers unde pastoryen hoff, die
wellicke breyt moet sijn een halff roe
unde slaen op over die straes lanxt den
Housmans hoeff unde sij meeten die
straes tuschen Housmans hoff unde
Pouwels Smeetz hoeff bret wesende nae
inhalt der Schepen Rolle, etc.

de hof van de pastorie, die een halve
roede breed moet zijn en gaan omhoog
over de straat langs Housmanns hoeve en
Pauwels Smeetz' hoeve, die de breedte
heeft volgens de schepenrol.

Anno 1589 is gerichtelycke gemeyn staett
meetinge gehalden inne presentie den
Eedelen Eerentvesten Conrardt van
Tomberg genampt Wormbat, (drossardt
des landts Shartigenraedt) unde Jan
Oetegraeven Schoutet, Jan Cardenael,
Leenart Brouwers, Leenardt Heuts,
Leenardt Smets, Jan Boesten, Leenardt
Merckelbach, scheepenen. Die roede ende
peetz hefft gedraegen Peeter Heulsen der
aldt in mijner presentie unde allen wegen
geobserveert als voirgementioneert anno
1569.

In het jaar 1589 is officieel de algemene
stratenmeting gehouden in aanwezigheid
van de edele heer Conrardt van Tomberg,
genaamd Wombat, (de drossaard van het
land van 's-Hertogenrade) en Jan
Oetegraven, schout, Jan Cardenael,
Leenardt Brouwers, Leenardt Heuts,
Leenardt Smets, Jan Boesten en Leenardt
Merckelbach, schepenen. De roede en de
maatstok heeft Peter Heulsen sr. gedragen
in mijn aanwezigheid en alle wegen
geschouwd zoals boven vermeld in het
jaar 1569.
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FF. 60r-61r.
+

Hier volgen de beemden en weiden die
Dyt sijn die bemden unde weyen
+
hooitienden geven en in mijn tijd
60r.
die huwe tienden geven unde in
mijnen tzijt gegeven hebben Anno 72. hebben gegeven in het jaar 1572.
Grenzend aan de Broek.
Schetende op den broeck.
Allen bempden scheetende op den
gemeynen broeck tot den Bongardt.
Lemmens bempt in den Waelbroeck.
Heyn Priccartz bempt. Thewis Ploem op
den Moilsberch bempden. Kryns van
Sourit bempt aen geen Busken. Lenart
Heuts bempt met zijnen consorten
Paschen Heuts. Pelsers kynder bempden.
Klueren, Andrees van Oppen weduwe,
aen Synterklaes bij Bulckom bemptden.
Thys Vigen bempt, Jacop Zeliens bempt.
Eentgen Guerts bempt. Den hoff van
Bulckom hoff ende bemptden. Geryt
Oetengraeven kynder bempden. Dat huys
in die Gast hemden. Dat huys in den
Pannesleger bempden. Byspelmans
bemden Treeterhoff bempt. Klueren
bempt aen Synter Claes. Der Meulen
bempden. Der Puntel bempden. Slyns
bempt. Des Wijers bempden, behalven
die weisdoms gueder. Muylen bempden
op die baech. Der Kuyckert bempden.

Alle beemden grenzend aan het
gemeenschappelijk broekland bij de
Bongard. De beemd van Lemmen in de
Waalbroek. De beemd van Heyn
Priccartz. De beemd van Thewis Ploem
op de Molsberg. De beemd van Krijn van
Soureth bij het Busken. De beemd van
Lenart Heutz met zijn metgezel Paschen
Heutz. De beemden van de kinderen
Pelser. De beemden van Kluer, weduwe
van Andrees van Oppen bij Sinterklaas
bij Bulkum. De beemd van Thijs Vigen.
De beemd van Eentjen Guerts De hof van
Bulkum en de beemden. De beemden van
de kinderen van Geryt Oetegraven. De
beemd van het huis in de Gaas. De beemd
van het huis in de Panneslager. De
beemden van Byspelmans, de beemd van
deTreeterhoff. De beemd van Kluer bij
Sinterklaas De molenbeemd. De Puntel
beemd. De beemd van Slijn. De beemd
van de Wijer, uitgezonderd de
‘weisdomsgoederen’. De beemden van
Muijlen op de Baak. De beemden van de
Kuyckert

Jitten van Sorut bemden. Heuts partijen De beemden van Jitten van Soureth. De
beemden van de metgezellen van Heuts.
bemptden. Voerdaen allen weyen unde +60v.
bempden die gehoyt werden, alsullicken
Voortaan zullen alle weiden en beemden
geven tienden.
waarop gehooid wordt, tienden geven.
+

Dyt sijn alsullicken bemptden die in Hier volgen de beemden die in mijn
mijnen tzijt van ackerlant gemackt sijn tijd van akkerland gemaakt zijn, welk
wellich landt allen tzijt thienden
land altijd tienden gegeven heeft.
gegeven hefft.
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Jan Pelsers bempt boeven Stijnten
Oetengraven lant. Jonker Jaspers
Kortenbach bempt bij den Waelbroeck.
Heyn in den Scheyfelertz bempt in den
Waelbroeck. Leenardt Brouwers bemp in
den camp neven Huysmans hoff. Peter
Heulsen bempt aen die Heuls.

De beemd van Jan Pelsers boven het land
van Stynten Oetengraven. De beemd van
jonker Jasper Kortenbach bij de
Waalbroek. De beemd van Heyn in den
Scheyfelertz in de Waalbroek. De beemd
van Leenardt Brouwers in het veld naast
de Huismanshof. De beemd van Peter
Heulsen op de Huis.

Anno 81 heff Alman Lambrechs van
ackerlandt eenen bempdt gemack boeven
sijnen bongardt in den Scheffelert. Item
des gelijcken Symen Lommendomps
partijen in den Kyffeert. Item allen
weyden, bempden, bongarden geven
thienden heuwe die nyet affgeweit en
werden, uutgenoeme dat ider huys eenen
halven morgen vrij helft voer eenen
koelgaerden. Ende daer in tegen gefft ider
huys een zouckhoen, dat welich soe groet
moet sijn dat uut eenen koeren vaet offt
summeren springen kan.

In het jaar 1581 heeft Alman Lambrechs
van akkerland een beemd gemaakt boven
zijn boomgaard in de Schiffeler. Evenzo
Symen Lommendomps' gezelschap in de
Kievit. Idem geven alle weiden, beemden
en boomgaarden die niet afgegraasd
worden, hooitienden; behalve dat ieder
huis ½ morgen ter beschikking heeft voor
een moestuin en daartegenover geeft ieder
huis een kalkoen, die zo groot moet zijn
dat hij uit een korenvat of ton kan
springen.
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Oeck geeff men van gansen thiden ende
anno 77 hefft jonffrau Barbara Maezereel
vertiendich op Gryns hoff een gans. Unde
ich, heer Arnoldt Dydden, anno 1584 een
gans op Kortenbach hoff in den
Waelbroeck. Anno 1590 den 4e july
hebbe ick geleesen inne dy scheepen rolle
int den Bongardt Jan Boesten Schoutet
unde inne presentie Lenardt Smetz,
Leenardt Merckelbach dat dye
thienhunder verthiendich sulden werden
nae synter Meisdach. Dye gantsen nae
sint Jansdach.

Ook geeft men tienden van ganzen en in
het jaar 1577 heeft jonkvrouw Barbara
Maezereel op de Grijnshof een gans
vertiend. En ik, heer Arnold Dydden, in
het jaar 1584 een gans op de
Kortenbachhoeve in de Waalbroek. In het
jaar 1590, de 4e juli, heb ik in de
schepenrol in de Bongard gelezen, met
Jan Boesten als schout en in
aanwezigheid van Lenardt Smets en
Leenardt Merckelbach, dat de tiendkippen
vertiend zullen worden na sint
Remigiusdag. De ganzen na sint Jansdag.

+

Gewoonten en gebruiken en hoe lang
Costumen unde usantien unde alsoe
+
het gebruikelijk is geweest i.v.m. de
61r.
langen tzijt dat gebrouck is geweest
tienden en in de hele parochie van
binnen der thienden unde deur dat
geheel kerspel van Sympelvelt die thien Simpelveld: het vertienden van de
lammer te vertiendegen; unde noch anno tiendlammeren en nog in het jaar 1584
1584 van mij unde den scheeper van der vertiend door mij en door de herder van
de pachter van de abdis, namelijk
aptdissen pachteneer verthiendicht
nemlich Leenardt Jordens. Alsoe werden Leenardt Jordens. Zo worden de
tiendlammeren gelijkelijk vertiend tussen
die thien lammer gelijckerhandt
Pasen en Pinksteren en op zijn laatst in
verthiendich tuschen Paeschen unde
de Pinksterdagen en volgens gebruik als
Penxten unde te lenxten in die Penxt
hierna beschreven is. Op de eerste plaats
heiligen daegen unde in aldusdaenig
costumen als hyr nae volgt. In den eersten kiest diegene van wie de tiendlammeren
zijn, 4 lammeren uit en bij het vijfde heeft
nempt der geenre der die th[ien]
lammeren tzoe behoeren, vier lammer nut de tiendheffer de keus, maar tot elf blijft
het tellen doorgaan en is men bij elf, dan
unde dat vuffden daer nae hefft der
thiengenger den kuer, aber dat getzael neemt degene van wie de lammeren zijn,
blijff tot elleven tzoe, unde isser als dan nog eens 4 lammeren eruit en het vijfde
noch eenmael elleff, alsoe nempt der geen wordt vertiend, zoals gezegd. En wanneer
der die lammer tzoe behoeren wyderom enkele lammeren over blijven en niet tot
vier lammer uut unde dat vufden weerdt het getal elf komen, dan begint men
verthiendich als voirseid. Unde wanneer daarmee het komende jaar te tellen. Als
eynigen lammer in heufft blijven unde bij het vertienden een persoon alleen
betrokken wordt samen met degene die
nyet en koemen tot den elffden, alsoe
tzeelt men dar op dat tzoekoemende jaer. het schaap verzorgd heeft, dan wordt
Weerdt oyck heerschaff cum suis aelleyn alleen de herder vertiend bij die tiende en
verthiendichtmet den gheenen der dye verder niemand meer. Ook geeft men
schaefft te helfet gesadts heft desgelijcken tienden van de ganzen, die ik de laatste
keer ontvangen heb op de hof van de
op dye tienden der scheeper alleyn
verthiendicht voirder nymants meer. Oeck Sweijer van jonker Dederick Grijn in het
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gefft men thienden van die gansen die jaar 1577. ook bij Lysken Tevis in de
wellicke ich die leste reise ontfangen
Broek.
hebbe op den hoff tzo Swijer van joncker
Dederich Gryn anno 1577. Oyck bij
Lysken Tevis in den Broech.
Nota. Geeff der hoff van Overhousen,
Vlengendalhoff, Schouterten hoff tzo
Bochultz unde Wossem hoff dat
dryendrissichte lampt tzoe thienden.

Opmerking. De hof van Overhuizen, de
Vlengendaalhof, de Scholtissenhof in
Bocholtz en de Wossemhof geven het 33e
lam als tiende.

Anno 1641 meo tempore ex terris
arabilibus fuerunt facta prata vel horti
arborum quos possident filii Dionisi
Browers e regione enue lax. [?]

[ander handschrift] In het jaar 1641 in
mijn tijd werden uit akkerland weiden
gemaakt of boomgaarden, die in het bezit
waren van de zonen van Nys Brouwers
uit het gebied van......[?]
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Gebrouch unde gewoenten van oever Gebruiken en gewoonten van veel jaren
+
her, op welke manier de lammeren
veel jaeren in welliger maneren
61v.
jaarlijks vertiend behoren te worden
behoirlich is de lammer jaerlix te
verthiendegen binnen der thienden van binnen de tienden van Simpelveld,
Simpelvelt tzoestaende onverdeilt tzwae waarbij twee derde onverdeeld toekomt
aan de abdis van Val Benoit of haar
deil der abtdissen van Valbenoiten oft
haeren pachtenaer unde das ander deil pachter en een derde aan de pastoor van
den pastoir van Simpelvelt, unde is das Simpelveld. En het gebruik is aldus vast
gesteld en gehanteerd in het jaar 1554
gebrouch als hier nae volgt bevonden
door de herder Jacob Elzen namens zijn
unde onderhalden anno 1554 bij den
schepher genant Jacop Elzen van wegen meester jonker Baltus van den Hove als
zijns heerschaff joncker Baltus van den pachter van de abdis. Evenzo door
Lenardt Pelsers tot het jaar 1569, ook
Haeff pachtenaer der abdissen.
Desgelijcken bij Lenardt Pelsers tot anno schaapherder en tiendheffer, alsook door
Leenardt Joerdens, schaapherder van de
1569, wesende ouch schepher unde
genoemde jonker tot het jaar 1587 en ook
tziengenger, als ouch bij Leenardt
tiendheffer. Aldus worden de
Joerdens schepher des voirgenampte
jonchers tot anno 1587 unde tsaemlich tiendlammeren jaarlijks door eenieder
vertiend tussen Pasen en Pinksteren en
tziengangers. Alzoe werden dye thien
lammeren jaerlix von jeder vertziendicht op zijn laatst in de Pinksterdagen en naar
tuschen Paeschen unde Penxten unde te gebruik als volgt: Op de eerste plaats
lenxten in de Penxtheiligen daegen unde neemt degene aan wie de lammeren door
bij naevolgende gebrouch. In dem eersten voedering of anderszins gewend zijn en
die binnen het gebied van de genoemde
nempt den geenre dem de lammer bij
voederung oft andersins aus gewentert tiende geboren zijn, 4 lammeren vooraf,
zijn unde binnen der thienden voirseid dan wordt 1 jong lam daar bijgevoegd en
gelampt, vier lammer vuer aus, des werdt na het vijfde heeft de tiendheffer de keuze
een jonck weer lampt daer ingetrocken onder de anderen, maar het tellen gaat
door tot elf. En zijn er nog eens elf
unde das vunffden daer nae heft der
tzienganger den keur onder de anderen, lammeren dan neemt dezelfde die
aber das getzael volgt tot elleffen tzoe. bovengenoemd is, 3 lammeren vooraf en
het vierde wordt vertiend. En de
Unde esser dan noch eenmael elleff
lammeren die verder over blijven en niet
lammer als dan nempt der geenre als
voirgenampt dry lammer voir aus unde tot het getal elf reiken, daarop telt de
das vierden werdt vertziendicht. Unde tiendheffer het volgende jaar door. Ook
was lammer das voirder in hauft bleiben vertiendt men de lammeren van een heer
unde nyet en kompt tzoe den getzael van of eigenaar tezamen met die lammeren
elleffen, op dye selbigen hylt unde tzelt die voor de helft daar in de stal staan,
der tzhienganger des nakoemende jaers. zonder rekening te houden met die
Ouch vertzient men tzaemen dije lammer lammeren, die kinderen, knechten of
des heerschaffs oft proprietaris met dem meiden claimen. Dan de herders op de
hoeven van Vlengendaal, Overhuizen,
selbigen dye ter helfet den selbigen
gestalt zijnt sonder aenteschouwen dye Bornhof, Bongard, Waalbroek, Vrienhof,
Sweijerhof, Sourethhof en Vroenhof. Die
lammer als pretenderen mochten dye
kinderen, dienstknechten oft maechten. lammeren worden apart vertiend, verder
van niemand anders meer.
Dan de schephers op dye hoeffen als
+
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Vleggendaal, Oeverhousen, Bornhoff,
Bongardt, Waelbroech, Vrienhoff,
Swijerhoff, Souruthoff, Vroenhoff. Der
lammer werden besonder vertziendich,
voirder nyemants mier.
Welliger proprietaris eynigen lammer voir
des vertziendigen bij verkoupen oft
andersins afhhendich macht, alsullycken
lammer werden in das tzellen unde
vertziendeghen ingetrocken unde mede
getzalt allet sonder bedroch unde argelist.
Anno 1602 den 30en may is das gebrouch
als voirgementioneert geobserveert unde
onderhalden in presentie Leenardt Munix
borgreeff unde joncker Jan Haeften,
Willem von Berg, halffrie op de pastorie,
vuer mijnder persoenen als register
halder.

In het geval van de eigenaar, die enige
lammeren voor het vertienden door
verkoop of op een andere manier zoek
maakt, worden die lammeren bij het tellen
en vertienden betrokken en meegeteld
zonder bedrog of kwade opzet. In het jaar
1602, de 30e mei, is het gebruik gevolgd
zoals bovenvermeld en toegepast in
aanwezigheid van Leenardt Munix,
burggraaf en jonker Jan van den Hove en
Willem van Berg, halfwin op de pastorie,
namens mij als houder van het register.
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[F 62r.]
+

In het jaar des Heren 1581 en in 1582
Int jaer ons heren duysent
+
en 1583 is het kerkregister van
1r.
vijffhondert tachentich een ende twe
ende dry is dat kercken register van Simpelveld en Bocholtz in de loop van
Sympelvelt ende Bochultz in diversen verschillende dagen betrouwbaar
vernieuwd door mij, heer Arnold Dydden,
daegen gerenoveert ende vernuwet
pastoor van Simpelveld, vanwege de dood
attentitelick duer ende ter causen van
affsterven van diversen partijen, van mij van verschillende personen. En wat
betreft de lasten: sommige moeten betaald
heere Arnoldt Dydden pastoir tot
Sympelveldt unde moeten die seleven worden met sint Andreas en andere met
Lichtmis.
betzaelt weerden etzlicken sint
Andreesmisse, etzlicken te Lichtmisse.
Hyr nae volgen die eerff pachten, censen,
sorterende uut die erff fundatie, grondt,
guederen, ende sunt gemeynlick genampt
weisdomps guederen. Daer beneven die
lemyten off Reigenoeten der voirseide
weisdomps guederen unde moeten die
seleven betzalt werden ipso die sancti
Andrise met der sonnen want het is vaer
pacht off iseren pacht.

Nu volgen de erfpachten en lasten
voortvloeiend uit erfelijke stichtingen,
grond, en goederen. Ze worden
gewoonlijk ‘weisdomsgoederen’
genoemd. Daarnaast de grenzen of buren
van de genoemde weisdomsgoederen. En
de lasten moeten betaald worden op de
dag van sint Andreas, overdag, want het
is ‘vaerpacht’ of ‘ijzeren pacht’.

Anna weduwe Peter Byspelmans ende
Houpbrecht Savelberch, weduwe van
Mey aen die kerck Annen voirseide suster
halden eenen groeten morgen weiden
gegeven in pachtung anno -xiii- van heer
Andrees van Doenradt ter tijt pastoir tot
Sympelveldt ende genoemen nut die
weide der pastoryen; regenoet nae oosten
die groete straet koemende van noerden
lanxt Leonardt Brouwers huys genampt
in dat panhuys gande tot den Vroenhoff,
unde nae westen der kerchoff van
Sympelvelt ende nae suyden die pastorie,
unde nae noerden enen vurdel heeren
goet, unde gelden jaerlix hyr van vier
taelwerdigen cappuynen ende vijff vaet
haeveren op sint Andrees dach met
sonnen te betaelen op verburtenis des
grondts unde is vaerpacht. Anna vidua
Peeter Byspelman et Hubertus Savelberch

Anna, de weduwe van Peter Byspelmans,
en Houprecht Savelberg, weduwnaar van
Mey aen die Kerck, Anna's voornoemde
zuster, beheren een grote morgen aan
weiden, in pacht gegeven in het jaar 1513
door heer Andrees van Doenradt, indertijd
pastoor te Simpelveld en afgesplitst van
de weide van de pastorie. Grenzend in
het oosten aan de grote straat, die komt
van het noorden langs het huis van
Leonardt Brouwers met de naam
‘panhuis’ tot de Vroenhof en in het
westen aan het kerkhof van Simpelveld
en in het zuiden aan de pastorie en in het
noorden aan een vierdel ‘heerengoet’. En
jaarlijks betalen ze hierover 4 gezonde
kapoenen en 5 vat haver met sint
Andreas, op de dag zelf te betalen op
straffe van verbeurdverklaring van de
grond; en er is ‘vaerpacht’. Anna,
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exacte solverunt usque ad annum 1584; weduwe van Peeter Byspelman, en
solverunt 84, 85.
Houprecht Savelberch hebben volledig
betaald tot aan het jaar 1584, en betaald
in 1584 en 1585.

FF. 62v-64v.
+

In het jaar 1581, de 4e dag in
Anno 1581 den 4en dach decembris
+
december, ben ik als pastoor wettig en
62v.
ben ich als pastoir gerichtelich unde
erfelijk eigenaar geworden van 5
erffelick gesadt in die vijff morgen
bempden genampt in den Puntel off tzo morgen beemden met de naam ‘In de
Puntel’ ofwel het weisdomsgoed van
Oppen weisdom goet, ter tzijt
occuperende Pouwels Beisels cumm suis, Oppen, indertijd in beheer bij Pouwel
achter volgende den contrack van heer Beisels met zijn familie, volgens het
contract van de heer Andrees van
Andrees van Doenradt pastoir van
Sympelvelt (dum viveret), unde is alsullix Doenradt, pastoor in Simpelveld (tijdens
zijn leven) en datzelfde is vastgesteld
gedecreteert van Hendrich Boelmans,
door Hendrich Boelmans, de schout,
schoutet, Paschen Heuts, Leonard
Brouwers, Wilhelm Freents, Leonardt Paschen Heuts, Leonard Brouwers,
Wilhelm Freens, Leonardt Heuts,
Heuts, Leonardt Knousten, Leonardt
Leonardt Knousten en Leonardt Smetz,
Smetz, alte- saemen scheffen van
allen schepenen van Simpelveld.
Sympelveldt. Reigenoeten nae nesten
Symon Cardinael, Alman Lambrechs cum Grenzend in het oosten aan Symon
suis, nae suyden dat gasleen, nae Westen Cardinael en Alman Lambrechs met
familie,
des Wijers bempdt, nae Noerden die
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gemeynten off dat Broeck. Johannes
Cardinael ex parte sue uxoris tenet
dimidium jornale ex istis quinque et debet
singulis annis solvere sex capones et -iijvasa havene et exacte solvit usque ad
annum 1583.

in het zuiden aan het steegje, in het
westen aan de beemd van de Wijer, in het
noorden aan de meent ofwel de Broek.
Johannes Cardinael beheert namens zijn
vrouw ½ morgen van die 5 en moet elk
jaar 6 kapoenen betalen en 2½ vat haver
en hij heeft volledig voldaan tot het jaar
1583.

Guert Beisel nuy ter Drijver partien offt
Beisel halden twe morgen lantz. Der een
gelegen bij den Aecker wech unde der
ander tegen Flegen- dal over,
achtervolgenden de compromis
geannoteert folio 28. Nuy ter tijt hylt
alsullix der son in den Drijver unde
Neesken, Peeter Wysen dochter tzo
Oorsbeeck unde gelden hyr van ses vaet
haeveren jarlix, derde halff vas roggen,
dry taelwerdigen capuyn, een heen unde
betzaelt Buetsken Ingelen. Die cappoen
met der hynnen onder protestatien, want
sij van den voirseide weisdom goet nyet
en possideert. Paulus Beisel et Agnes filia
petri Wijsen atque et Elisabet filia
Ingelken Jaspars exacte solverunt usque
ad annum 1583, solverunt anno 83, 84,
85. Peeter op den Reynart ex parte Pauli
solvit anno 85 et 86 singulis annis duo
vasa havene at unum vas siliginis.

Guert Beisel die nu een deel van de
Drijver of Beitel heeft, heeft 2 morgen
land. De ene gelegen bij de Akerweg en
de andere tegenover Vlengendaal volgens
de overeenkomst beschreven op folio 28.
Op dit ogenblik beheert de zoon het land
in de Drijver en Neesken, de dochter van
Peeter Wijsen, in Orsbach. En hiervoor
zijn 6 vat haver verschuldigd per jaar, 2½
vat rogge, 3 gezonde kapoenen, 1 hen;
Buetsken Ingelen betaalt die kapoenen
en 1 hen onder protest, want zij bezit niets
van het genoemde weisdomsgoed. Paul
Beisel en Neesken, de dochter van Peter
Wijsen en ook Elisabeth, de dochter van
Ingelken Jaspars hebben volledig betaald
tot het jaar 1583; betaald in de jaren
1583-85. Peter Op den Reynart heeft
namens Paul betaald in het jaar 1585 en
1586, elk jaar 2 vat haver en 1 vat rogge.

Geel Vaes nuy ter tijt sijn dochter hylt Geel Vaes, op dit ogenblik zijn dochter,
+
beheert ½ morgen die komt uit de
eenen halven morgen genoemen uut
63r.
die voirseide morgen van Guert Beisel genoemde morgen van Guert Beisel en
unde gylt hyr van jaerlix een halff vas betaalt hiervoor jaarlijks ½ vat rogge en
roggen unde een vas haeveren. Regenoet 1 vat haver. Buren zijn Thijs en Tegger
Thys op geenen Tegger unde Wilhelm in en Wilhelm in de Grote Hof. Wilhelm,
den groeten hoff. Wilhelmus gener Geel schoonzoon van Geel Vaes, betaalde
Vaes exacte solvit usque ad annum 1583. volledig tot het jaar 1583. Betaalde in de
Solvit anno 83, 84, 85. Betaelt 86, 87, 88, jaren 1583-85. Betaalde van 1586-89.
89.
+

Thys, Peeters Kryckelberchs soen op geen Thys, zoon van Peeter Kryckelberch op
Billen heuff, hylt eenen halven morgen de Billenhof, beheert ½ morgen land,
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landts. Regenoet Geel Vaesen landt unde
gilt hyr van een halff vas roggen unde een
vas haeveren Exacte solvit usque ad
annum 1583 siliginem, solvit annum 83,
84 Siliginem, item anno 85, 86; betaelt
87, 88, 89.

grenzend aan het land van Geel Vaessen
en betaalde hiervoor ½ vat rogge en 1vat
haver. Hij betaalde volledig tot het jaar
1583 de rogge; betaalde over de jaren
1583 en 1584 de rogge; idem in de jaren
1585 en 1586; betaalde van 1587-89.

Guert Urlichs, nuy ter tiit hylt Hans unde
Lambrecht Roetkrans halden eenen
halven morgen landts, regenoeten..... unde
gelden jaerlix hyr van een halff vaet
roggen unde een vaet haeveren. Exacte
solverunt usque ad annum 1583,
solverunt annum 83, 84, 85, betaelt 86,
87, 88, 89.

Guert Urlichs, op dit moment Hans en
Lambrecht Roetkrans, hebben ½ morgen
land, buren........ en moeten hiervoor
jaarlijks ½ vat rogge en 1 vat haver
betalen. Ze betaalden volledig tot het jaar
1583; betaalden over de jaren 1586, 1587,
1588 en 1589.

Heilger Cardinael aen die kerck tzo
Bochultz nuy ter tijt hylt Merchen,
naegelaeten weduwe, eenen morgen unde
-xxv- roeien graes plaetz, daer sijn huys
op gebouwen is.

Heilger Cardinael bij de kerk van
Bocholtz, op dit moment heeft zijn
weduwe Merchen 1 morgen en 25 roeden
grasland, waarop zijn huis gebouwd is.
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Regenoet nae oesten die straet tuschen
den kerchoff tzo Bochultz, nae suyden
die ander straes gaende nae Achen unde
norden Geerken Urlich huys unde gylt
jaerlix hyr van dry vas roggen unde dry
vas haeveren eenen halven cop. Maria,
viduwa Helrici Cardinael perfecte solvit
usque ad annum1583, solvit annum 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89.

Grenzend in het oosten aan de straat
tussen het kerkhof van Bocholtz, in het
zuiden aan de andere straat naar Aken en
in het noorden aan het huis van Geerken
Urlich en zij moet hiervoor jaarlijks 3 vat
rogge en 3 vat haver en ½ kop haver
betalen. Merchen, weduwe van Heilger
Cardinael, betaalde volledig tot het jaar
1583; betaalde over de jaren 1583-89.

Gyrken Urlichs nuy ter tijt Hans
Roetkrans unde Lambrecht Roetkrans
unde Houprecht Scrynenmeecker halden
eenen halven morgen gras plaetz daer hun
huys op gebouwen is. Regenoet nae
oesten die straes tuschen den kerchoff tzo
Bochultz, nae suyden Heilgers Cardinael
huys ende weisdomps goet unde gelden
jaerlix

Gyrken Urlichs, op dit moment Hans
Roetkrans en Lambrecht Roetkrans en
Houprecht Scrijnenmeecker, hebben ½
morgen grasland, waarop hun huis is
gebouwd. Grenzend in het oosten aan de
straat tussen het kerkhof van Bocholtz,
in het zuiden aan het huis van Heilger
Cardinael en weisdomsgoed; en jaarlijks
betalen zij

hyr van (anderhalff vas roggen) unde dry hiervoor (1½ vat rogge) en 3 vat haver
en ½ kop. Genoemden hebben volledig
vas haeveren eenen halven cop. Prefati +63v.
exacte solverunt usque ad annum 1583, betaald tot het jaar 1583; ze betaalden in
solverunt annum 8, 84, 85; [item betaelt] de jaren 1583-85. (Ook betaald in 1586)
86, 87, 88, 89. Anno 88 hefft Houprecht en 1587-89. In het jaar 1588 heeft
twee transport gedaen, den 27e martij nut Houprecht op 27 maart twee overdrachten
een buij tinge den Lambrecht Roetkranns gedaan uit een ruil die Lambrecht
in presentie als laten Jan Mullens unde Roetkrans, aanwezig als knecht van Jan
mijnder persoenen unde Jan Munninx. Mullens, en mijn persoon en Jan Munninx
gedaan heeft.
+

Nota. Quod illa prefata duo jornalia que
solebat occupare Guert Beisel et Dryvers
partien: Modo occupat unum dimidium
jornale Pauwels Beisels, aliud dimidium
jornale Thys Tegger seu Thys Peeters,
aliud dimidium jornale filia Geel Vaes,
aliud dimidium jornale Henniken
Houprechs; limites sunt der Kruysbruder
goet, voer heut twe morgen haeveren
landt, dat aen Merx gegolden is.
Solverunt 83, 84, 85, 86, 87,88, 89.
Dirich Brouman, Urlich Teger nuy ter tijt
hylt die weduwe van Jan Munix op gen
Heidt ses morgen landts. Reigenoet Thys

Opmerking. Wat betreft die 2 genoemde
morgen die Guert Beisel gewoonlijk had
en het deel van de Drijver: Slechts ½
morgen heeft Pauwels Beisel, de andere
½ morgen Thys Tegger of Thys Peeters,
de andere ½ morgen de dochter van Geel
Vaes, een andere ½ morgen Henniken
Houprechs; grenzen zijn de
Kruisbroederhof, voor nu 2 morgen
haverland dat aan Merx betaald is. Ze
betaalden van 1583-89. Dirich Broumen
en Urlich Tegger, op dit moment heeft de
weduwe van Jan Muninx op de Heide 6
morgen land, grenzend aan Thys op den
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op den Tegger daer sijn huys op
gebouwen is unde schuyft nut op Bys hoff
unde gelden jarlix hyr van twelffvaet
haeveren unde ses vaet roggen. Noch
reigenoeten der wech der van Bongardter
Lyndt komp tzo Bogudt die Kommer.
Vidua Jan Muninx exacte solvit usque ad
annum 1583, solvit annum 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89.

Tegger, waarop zijn huis is gebouwd en
het loopt tot aan de Byshof en zij moeten
hiervoor jaarlijks 12 vat haver betalen en
6 vat rogge. Verder grenzend aan de weg,
die van de Bongarder Linde loopt tot de
Kommer in Bocholtz. De weduwe van
Jan Muninx betaalde volledig tot het jaar
1583; betaalde in de jaren 1583-89.

Wilhem in den Groeten hoff tzo Vetzsen
nu ter tijt hylt Peeter Smetz unde Jorden
als mombers der onmundigen kynderen
off enckelen Willem voirscreven ses
morgen landts, Reigenoet lanx den
Orsberger wecht unde schuyst op Wilken
Kosters goet op gaende nae Orsbeeck
unde gelden jaerlix hijr van ses vas
roggen unde twelff vaet haeveren.
Momburni prefati exacte solverunt usque
ad

Wilhem in de Grote Hof te Vetschau; in
deze tijd hebben Peeter Smetz en Jorden
als voogden van de minderjarige kinderen
of kleinkinderen van genoemde Willem
6 morgen land, grenzend aan de
Orsbacherweg en dit land loopt door tot
het land van Willem Koster richting
Orsbach en hiervoor zijn 6 vat rogge
verschuldigd en 12 vat haver. De
genoemde voogden hebben
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annum 1583. Solverunt annum 83, 84,
85. Item 86, 87, 88, 89.

volledig voldaan tot het jaar 1583. Ze
hebben betaald in de jaren 1583-85. Ook
van 1586-89.

Nicolaes Voerst heeft 3 vierdel land,
Nicolaes Voerst hylt dry vierdel.
+
grenzend aan de straat tussen de
Reigenoet die straet tuschen de
64r.
Kruysbroeder hoff tzo Bochult, unde nae Kruisbroederhof te Bocholz en in het
norden Jan Muninx ses morgen, unde ist noorden aan de 6 morgen van Jan Muninx
etzonder gras plaetz unde gilt jaerlix hyr en het is voornamelijk grasland en
van een vaet roggen, twe tzaelwerdigen hiervoor is jaarlijks 1 vat rogge
verschuldigd, 2 gezonde kapoenen, 2
cappuyn, twe schillinx pennegen.
Nicolaus male solvit, tarnen ad evitandas schellingen in munten. Nicolaes heeft
lites registravi usque ad annum 83, solvit slecht betaald, maar om strijd te
annum 83, 84 et transtulerunt dimidium vermijden heb ik genoteerd tot het jaar
1583; hij betaalde in de jaren 1583 en
vas super seguentem curtem et solvit
Neesken Wijsen anno 83, 84, 85. Solvit 1584 en ze hebben ½ vat overgedragen
naar de volgende hoeve en Neesken
86, 87, 88, 89.
Wijsen heeft in de jaren 1583-85 betaald;
hij betaalde van 1586-89.
+

Item an vierdel meer off men gras plaetz
neven den kerckhoff tzo Bochultz, unde
nae westen die straet die gaet naer die
herbercht, unde nae oesten Born unde den
herbercht Bongardt, unde gilt jaerlix twe
capuyn; nu ter tijt hilt Nicolaes Voerst.
Nicolaus solvit ut supra usque ad annum
83, solverunt annum 83, 84, 85 exceptis
caponibus et dimidium vas seliginis.
Solvit 86, 87, 88, 89.

Ook ongeveer een vierdel grasland naast
het kerkhof te Bocholtz en in het westen
de straat die loopt naar de herberg en in
het oosten Born en de herberg van de
Bongard en dit brengt jaarlijks 2
kapoenen op. In deze tijd beheert
Nicolaes Voerst het. Nicolaes betaalde
(zie boven) tot het jaar 1583; ze betaalden
in de jaren 1583-85 behalve de kapoenen
en ½ vat rogge; hij betaalde in 1586-89.

Joncker Baltus Haeff tzo Overhousen; nu
ter tijt hilt joncker Willem Haeff vijff
boender aen den Landtgraeff nae inhaldt,
segel unde breeff daer van wesende unde
gilt jaerlix hyr van twelfleff vas spelten
unde -xii- vas haeveren. Domicellus
exacte solvit usque ad annum 82, solvit
annum 82, 83, 84, excepta spelta. Item
annum 85 Mechteldis Wevers solvit eius
nomine omnes restantias.

Jonker Baltus van den Hove te
Overhuizen, in deze tijd beheert jonker
Willem van den Hove 5 bunder bij de
Landgraaf, volgens bestaande tekst, zegel
en brief en hiervoor is jaarlijks 12 vat
spelt verschuldigd en 12 vat haver. De
jonker betaalde volledig tot het jaar 1582;
betaalde in de jaren 1582-84,
uitgezonderd de spelt. Evenzo betaalde
Mechtild Wevers in het jaar 1585 in zijn
naam het restant.
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Hendrich Muysche; nu ter tzijt hylt Jan
Mullers der wever in den Waelbroeck van
Welten dry morgen gras plaetz, waer op
sijn huys gebouwen staet, unde gilt hyr
van jaerlix vuff vas haeveren unde vier
taelwerdigen cappuyn. Reigenoet die
gemeijten die rechte sijde die straet
tuschen Kortenbachs hoff unde die
slencke sijde Jan Meis goet, boven aen
heut op dat Dresken. Johannes Mullens
perfecte solvit quatuor vasa havene et tres
capones usque ad annum 84; cetera debet
solvere domicellus Jaspar Kortenbach
solvit Johannes Mullens annum 84, 85.

+

Claes Beysels van hous unde hoeff in
den Drijver dry cappoen, een hinne.
Beutsken Engels unde haer suster

Henrich Muysche, in deze tijd in bezit
van Jan Mullers, de wever in Waalbroek,
afkomstig van Welten, 3 morgen grasland
waarop zijn huis gebouwd is en hij betaalt
hierover jaarlijks 5 vat haver en 4
gezonde kapoenen. Begrensd aan de
opgemeten rechterkant aan de straat
tussen de hoeve Kortenbach en aan de
linkerkant door het bezit van Jan Meis,
boven aan de hoogte op het Dresken. Jan
Mullens betaalde volledig 4 vat haver en
drie kapoenen tot het jaar 1584, de rest
moet jonker Jaspar Kortenbach voldoen;
Jan Mullens betaalde in de jaren 1584 en
1585.
Claes Beysel betaalde voor huis en hof
in de Drijver 3 kapoenen en 1 hen.
64v.
Beutsken Engels en haer zuster

+
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Entgen van weegen Claes Beysels
partijen exacte solvit usque ad annum 84,
85, 86 Geel Vaes een halff vas roggen;
betaelt anno 84, 85, 86, 87.

Entgen hebben volledig betaald vanwege
het deel van Claes Beysels tot de jaren
1584 -86. Geel Vaes betaalde ½ vat rogge
in de jaren 1584 -87.

FF. 65 r-71r.
+

Dyt sint die pachterien van den
jaergetijden met vernuwinge der
limiten ende betalers anno 1581.

Hier volgt de verpachting van de
jaardiensten met nieuwe vaststelling
65r.
van de grenzen en de betalers in het
jaar 1581.

+

Bij faut van betaelinge werden allen
restanten versoecht met panscaprecht.
Gelijck alsullix gerichtelick vercleert is
anno 1581 den 4e dach decembris durch
Hendrich Boelman schoutert, Paschen
Heutz, Leenard Brouwers, Leenardt
Knousten, Leonardt Heutz, Willem
Freens, Leenardt Smetz altesaemen
gerichtz luyde unde scheepenen van
Sympelvelt.

Bij in gebreke blijven van betaling leidt
het restant tot inbeslagname van het
onderpand, zoals bij rechterlijk vonnis is
bepaald in het jaar 1581, op 4 december,
door schout Hendrich Boelman, Paschen
Heutz, Leenard Brouwers, Leenardt
Knousten, Leonardt Heutz, Willem
Freens en Leenardt Smetz, allen rechters
en schepenen van Simpelveld. De
jaardienst voor Jan Gloes is van

Jan Gloes jaerbeganck is desen pacht
affgelacht met consent van onsen apt
unde capittel anno 1582, nae veel
prociduren van recht unde geimploeert
aen die gerichts kosten van Brusselt.
Solvit Mechtelt Weurs anno 85, 86, 87.
Modo mamburei Getrudis Didden.

deze pacht vrijgesteld met goedkeuring
van onze abt en het kapittel in het jaar
1582, na veel rechtszaken en betaling van
de gerechtskosten in Brussel. Mechtelt
Weurs betaalde in de jaren 1585-87, nu
als voogd van Gertrud Didden.

Anno 1582 is bevonden die affloisung
nyet van werden; dan blijven staen drey
erff vas roggen op dat landt aen dye
Tzwae Linden.

In het jaar 1582 is vastgesteld dat de
aflossing niet in orde was, dus blijven 3
vat rogge erfelijk staan op het land bij de
Twee Linden.

Jonffrau Margreet van Koeckem een vas
roggen. Underpandt hous unde hoff Klaes
Moltz; nu ter tijt possideert Celien, Tewis
Ploumen dochter, op den Moltz berg.
Exacte ipsa solvit usque ad annum 84,
85, 86.

Jonkvrouw Margreet van Koeckem 1 vat
rogge. Onderpand is huis en hof van
Klaes Moltz, in deze tijd in het bezit van
Cellen, de dochter van Tewis Ploumen
op de Molsberg. Ze betaalde zelf volledig
tot de jaren 1584-86.
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Dat geheel geslecht van Emstenraedt
twelleff vas roggen jaerlix, onderpandt
der hoff unde hous genampt der
Vroenhoff, nu ter tijt hilt Jonffrou
Gritteren. Reigenoet der kerckhoff tzo
Sympelveldt.

De hele familie van Imstenrade jaarlijks
12 vat rogge met als onderpand hof en
huis genaamd de Vroenhof, in deze tijd
beheerd door jonkvrouw Gritteren.
Grenzend aan het kerkhof in Simpelveld.

Nicolaus Klusen colonus Gritteren exacte
solvit usque annum 84, 85, 86 propter
maximas lites, tum ratione decimarum,
tum terrarum sunt -xii- vasa alienata, ut
patet ex literis abbate sigilatis.

Nicolaus Klusen, knecht van Gritteren,
betaalde volledig tot de jaren 1584-86.
Vanwege grote onenigheden indertijd
over de tienden zijn toen 12 vaten van de
landerijen weggehaald, zoals blijkt uit
een brief gezegeld door de abt.

Loduick in die Nermstraet -xii- bousen,
underpant hous unde hoff gelegen in die
Nermstraet, nu ter tijt hilt Jan Bachus.
Johannes Bachus exacte solvit usque ad
annum 1582.

Loduick in die Nermstraat 12 bouzen;
onderpand zijn huis en hof gelegen in de
Irmstraat, in deze tijd beheerd door Jan
Bachus. Jan Bachus betaalde volledig tot
het jaar 1582.
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Jan Reemkens gilt jaerlix twe vas roggen Jan Reemkens betaalt jaarlijks 2 vat rogge
+
voor de jaardienst van Willem
van wegen Willem Scheifkens
65v.
jaerbeganck, onderpant hous unde hoff Scheifkens; onderpand is huis en hof op
op den Schijn op den Molsberch, nu ter de Schyn op de Molsberg; in deze tijd
beheerd door Jan Reemkens de jonge en
tijt hilt alsullix Jan Remkens der jong
unde betael jarlix -ij- vas roggen unde hij betaalt jaarlijks 1½ vat rogge en Peter
Jonckers ½ vat. Jan Reemkens junior en
Peeter Jonckers een halff vaet. Jan
Peter Jonckers hebben 2 vat volledig
Reemlcens junior et Petrus Jonclcers
betaald tot het jaar 1584, betaald in de
exacte solverunt duo vasa usque ad
jaren 1584 en 1585.
annum 1584; solvit annum 84 et 85.
+

Jan Buyssen een vaet roggen, nu ter tijt
betaelt Peeter Jongen, onderpandt dry
vierdel landts, reigennoet neven Beisels
kynder landt ende in voerhoff Heen
Scheiffelertz halff buynder. Peeter Jongen
perfecte solvit usque ad annum 1584.
Solvitvidua eius Maria Oppen annum 84,
85.

Jan Bluyssen 1 vat rogge; in deze tijd
betaalt Peeter Jongen. Onderpand is 3
vierdel land, grenzend aan het land van
de kinderen van Beisel en aan de
voorkant van Heen Scheiffelertz ½
bunder. Peeter Jongen betaalde volledig
tot het jaar 1584. Zijn weduwe Merchen
Oppen betaalde over de jaren 1584 en
1585.

Jan in die Graet -iij- vas roggen unde der
fabryck dry cup unde den kuster eenen
cop. Underpant een bonre landts op die
Heuls, reigenoet Buysschops landt, die
ander sijde Simon Jaspers morgen, nu ter
tijt betaelt Leenart Smetz als voermomber
Jan Smetz dochter -v- cup unde Thys
Breemen unde Schyn Jan -v- cup.

Jan in die Graet 2½ vat rogge en de
kerkfabriek 3 kop en de koster 1 kop.
Onderpand is 1 bunder land op de Huis,
grenzend aan het land van Buysschop;
aan de andere kant de morgen van Simon
Jaspers; in deze tijd betaalt Leenart Smetz
als voogd voor de dochter van Jan Smetz
5 kop en Thys Breemen en Jan Schyn 5
kop.

Leonardus Smetz, Thys Breemen, Schyn
Jan exacte solverunt usque ad annum
1583, solverunt annum 83, 84, 85. Dirich
Fenis blijff Schuldich anno 86, 87, 88,
89, 90. Summa [.....?]-vj- vaet gepandt
den tweden decembris anno 91 unde
gewert in presentie van schoutet unde
Leen Kousten den 4e ....uutstandt [.....?]
aen den schoutet.

Leenart Smetz, Thys Breemen, Schyn Jan
betaalden volledig tot het jaar 1583, ze
betaalden over de jaren 1583 -85. Dirich
Fenis blijft achterstallig over de jaren
1586 -90. Totaal 5½ vat. Beslag gelegd
op 2 december in het jaar 1591 en geschat
in aanwezigheid van de schout en Leen
Kousten de 4e december; openstaand bij
de schout.

Jan van der Heggen -ij- vas roggen;
onderpandt hous unde hoff Leenardt

Jan van der Heggen 1½ vat rogge;
onderpand is huis en hof van Leenardt
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Hegmans op den Hennenberch; nu ter tijt
hylt der jong Leenart Hegmans. Colonus
Leonardi Hegman, dictus Peeter Kuyper,
exacte solvit usque ad annum 1583; solvit
84, 85.

Hegmans op de Henneberg, in deze tijd
beheerd door de jonge Leenart Hegmans.
De knecht van Leenart Hegmans
voornoemd, genaamd Peeter Kuyper,
betaalde volledig tot het jaar 1583;
betaalde in de jaren 1584 en 1585.

Peeter Schelen een vaet roggen,
Peeter Schelen 1 vat rogge; onderpand is
onderpandt eenen morgen landts aen den 1 morgen land bij de Molenweg naast
Muelen wech neven
Claes Bruwers landt, nu ter tijt betzaelt het land van Claes Bruwers; in deze tijd
+
betalen Merchen Oetegraven en Krijn
Merchen Oetegraven unde Kryn
66r.
Brouwers. Maria Oetegraven et Querinus Brouwers. Merchen Oetegraven en Krijn
exacte solverunt usque ad annum 1584; hebben volledig betaald tot het jaar 1584;
betaald in 1584 en 1585.
solvit 84, 85.
+

Jen in die Belt twe vaet eenen cop
haeveren; onderpandt eenen hoff tegen
Jans hoff op den Schyn over op den Mols
berg; nu ter tijt hylt Alman Lambrech met
sijn huysvrou

Jan in die Belt 2 vat en 1 kop haver;
onderpand is een hoeve tegenover de hof
van Jan op den Schyn op de Molsberg;
in deze tijd in beheer bij Alman
Lambrech met zijn
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Mei Kuyven. Unde anno 1582 hefft
Alman voirseid gerichtelick een bijpandt
gesadt. Alman Lambrechs exacte solvit
usque ad annum 1584.

vrouw Mei Kuyven. En in het jaar 1582
heeft genoemde Alman wettig een extra
onderpand gesteld. Alman Lambrechs
heeft volledig betaald tot het jaar 1584.

Henrich Busschoff unde sijnder
huysvrouwen Merchen anderhalff vaet
roggen, onderpant huys unde hoff Merten
op die Plait unde -iij- morgen landts
Liggende int Oppen loich; nu ter tijt hilt
Peter Plaiter, Mei Moulen cum suis.
Petrus cum suis perfecte solvit usque ad
annum 1582, 83, 84, 85.

Henrich Busschof en zijn vrouw Merchen
1½ vat rogge; onderpand is huis en hof
van Merten op die Plait en 2½ morgen
land liggend in het Oppenloich; in deze
tijd in beheer bij Peter Plaiter en Mei
Moulen c.s. Peter en de zijnen betaalden
volledig in de jaren 1582-85.

Simon Kuipers een halff vaet roggen,
onderpandt eenen bempdt op den Mulen
dijck, die ander sijde des pastoirs
wijerken in die gemeynten, die ander
sijde des kusters van Sympelveldt bempt;
nu betaelt Thys Teggers, Leenardt Smetz.

Simon Kuipers ½ vat rogge; onderpand
is een beemd bij de Molenvijver; aan de
ene kant het weitje van de pastoor in de
meent, aan de andere kant de beemd van
de koster van Simpelveld; nu betalen
Thys Teggers, en Leenardt Smetz.

Exacte solverunt Lemmen Pelser, Jan
Pelsers usque ad annum 1580. Leenardt
Smetz cum suis solvit annum 80, 81, 82,
83, 84, 85.

Lemmen Petzer en Jan Pelser hebben
volledig betaald tot het jaar 1580.
Leenardt Smetz en de zijnen hebben
betaald in de jaren 1580-85.

Peter in de Wijer 1½ vat rogge;
Peter in den Wijer underhalff vaet
+
onderpand is 1 morgen land in de
roggen; onder- pandt eenen morgen
66v.
landts in den Mertensgraeff neven Claes Mertensgraaf, naast het land van Claes
Bruwers; in deze tijd in beheer bij Anna,
Bruwers landt; nu ter tijt hilt Anna,
de weduwe van Peeter Byspelmans en bij
weduwe Peeter Byspelmans unde
Houbrechs Savelberg, weduwer van Mei, Houprecht Savelberg, weduwnaar van
Anna voirseid Suster; nu ter tijt reigenoet Mei, de zuster van de genoemde Anna;
Meiken, Leenardt Knousten dochter, nae in deze tijd buur van Melken, de dochter
den Lynden stock; dander sijde Lysken van Leenardt Knousten bij de Lindenstok,
Fenis off Dedrich Brouman. Anna, vidua aan de andere kant van Lysken Fenis of
Petri Byspelman et Hubertus Savelberg Dedrich Brouman. Anna, de weduwe van
exacte solverunt usque ad annum 1584, Petrus Byspelman en Houprecht
Savelberg hebben volledig voldaan in de
85, 86.
jaren 1584-86.
+
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Fye Alegast een halff acher mud roggen;
underpant is huys unde hoff van Aret van
Bulckom unde dry morgen landts achter
sijn huys bij dat huys Cappartz. Nuy ter
tijt hylt Derich Broumans tzo Guylich.
Leonardus Smetz colonus prefati
Theodorici exacte solvit usque ad annum
1584, 85, 86.

Fye Alegast ½ Akens mud rogge;
onderpand is huis en hof van Aret van
Buickom en 3 morgen land achter zijn
huis bij het huis van Cappartz. In deze
tijd in beheer bij Dedrich Broumans te
Gulik. Leenart Smetz, knecht van
genoemde Dedrich, heeft volledig betaald
in de jaren 1584-86.

Jan Hairst twe vaet roggen; onderpandt
huys unde hoff Jan Hairst van
Busserhousen; nu ter tijt hylt Mechtelt,
Heiliger Pouch dochter huysvrou.
Mechteldis viduwa Heilger Pouch exacte
solvit usque ad annum 1583; filius eius
solvit annum 83, 84, 85.

Jan Hairst 2 vat rogge; onderpand is huis
en hof van Jan Hairst van
Bosschenhuizen; in deze tijd bezit
Mechtelt het, de dochter vrouw van
Heiliger Pouch. Mechtelt, weduwe van
Heilger Pouch, heeft volledig betaald tot
aan het jaar 1583; haar zoon betaalde in
de jaren 1583-85.
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Meys voer der Portzen gylt -iiii- merck Meys voer der Portzen betaalt 4 mark
op sijn huys unde hoff in den
voor zijn huis en hof in de Waalbroek;
Waelbroeck;
+

nu ter tzijt Klaes Loepen in den
Waelbroeck. Nicolaus Loepen exacte
solvit usque ad annum 1582.

in deze tijd bezit Klaes Loepen in de
Waalbroek het. Klaes Loepen betaalde
67r.
volledig tot aan het jaar 1582.

+

Wilhelm van den Hoeff dry vaet
haeveren, underpandt twe morgen landts
liggende tuschen Bouchultz unde
Vleggendael. Nu ter tijt betzaelt Mei
Raedermeeckers op die Heid. Filius Mei
Kadermeeckes exacte solvit usque ad
annum 1584, 85, 86.

Wilhelm van den Hove 3 vat haver;
onderpand 2 morgen land gelegen tussen
Bocholtz en Vlengendaal. In deze tijd
betaalt Mei Raedermeeckers op de Heide.
De zoon van Mei Radermeeckers betaalde
volledig in de jaren 1584-86.

Heyn Prickartz een vaet roggen,
underpandt twe morgen Landts int
Busveldt aen den Wijssen Steyn.
Reigennoet aen een sijde Jan van Raede;
nu ter tijt halden dat onderpandt die
wedue van Heyn Scheiffelertz, genampt
Jen Brouwers. Prefata viduwa Johanna,
seu maritus eius Klaes Kluesens, exacte
solvit usque ad annum 1584, 85, 86.

Heyn Prickartz 1 vat rogge; onderpand is
2 morgen land in het Bosveld bij de Witte
Steen, grenzend aan een kant aan Jan van
Raede; in deze tijd is het onderpand in
handen van de weduwe van Heyn
Schiffelertz, genaamd Ien Brouwers.
Genoemde weduwe Johanna of haar
echtgenoot Klaes Kluesens betaalde
volledig in de jaren 1584-86.

Katrijn unde Jan Scheiffelartz een vaet
roggen, underpandt twe morgen landtz in
dat Busveldt aen den Wijssen Steyn. Nu
ter tijt hylt Jen Brouwers, die weduwe
van Heyn Scheiffelertz. Prefata vidua
exacte solvit usque ad annum 1584, 85,
86.

Katryn en Jan Scheiffelartz 1 vat rogge;
onderpand is 2 morgen land in het
Bosveld bij de Witte Steen. In deze tijd
bezit Ien Brouwers het, de weduwe van
Heyn Scheiffelertz. Genoemde weduwe
betaalde volledig in de jaren 1584-86.

Guert Huets een vaet roggen; onderpandt Guert Huets 1 vat rogge; onderpand is
+
huis en hof van Leenardt Heutz, gelegen
huys unde hoff van Leenardt Heutz,
67v.
gelegen in die Nermstraet; nu ter tijt hylt in de Irmstraat. In deze tijd bezit
Paeschen Heutz. Pascasius Heutz exacte Paeschen Heutz het. Paeschen Heutz heeft
solvit usque ad annum 1576 et emi ab illo volledig betaald tot aan het jaar 1576 en
super restantias duas arbores pro duobus ik heb van hem voor de restanten 2
bomen gekocht voor 2 daalders. Hij
daleris; solvit usque ad annum 1586.
betaalde tot het jaar 1586.
+
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Leenart Heutz een vaet roggen;
underpandt huys ende hoff Leenardt
Heutz; nu ter tijt hylt Leenardt Heutz der
jong. Leonardus Heutz junior exacte
solvit usque ad annum 1582, solvit anno
82, 83, 84, 85, 86, 87.

Leenart Heutz 1 vat rogge; onderpand is
huis en hof van Leenardt Heutz; in deze
tijd heeft Leenardt Heutz junior het.
Leenardt Heutz de jonge betaalde
volledig tot aan het jaar 1582, betaalde
in de jaren 1582-87.

Jan Roe twe vaet roggen; onderpandt
huys unde hoff tzo Bulckom unde die
lenderijen, bempden, etc.; nu ter tijt hylt
Diryck Broumans tzo Guylich, Jan van
den Haeff -xii- merck. Leonardus Smetz
colonus Theodorici Broumans exacte
solvit usque ad annum 1584, 85, 86, 87,
88.

Jan Roe 2 vat rogge; onderpand is huis
en hof te Bulkurn en de landerijen,
beemden, etc; in deze tijd bezit Diryck
Broumans te Gulik het. Jan van den Hove
12 mark: Leenart Smetz, knecht van
Diryck Broumans, betaalde volledig in
de jaren 1584-88.

Ittien van den Kryckelberg een vaet
roggen; underpandt huys unde hoff unde
allen die lenderien toubehoerende tzo den
Kryckelberg; nu ter tijt Leenardt op den
Sandtberg unde unde Jupkens eidom op
den Kryckelberg. Leonard et gener Jacobi
op den Sandtberg exacte solverunt usque
ad

Ittien van den Kryckelberg 1 vat rogge;
onderpand is huis en hof en alle
landerijen behorend bij de Krikkelberg;
in deze tijd in het bezit van Leenardt op
den Sandtberg en Jupkens schoonzoon
op de Krikkelberg. Leenardt en de
schoonzoon van Jupken op den Sandt-
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annum 1582, Anthonius gener Jacobi
berg hebben volledig betaald tot het jaar
Kryckelberg solvit annum 1582, 83, 84, 1582; Anton, schoonzoon van Jupken
85, 86, 87.
Kryckelberg, betaalde in de jaren
1582-87.
Tilman de voogd: 2 vat rogge; onderpand
Tylman momber twe vaet roggen;
+
op de Heynsberg bij de herberg en 4
onderpandt op Heynsberg bij die
68r.
morgen land gelegen langs de Keulse
herberge unde -iiii- morgen landts die
wellicken liggen op Collner wech. Nuy weg. In deze tijd bezit jonker Willem van
ter fijt hyldt jonker Willem van den Haeff den Hove te Bocholtz het. Dan heeft
tzo Bochultz. Dan Heiliger Cardinael heff Heilger Cardinael de pacht betaald tot het
den pacht betzaelt tot anno 79 unde daer jaar 1579 en daarna heeft genoemde
jonker Willem de pacht onder protest
nae hefft joncker Willem voirseid den
betaald tot het jaar 1584; van den Hove
pacht betzaelt tot anno 1584 onder
protestatien; Haeffen betzaelt anno 84, betaalde in de jaren 1584-87.
85, 86, 87.
+

Leenard Priccartz een vaet roggen;
underpandt sijn kentz gedeil op den
Priccartzberg; nu ter tijt betzaelt Geerardt
Priccartz. Gerardus Priccartz exacte solvit
usque ad annum 1584. Solvit usque ad
annum 88.

Leenardt Priccartz 1 vat rogge; onderpand
is zijn kindsdeel op de Prickartsberg; in
deze tijd betaalt Geerardt Priccartz.
Geerardt Priccartz betaalde volledig tot
het jaar 1584. Hij betaalde tot het jaar 88.

Heyn Fellartz underhalff vaet roggen;
onderpant hous unde hoff Leenardt
Muylens. Reigenoet die Muelen baech,
die ander sijde daer men geyt nae die
Raederstraet. Noch is onderpandt twe
morgen landts in dat Berger veldt neven
Symon Jaspars landt; nu ter tijt hylt Nees
van Oppen, weduwe Jacop Lambrechs.
Agnes vidua Jacop Lambrechs exacte
solvit usque ad annum 1583, 84, 85, 86,
87, 88.

Heyn Fellartz 1½ vat rogge; onderpand
is huis en hof van Leenardt Muylens,
grenzend aan de Molenbeek; aan de
andere kant waar men naar de
Rolduckerstraat gaat. Onderpand nog
steeds 2 morgen land in het Bergerveld
naast het land van Symon Jaspar; in deze
tijd bezit Nees van Oppen het, de weduwe
van Jacop Lambrechs. Nees, de weduwe
van Jacob Lambrechs, betaalde volledig
in de jaren 1583-88.

Jaspar. Simen Jaspars derdehalff vaet Jaspar; Simen Jaspars 2½ vat rogge;
onderpand is 4 morgen land aan de
roggen; underpant vier morgen landtz +68v.
aen Kuylenstock off dat gesken neven Kuilenstok of het straatje naast het huis
Dorn Heynen huys unde aen Dor Heynen van Dorn Heynen en bij het huis van
Dorn Heynen; in deze tijd bezit Anna, de
huys; nu ter tijt Anna, weduwe Peeter
weduwe van Peeter Byspelmans het, nl.
Byspelmans, twe morgen unde Thys
2 morgen, en ook Thys Vechter. Ook met
Vechter. Cum alijs et sumus in lite;
+
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propter solutionem anno 1586
composuimus pacem et solverunt tres
annos et posthac solvent singulis unum
vas cum dimidio, quia repertum est quod
non plura tenentur.

anderen hebben we onenigheid over de
betaling; in het jaar 1586 sloten we vrede
en betaalden ze 3 jaren en daarna betalen
ze ieder jaar 1vat rogge en ½ vat, omdat
men vindt dat ze niet tot meer verplicht
zijn.

Jan op den Schein negen cup haeveren;
underpandt een stuck landtz gelegen
onder Buschoffs hoff op den Molsberg;
nu ter tijt neven Peeter Byspelmans. Nu
ter tijt betzaelt Jan Reemkens, der jong
unde Peetz, weduwe Claes Schyns unde
Merchen, Leenart Knousten dochter,
weduwe Lensken Byspelmans. Exacte
solverunt Maria Knousten, Petra, vidua
Claes Schyns et Jan Remkens usque ad
annum 1584, 85, 86, 87, 88. Anno 88
Peets solvit -iiij- cop.

Jan op de Schein 9 kop haver; onderpand
is een stuk land gelegen onder Buschoffs
hoeve op de Molsberg; in deze tijd naast
Peeter Byspelmans. Tegenwoordig
betalen Jan Reemkens de jonge en Peetz,
de weduwe van Claes Schyns en
Merchen, dochter van Leenardt Knousten,
de weduwe van Leusken Byspelmans.
Merchen Knousten en Peetz, weduwe van
Claes Schyns en ook Jan Remkens
betaalden volledig in de jaren 1584-88.
In het jaar 1588 betaalde Peets 3½ kop.
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Peeter Byspelman van eenen stuck landtz
neven Klaes Schyns landt unde neven
Claes Mols Landt; nu ter tijt neven
Meiken, Claes Schyns dochter. Die ander
sijde Meiken, Leenart Knousten dochter
unde Jan Remkens, gylt jaerlix negen cup
haeveren. Anna, vidua Petri Byspelmans,
exacte solvit usque ad annum 1584, 85,
86, 87, 88.

Peeter Byspelmans over een stuk land
naast het land van Klaes Schyns en naast
het land van Claes Moes en tegenwoordig
naast Meiken, de dochter van Claes
Schyns. Aan de andere kant betalen
Meiken, dochter van Leenardt Knousten
en Jan Remkens, jaarlijks 9 kop haver.
Anna, weduwe van Peeter Byspelmans
betaalde volledig in de jaren 1584-88.

Beelgeyn Meis -iiii- bouzen; underpandt Beelgeyn Meis 4 bouzen; onderpand is
huis en hof in de Waalbroek; in deze tijd
huys unde hoff in den Waelbroeck; nu +69r.
bezit Sander Kluesken het. Hij betaalde
ter tijt hylt Sander Kluesken. Exacte
solvit usque ad annum 1584, quia pauper volledig tot aan het jaar 1584, omdat hij
arm was; hij betaalde in 1584 en 1585.
erat; solvit anno 84, 85.
+

Leens Scholterten -xviii- bouzen;
underpandt huys unde hoff in den
Waelbroeck; nu ter tijt hylt Lemmen
Jongen cum suis in den Waelbroeck.
Lambertus Jongen exacte solvit cum suis
usque ad annum 1583. Solvit anno 83,
84, 85.

Leen Scholterten 18 bouzen; onderpand
is huis en hof in de Waalbroek; in deze
tijd bezit Lemmen Jongen c.s. in de
Waalbroek het. Lemmen Jongen betaalde
met de zijnen volledig tot het jaar 1583.
Hij betaalde van 1583-85.

Dese nakoemende pachten van den
jaerbegancken tzo Bochudts heft
ontfangen heer Jan Vrunt, cappellaen,
anno -xvc lxvi- tot -xvc lxxiii-, nae heer
Mertten van Moulingen tot anno -xvc
lxxix-.

De nu volgende betalingen van de
jaardiensten in Bocholtz heeft heer Jan
Vrunt, de kapelaan, ontvangen over de
jaren 1566 tot 1573; daarna heer
Mertten van Moulingen tot het jaar
1579.

Jan Vink huysvrou Leen, die wellicken
der cappellen tzo Bochultz hebben
gglaeten een kleyn thienden genampt
‘heiden gront’, waer uut der pastoir heff
ses vaet roggen unde die kerckmeisters
tzo Bochultz betzaelen den pastoir uut
der kerckschuyren.

Jan Vink en zijn vrouw Leen, die aan de
kapel van Bocholtz een kleine tiende
hebben nagelaten, genaamd
‘Heide-grond’, waarvan de pastoor 6 vat
rogge ontvangt, en de kerkmeesters te
Bocholtz betalen de pastoor uit de
kerkschuren.

Peter aen geen Heert, weert in die
Peter aan geen Heert, waard in de herberg
herberecht tzo Bochult ende kerckmeister, te Bocholtz en kerkmeester, betaalde
exacte solvit usque ad annum 1578; Jan volledig tot het jaar 1578. Jan Remkens
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Remkens vero usque ad annum 80;
Meisken Tummerman solvit anno 80, 82,
83. Peeter op den Reinart anno 84, 85.
Houprecht van Vleggendal anno 86.

echter tot het jaar 1580, Meisken
Tummerman betaalde in de jaren 1580,
1582 en 1583. Peeter op den Reinert in
de jaren 1584 en 1585. Houprecht van
Vlengendaal in het jaar 1586.

Mechtelt Tegger unde haer huysheeren Jaardienst voor Mechteld Tegger en haar
+
echtgenoten, waarvoor de pastoor ½ vat
jaergetzijt, waer van der pastoir hefft
69v.
een halff vaet roggen; underpandt is twe rogge ontvangt; onderpand is 2 morgen
morgen landts op die Heide, unde den land op de Heide en de koster 2 bouzen;
in deze tijd betaalt Guert Teggers' zuster
kuster twe bouzen; nu ter tijt betzaelt
met haar familie.
Guert Teggers suster cum suis.
+

Jan Syben met sijnder huysvrouwen
jaergetzijt waer van der pastoir eerfflick
hefft onderhalff vaet roggen, onder pandt
die gantse Syben guederen. Nu ter tzijt
halden alsullicken

Jaardienst voor Jan Sijben met zijn
vrouw, waarvoor de pastoor erfelijk 1½
vat rogge ontvangt; onderpand is alle
goederen van Sijben. In deze tijd hebben
Pae-
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Paeschen Heutz, Houprecht Saevelberch
naegelaeten weder Mei Buesen aen die
kerck unde die preeckheeren tzo Aichen
als daer in gesadt met recht. Donec usque
anno 86 hefft Anna, weduwe Peeter
Byspelman, dy helfft affgedeilt tegen
Houbrecht Saevelberg, unde betaelt nu
Houprecht eenen cop roggen, unde Anna
Byspelmans eenen cop. Houprecht unde
Anna betaelt anno 1586, 87 een halff
vaet, van wegen der preckeren -j- Klaes
Kluesens. Anno 88 Anna unde Houprecht
betaelt -j- vaet roggen.

schen Heutz en Houprecht Saevelberch
dat nagelaten aan Mei Buesen, aan de
kerk en aan de predikheren in Aken, die
het terecht hebben gekregen. Tot het jaar
1586 heeft Anna, de weduwe van Peeter
Byspelman, de betaling in tweeën gedeeld
met Houbrecht Saevelberg en nu betaalt
Houprecht 1 kop rogge en Anna
Byspelmans 1 kop. Houprecht en Anna
hebben in de jaren 1586 en 1587 ½ vat
betaald namens de predikheren, Klaes
Kluesens ½ vat. In het jaar 1588 hebben
Anna en Houprecht ½ vat rogge betaald.

Jan Tumermans gylt twelleff bonzen op Jan Tummermans moet 12 bouzen betalen
huys unde hoff tzo Bochultz.
op huis en hof te Bocholtz.
Jaardienst voor Aret en Peeter Mulen en
Aret unde Peeter Mulen unde hunder
+
hun vrouwen, waarvoor de pastoor
huysvrouwen jaergeztijt, waer van der
70r.
pastoir hefft jaerlix een eerff vaet roggen jaarlijks erfelijk 1 vat rogge krijgt en de
unde der kuster eenen cop; onderpandt is koster 1 kop; onderpand is huis en hof op
huys unde hoff op die Heide tzo Bochultz. de Heide bij Bocholtz. In deze tijd bezit
Mei Raedermeeckers het op de Heide.
Nu ter tijt hylt alsullix Mei
Raedermeeckers op die Heidt. Claes, Mei Claes, Mei Raedermechers zoon, betaalde
Raedermechers soen, betzaelt exacte anno volledig in de jaren 1581-88.
1581, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.
+

Karl Sleipen unde sijn huysvrou Jutte
jaergetzijt, waer van der pastoir hefft een
vaet roggen op huys unde hoff op den
Prickart. Nu ter tijt hylt Pouwels Bendels,
getrout hebbende Klaes Horn dochter.
Pouwels Bendels exacte solvit usque ad
annum 1585. Solvit usque ad annum 88.

Jaardienst voor Karl Sleipen en zijn
vrouw jutte, waarvoor de pastoor 1 vat
rogge krijgt op huis en hof op de Prickart.
In deze tijd bezit Pouwels Benders het;
hij is getrouwd met de dochter van Klaes
Horn. Pouwels Benders betaalde volledig
tot het jaar 1588.

Jaardienst voor Eve Beyen, waarvoor de
Eve Beyen jaergetzijt waer van der
+
pastoor erfelijk 1 vat rogge ontvangt en
pastoir hefft een eerffvaet roggen unde
70v.
die kerck off kerckmeister van Bochultz de kerk of de kerkmeester van Bocholtz
betalen de pastoor.
betzaelen den pastoir.
+

Meisken Schoenmeecker editimus sine Meisken Schoenmeecker, kerkmeester
mombourinis ecciesie de Bochultz, solvit zonder voogdij aan de kerk van Bocholtz,
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anno 1583 priori Augustinensium
Aquensium loco pastoris.

betaalde in het jaar 1583 aan de prior van
de Augustijnen in Aken in plaats van de
pastoor.

Jan Vermans unde Mechtelt sijn huysvrou
jaergetijt, waer van der pastoir hefft
jaerlix een halff vaet roggen; onderpandt
huys unde hoff tzo Horn unde der kuster
eenen kop. Reigenoet...

Jaardienst voor Jan Vermans en Mechteld
zijn vrouw, waarvoor de pastoor ½ vat
rogge ontvangt; onderpand zijn huis en
hof te Horn en de koster 1 kop.
Grenzend........

Der Lyndenstock gylt den pastoir een
halff eerffvaet roggen koemende nut een
jaerbeganck van Jan Loduwich Leen
Bachus partijen. Reigenoet.............. Nu
ter tijt hilt Peeter Jongen; non tenetur ex
isto tantum fundo, sed ex parte Symen
Heuts etiam dimidium vas. Petrus Jongen
exacte

De Lindenstok geeft de pastoor erfelijk
½ vat rogge komend van een jaardienst
voor Jan Loduwich en de familie van
Leen Bachus. Grenzend... In deze tijd is
dat in het bezit van Peter Jongen; hij is
niet alleen op deze grond, maar ook
vanwege Symen Heuts ½ vat
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solvit usque ad annum 1584.

verschuldigd. Peter Jongen betaalde
volledig tot het jaar 1584.

Jan Cardenael unde sijn huysvrou Tryn Jaardienst voor Jan Cardenael en zijn
vrouw Tryn met hun kinderen, waarvoor
met hun kynderen jaergetijt, waer van +71r.
de pastoor jaarlijks erfelijk 1 vat rogge
der pastoir hefft jaerlix een eerffvaet
roggen unde der kuster eenen cop op twe ontvangt en de koster 1 kop over 2
morgen land; in deze tijd heeft...
morgen landtz; nuij ter tijt hilt...........
+

Anno 1580, 82 solvit Tryn Kuttens ex
parte sui nepotis Tryn Kuttens; solvit
anno 83, 84, 85 usque ad annum 86.
Singulis annis unum vas siliginis et
custodi unum cop.

In de jaren 1580 en 1582 betaalde Tryn
Kuttens namens haar neef. Tryn Kuttens
betaalde in de jaren 1583-85 tot het jaar
1586. In elk jaar 1 vat rogge en aan de
koster 1 kop.

Peeter Sistermans unde sijn huysvrou Ida
jaergetijt waer van der pastoir heeft een
eerffvaet roggen unde der kuster eenen
cop unde die fabryck dry cop. Dat
onderpandt is een halff buynder landts
aen die Rydderskoul, nuy ter tijt hylt
Peter Jongen, getrout hebbende Klueren
dochter Merien van Oppen.
Reigenoeten........... Petrus Jongen exacte
solvit usque ad annum 1584.

Jaardienst voor Peter Sistermans en zijn
vrouw Ida, waarvoor de pastoor erfelijk
1 vat rogge krijgt en de koster 1 kop en
de kerkfabriek 3 kop. Het onderpand is
½ bunder land bij de Ridderskoel; in deze
tijd bezit Peter Jongen het; hij is getrouwd
met Kluer, de dochter van Merien van
Oppen. Grenzend aan..... Peter Jongen
betaalde volledig tot het jaar 1584.

Quarum animarum et nostrarum
misereatur omnipotens Deus, cuius
misericordie non est numerus.

Moge de almachtige God zich ontfermen
over hun en onze zielen. Hij wiens
erbarmen mateloos is.

FF. 72r-74r.
+

Kopie van het origineel.

Copy uuyt der originael.
+

72r.

Int jaer ons heeren duysent
vuffhondert tzeventich seven den -xvedecembris, alsoe sijn wyr, Henrich
Boilmans, schoutet der banck Simpelvelt,
Paschen Heuts, Jan Cardinal, Celis
Schuts, Claes Heynikens, Jan van den
Haeff, Jacop Lambrechs, scheffen der

In het jaar van onze Heer 1577, op 15
december, zijn wij, Henrich Boilmans,
schout van de bank Simpelveld, Paschen
Heuts, Jan Cardinal, Celis Schuts, Claes
Heynikens, Jan van den Haeff, Jacob
Lambrechs, schepenen van de genoemde
bank, Guert van Setterich, beëdigd
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voirseide banck, Guertvan Setterich,
geswoeren scrijver, deur begeerten des
Eerwerdigen heeren Arnoldt Dydden,
pastoir tot Simpelvelt, versocht unde
gerequireert om te compareren om gebut
van onse vacatien unde rechten in dat
hous der pastorien unde om aldaer te
verhoeren zekere waerafftighe attestatie
van diverse persoenen besittende als
laeten der gronden toestaende uuyt
fundatie der pastorien van Simpelvelt
unde gemeynelyck genandt ‘weisdoms
goet’ oft ‘kyrlant’. Dat welycke wij
voirgenant deur begerten alzoe gedaen
unde verhoert hebben, om in
naekoemende tijden by desen troubelen
tijt allen inconvenienten voir te koemen.

secretaris, op verzoek van de eerwaarde
heer Arnold Dydden, pastoor te
Simpelveld, gevraagd bijeen te komen
voor het nakomen van onze vergoedingen
en rechten in het huis van de pastorie en
om daar te luisteren naar bepaalde
betrouwbare getuigenissen door
verschillende personen, die als pachters
de gronden bezitten, behorend bij
stichtingen van de pastorie van
Simpelveld en gewoonlijk
‘weisdomsgoed’ of ‘kyrland’ genoemd.
Dit hebben wij, bovengenoemde, op
verzoek dus gedaan en gehoord om in de
komende tijd bij de huidige onrustige
toestanden alle problemen te voorkomen.

In den eersten bekendt Peeter Byspelmans
unde Mey Busen aen dye kerck, dat sij
tzaemen halden eenen morgen weisdoms
goet. Reigenoet dye gemeyn straes, dye
ander

Op de eerste plaats erkennen Peeter
Byspelmans en Mey Busen bij de kerk,
dat ze samen een morgen weisdomsgoed
hebben. Grenzend aan de openbare
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sijde der kerckhoff van Simpelvelt, dye
ander sijde dye pastorie unde Kuyckert,
dy underste zij een vierdel heeren goet
unde gelden jaerlix daer van vier
taelwerdighen cappoen unde vuff vas
haeveren vervallen op synt Andreesdach
apostel vaerpacht. Pouwels Beysels unde
Nees Ubachs in den camp, naegelaete
weduwe van Thys Beisels, bekennen dat
zij besitzen vuffdehalven morgen van
vuff morgen weisdoms goet herkoemende
bij eerflbuytung van Jan unde Werner van
Louvenberch aen Leenardt Beysel tegen
dye eerffgoeden dye Leenardt voirgenant
tzoe koemen tzo Rutsenvelt. Reigenoeten
van desen vuff morgen

weg, aan de ene kant aan het kerkhof van
Simpelveld, aan de andere kant de
pastorie en de Kuyckert, aan de onderkant
een vierdel adellijk goed. En ze betalen
daarvoor 4 gezonde kapoenen en 5 vat
haver, die vervallen op de dag van Sint
Andreas apostel als ‘vaerpacht’. Pouwels
Beysels en Nees Ubachs in het Veld,
weduwe van Thijs Beisels, erkennen dat
zij 4½ morgen bezitten van de 5 morgen
weisdomsgoed, afkomstig van een
erflating van Jan en Werner van
Louvenberch aan Leenardt Beysel
tegenover de erfgoederen, die Leenardt
voornoemd toebehoren in het Rutsenveld.
Grenzend aan deze 5 morgen de weide
van

Scheffelerts weidt, dye ander sijde dy Scheffelerts, aan de ene kant de
+
Kemerstraat, aan de andere kant de
Kemerstraes, dye ander sijde der
72v.
Punttel Dyrick van Loevenberch in den Puntel, nl. Dyrick van Loevenberch in de
Wijer weydt unde bempt, dye ander sijde weide en beemd van de Wijer, aan de
der gemeynen broech unde gelden jaerlix andere kant het gemeenschappelijk
op syntAndreesdaech apostel den pastoir broekland; en ze brengen jaarlijks op: op
dry taelwerdigen cappoen unde achtehalff Sint Andreas apostel voor de pastoor 3
vas haeveren tzwae schillingen van de gezonde kapoenen en 7½ vat haver, twee
vuffdenhalven morgen voirseid unde noch schellingen voor de 4½ morgen
der kercken van Simpelvelt jaerlix vier voornoemd en aan de kerk van
vas eenen cop roggen. Des zijn op Jan Simpelveld jaarlijks 4 vat en 1 kop rogge.
unde Werner van Louvenberch, nu Dirich Zo zijn voor de ½ morgen van Jan en
in den Wijer halven morgen blijven staen Werner van Louvenberg, nu Dirich in den
Wijer, blijven staan 6 kapoenen en 2½
ses cappoen unde derdehalff vas
Vat haver, jaarlijks te betalen aan de
haeveren, jaerlix als voirseid aen den
pastoor, zoals boven vermeld.
pastoir te betzaelen.
+

Jan Crukels van Scherpensele, halffwen
in den Wijer, heft bekandt in stat van
zijnder swegerse Anna Klingen, weduwe
Dirich Loevenberch, dat zij, Anna
voirgenant, possideerden eenen halven
morgen van den vuff morgen wesdoms
goet voirseid. Reigenoet dye vuffden
halven morgen van Pauwels unde Thijs
Beisel, dye ander sijde dye Kemer straes,
dye ander sijde der Puntel Dedrich zeliger
weydt unde bempt, dye ander sijde der

Jan Crukels van Scherpenseel, halfwin in
de Wijer, heeft erkend namens zijn
schoonzus Anna Klingen, de weduwe van
Dirich Loevenberch, dat zij, de genoemde
Anna, ½ morgen bezat van de 5 morgen
weisdomsgoed bovengenoemd. Grenzend
aan de 4½ morgen van Pauwels en Thijs
Beisel; aan de ene kant de Kemerstraat;
aan de andere kant de Puntel, ni. de weide
en beemd van Dedrich zaliger; weer aan
de andere kant het gemeenschappelijk
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gemeynen broech unde gellende, zij Anna broekland. En zij, Anna Klingen, geeft
Klingen, jaerlix hyr van den pastoir ses hiervoor jaarlijks de pastoor 6 kapoenen
cappoen unde tzwae een halff vas
en 2½ vat haver.
haeveren.
Jan Mullers van Welten heft bekandt das Jan Mullers van Welten heeft erkend dat
hij besyt dry morgen weisdoms goet,
hij 3 morgen weisdomsgoed bezit, waarop
waerop zijn hous staat gebouwen, genant zijn huis is gebouwd met de naam ‘dye
dye Musche. Reigenoet Waelbroch hoff, Musche’. Grenzend aan de Waalbroekhof,
dye ander sijde dye straes oft gemeynten, aan de ene kant de straat of meent, aan
dye ander sijde een virdel Waelbrocher de andere kant een vierdel van het
goet unde den Meys berch, unde gilt den Waalbroeker goed en de Meijsberg en hij
pastoir hy van vuff vas haeveren unde betaalt de pastoor 5 vat haver en 4
vier cappoen jaerlix op synt Andresdaech kapoenen per jaar op sint Andreas
apostel. Dan heft hij, Jan voirgenant,
apostel. Verder heeft hij, de genoemde
joncker Jasper Cortenbach verkoch uuyt Jan, aan jonker Jasper Cortenbach een
deel van die 3 morgen verkocht en jonker
dye dry+ morgen unde joncker Casper
+
Jasper Cortenbach betaalt jaarlijks van
Cortenbach betzaelt jaerlix aus den
73r.
vuff vas haeveren een vas unde van den de 5 vat haver 1 vat en van de 4 kapoenen
1 kapoen.
vier cappoenen eenen cappoen.
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Wilhem in den Groeten hoff tzo Vetzen
heft bekandt das hij possideerde ses
morgen weisdoms goet unde luydt de
compromis anno -xxxii- des vuffden
daech merts aengaende den weisdoms
goet offt Kyrlandt, daervan was jaerlix
geldende den pastoir van Simpelvelt op
synt Andreesdaech apostel ses vas roggen
twelleff vas haeveren unde int gelden der
ses morgen unde gudung den pastoir heer
Hendrich Bollandt den werff schillung
betzaelt den -xii- penning.

Wilhem in de Grote Hof te Vetschau
heeft erkend, dat hij 6 morgen
weisdomsgoed bezat en volgens de
overeenkomst in het jaar 1532, de 5e
maart, over het weisdomsgoed of kyrland
betaalde hij de pastoor van Simpelveld
daarvoor jaarlijks op Sint Andreas apostel
6 vat rogge, 12 vat haver en bij het
betalen van de 6 morgen en de schenking
aan de pastoor, de heer Hendrich
Bollandt, betaalde hij als kooppenning de
12e penning.

Jan Munnicx attesteert das hij besyt ses
morgen weisdoms goet genant ‘Kyrlant’
unde luydt den compromis voirgenant
unde geldende jaerlicx den pastoir daer
van op synt Andreesdach apostel ses vas
roggen twelleff vas haeveren vaerpacht
unde int gelden unde gudung der ses
morgen den pastoir heer Hendrich
Bollandt betzaelt den werffschillung den
-xii- penning.

Jan Munnicx bevestigt dat hij 6 morgen
weisdomsgoed bezit genaamd ‘kyrland’
en dat hij volgens de genoemde
overeenkomst en daarvoor aan de pastoor
op sint Andreas apostel moet betalen 6
vat rogge 12 vat haver ‘vaerpacht’ en bij
het betalen en de schenking van de 6
morgen, heeft hij als kooppenning de 12e
penning betaald aan de pastoor, heer
Hendrich Bollandt.

Nyclaes Voirst possideert eenen hoffaen
den kerckhoff unde den anderen bij
Gerken Urlichs hoff luydt zijn bekentenis
weisdoms goet unde gilt jaerlix den
pastoir van Simpelvelt daer van op synt
Andreesdaech apostel twe cappoen een
halff vas roggen unde betaelt Peeter
Wisen ouch twe cappoen een halff vas
roggen,-ii- schilling.

Nyclaes Voirst bezit 1 hof bij het kerkhof
en de andere bij de hof van Gerken
Urlich; volgens zijn verklaring
‘weisdomsgoed’ en jaarlijks betaalt hij
de pastoor van Simpelveld daarvoor op
Sint Andreas apostel 2 kapoenen en ½
vat rogge en ook betaalt Peeter Wisen 2
kapoenen, ½ vat rogge en 2 schellingen.

Geurt Beysel erven In den Drijver
Pauwels cum suis heft bekandt das zij
possideerden twee morgen weisdoms goet
oft Kyrlandt, der een gelegen bij den
Acherweg neest Urlich Tegger voirseid
landt

Geurt Beysels' erfgenaam In den Drijver,
nl. Pauwels c.s. heeft erkend dat zij 2
morgen weisdomsgoed of kyrland
bezaten, het een gelegen bij de Akerweg
naast het land van Urlich Tegger
voornoemd

under der ander tegen Vleggendael oever en het ander tegenover Vlengendaal en
ook naast het land van de genoemde
ouch nyest Urlich voirseid landt waer +73v.
Urlich, waarvoor zij jaarlijks volgens de
van sij jaerlix gelden luydt den
+

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

compromis voirseid den pastoir van
Simpelvelt derdehalff vas roggen unde
ses vas haeveren unde van hous unde hoff
in den Drijver dry taelwerdige cappoen
een hoen.

genoemde overeenkomst aan de pastoor
van Simpelveld 2½ vat rogge betalen en
6 vat haver en voor huis en hof in de
Drijver 3 gezonde kapoenen en 1 kip.

Geel Vaes heft bekandt dat hij besit eenen
halven morgen weisdoms. Reigenoet
Thijs Peeters halven morgen, unde
Wilhem in den Groeten hoff weisdoms
goet, unde gilt den pastoir van Simpelvelt
daervan luydt den voirseide compromis
een halff vas roggen, een vas haeveren.

Geel Vaes heeft erkend dat hij ½ morgen
weisdomsgoed bezit. Grenst aan de ½
morgen van Thys Peeters en het
‘weisdomsgoed’ van Wilhem in de Grote
Hof en hij betaalt de pastoor van
Simpelveld daarvoor volgens de
genoemde overeenkomst ½ vat rogge en
1 vat haver.

Thijs Peeters possideert eenen halven
morgen weisdom. Reigenoet Geel Vaes
unde heft bekandt dat hij den pastoir van
Simpelvelt daer van jaerlix gilt unde
betzaelt een halff

Thijs Peeters bezit ½ morgen weisdom,
grenzend aan Geel Vaes en hij heeft
erkend dat hij de pastoor van Simpelveld
daarvoor ½ vat rogge en 1 vat haver
schul-
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vas roggen unde een vas haeveren. Van dig is en betaalt. Voor het genoemde
den voirseide onderpandt betaelen
onderpand betalen Helger Cardinael en
Herliger Cardinael unde Gerken Urlichs. Gerken Urlichs.
Helger Cardenal unde Gerken Urlichs
hebben geattesteert dat zij tsaemen
possideeren underhalven morgen
weisdoms goet daer hun hous op
gebouwenis voir den kerckhoff tzo
Bochuts unde gelden jaerlix unde
betzaelen op synt Andreesdaech apostel
daervan den pastoir van Simpelvelt ses
vas roggen vuff vas haveren. Noch
betzaelen zij den voirseide pastoir bij
scheidung unde deylung van wegen eenen
halven morgen landts, den wellycken
possideert een halff vas roggen, een vas
haeveren. Desgelijcken betzaelen dye
voirgenanten een vas haeveren van Thijs
Peeters op synt Andrees daech.

Helger Cardenal en Gerken Urlichs
hebben verklaard dat zij samen
anderhalve morgen weisdomsgoed
bezitten tegenover het kerkhof van
Bocholtz, waarop hun huis gebouwd is;
en zij zijn jaarlijks verschuldigd en
betalen daarvoor op sint Andreas apostel
aan de pastoor van Simpelveld 6 vat
rogge en 5 vat haver. Ook betalen zij de
genoemde pastoor bij splitsing en deling
vanwege ½ morgen land; degene die het
bezit betaalt ½ vat rogge en 1 vat haver.
Evenzo betalen de voornoemden 1 vat
haver voor Thys Peeters op Sint
Andreasdag.

Jonffrau Barbara Mazereel, weduwe
Jonker Baltus van den Haeff possideert
vuffthien morgen weisdoms goet,
liggende tzo Vleggendael bij dye

Jonffrau Barbara Mazereel, de weduwe
van jonker Baltus van den Hove, bezit 15
morgen weisdomsgoed, gelegen te
Vleggendael bij de

Landtwerung, unde gilt den pastoir van Landgraaf en zij moet aan de pastoor van
+
Simpelveld jaarlijks op sint Andreas
Simpelvelt jaerlix daer op synt
74r.
apostel 12 vat spelt en 12 vat haver
Andreesdaech apostel te betzaelen
betalen. En over alle voornoemde
twelleff vas spelten unde twelleff vas
haeveren, unde gelden unde betaelen allen gronden moeten de pachten die daarmee
voirseide gronden dye pachten daer uuyt samenhangen, aan de pastoor van
spruytende, den pastoir van Simpelvelt Simpelveld jaarlijks op Sint Andreas
jaerlix op synt Andreesdach apostel met apostel op de dag zelf worden betaald, op
sonnenschijn op verburtenis der gronden straffe van verbeurdverklaring van de
gronden en de genoemde pacht, nl.
unde moeten dese voirseide pachten
kapoenen, moet door de bezitters van het
capoenen van den besitteren der
betreffende weisdomsgoed geleverd
weisdoms gronden voirseid gelivert
worden: een mijl over de weg volgens de
werden een mijl wechs luydt den
overeenkomst. En de genoemde
compromis voirseid unde zijn
voirgenanten attestatie gesproecken unde verklaring is besproken en bekend bij
genoemde personen zonder voorbehoud.
bekandt bij voirgementioneerden
persoenen sonder ergelist. Geschiet myts Gedaan bij schout en schepenen; de
schoutet unde schepenen, notaris voirseid notaris voornoemd op dag en datum. Ter
bevestiging van de waarheid hebben wij
op daech unde datum als boeven. Ter
+
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orkunde der waerheit hebben wij dese
attestatie onderscreven unde met onsen
scheffen segel ondersegelt. Onder stondt
aldus Henrich Boilmans, Guert von
Setterich unde meer onder was gedruckt
eenen segel in groen was unde daer op
gedruck pampyr.

deze verklaring getekend en met ons
schepenzegel bezegeld. Eronder stond:
Aldus Henrich Boilmans, en Guert von
Zetterich. En verder naar beneden was
een zegel in groene was gedrukt en
daarop gedrukt papier.

Dyt origenal is te venden binnen Luydich Het origineel hiervan is te vinden in Luik
int kloester van Beorepart.
in het klooster van Beaurepart.
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FF. 75r-77r.
+

Kopie van het vonnis in het burgerlijk
Copie van vonnenisse van den
+
proces, aangespannen te Brussel in de
75r.
proces communicatoir, geautenteert
tot Brusselt in die Cancelerij anno 1573 kanselarij in het jaar 1573 door mij,
heer Arnoldt Dydden, fungerend
durg myn heer Arnoldt Dydden ter
tzijt pastoir tot Sympelvelt aengaende pastoor te Simpelveld, betreffende de
die onbehoerlicke exactien off scatinge onbehoorlijke heffingen of belastingen
getaxeert wesende van schoutert unde op de tienden, vastgesteld door schout
en schepenen en ingezeten van
schepenen ende ingesetenen van
Simpelveld.
Sympelvelt op die thienden.
Philippus bijder gratien Godts coninck
van Spaignen, Cecilien ende van
Jherusalem ende eertshertoge van
Oistenrijck, hertoge van Bourgoingien,
van Lothryck, van Brabant, van
Lymborch, van Luxenborch, van Gelre
ende van Milanen ende den iersten van
den deurweerderen offt boden van onsen
Rade geordineert in Brabant hierop
versocht, saluyt van wegen onse wel
gemynde in godt dabdisse ende convente
des goidtshuys van Valbenoot met heur
gevuetght die pastoir van den dorpe van
Simpelvelt, es ons in effecte verthoent
ende claechtelicke te kennen gegeven,
dat hoewel zij supplianten inden
voerseide doerpe van Sympelvelt hebben
pro indiviso zekere thienden, die
wellicken naer allen rechten zoo
godtelyck, nateurlyck ende positive zijn
vrij exempt ende ongehouden van allen
weerlicken impositien, collecten, taillien,

Philippus, bij de gratie enz. en de eerste
van de deurwaarders of boden door onze
Raad in Brabant aangesteld en hiervoor
aangezocht, een groet aan onze Gode
welgevallige abdis en het convent van het
klooster van Val Benoit samen met de
pastoor van het dorp van Simpelveld. Ons
is duidelijk getoond en men heeft
geklaagd dat, hoewel zij, de eisers, in het
genoemde dorp van Simpelveld
ongedeeld bepaalde tienden hebben, die
volgens ieder recht, zowel goddelijk,
natuurlijk als positief, vrij zijn, exempt
en niet belastbaar door alle wereldse
heffingen, inzamelingen, belastingen,

beden offt gabellen ende anderen lasten beden of tollen en andere lasten, zowel
gewoon als buitengewoon, zoals ook in
zoo ordinaris als extrordinaris gelijck +75v.
overeenstemming is met en bevestigd
oyck in conformiteyt ende tot
confirmatien van dien diversen vonnissen wordt door diverse vonnissen in onze
genoemde Raad van Brabant, en die al
in onsen voirseide Rade van Brabant
voirtijts zijn gegeven in contradictorio eerder zijn uitgesproken bij juridische
judicio ten voerdeel van den supplianten onenigheid, ten voordele van de eisers en
ende hunne voersaeten dyen nochtans al hun voorgangers, [dat] toch de schout,
nytt tegenstaende hadden die schouteth, schepenen en gewone ingezetenen van
schepenen ende gemeynen ingesetenen de bank van Simpelveld voornoemd
der banck van Simpelvelt voerseid hun niettemin onlangs geëist en gevorderd
+
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onlanxleden pretenselyck gevoirdeert
gehadt den voerseide supplianten off
hunen voirseide thienden zeer
groffelycken tegens recht ende redenen
ende contrarien den voerseide
vonnenissen te taxeren tot contributie van
zekere taillen ende lasten bij hun aldaer
op geset procederende ten effecte van
dyen bij wege van feite met affpandige
ende apprehensien van den supplianten
biesten ende muebelen allet tot hunnen
grooten achteerdeel ende verdriet, als sij
seggen ende noch meer gescapen zouden
wesen, indyen zij daertegens bij
behoerlycke provisie nyet en woerde
versien, daermede die van Sympevelt
voerseid worde geordineert op een groete
pene hun te verdraegen van dusdanige
voirstel ende nyet
+

temin te restitueren tgene zij den
supplianten alreede ter causen van
dyen ombehoerlycke hadden
affgenoemen, byddende oytmoedelyck
om dess in forma. Waeromme zoe eest,
dat wij dess aengesien ende
geconsidereert tgene die voerseide
wederpartijen daertegens heefft willen
offt weten

hebben, dat de genoemde eisers of hun
genoemde tienden op grove wijze, tegen
recht en rede en tegen de voornoemde
vonnissen in werden belast tot bijdrage
aan bepaalde heffingen en lasten aan hen
opgelegd, met als gevolg het afnemen van
beesten en meubels van de eisers; dit alles
tot ernstig nadeel en verdriet, naar hun
zeggen; en dat er nog meer gedaan zou
worden, als ze daartegen niet door een
behoorlijke voorlopige maatregel zouden
worden geholpen, waardoor die van
Simpelveld voornoemd wordt bevolen op
straffe van grote boete zich te onthouden
van zulk voorstel,

en zelfs terug te geven, wat zij de eisers
reeds om die reden op onbehoorlijke
76r.
wijze hadden afgenomen; zij vragen dit
ootmoedig formeel. Daarom, gezien en
overwogen hebbend hetgeen de
genoemde tegenpartij daartegen heeft
willen of kunnen inbren-

+
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bij te bringen, ende replyck geleth op ten
redenen ende wyder redenen van den
processe communicatoir hierop bedingt,
wij ontbieden ende committeren bij
desen. Dat midts dyen ons genoechaem
es gebleken van die vrijheit ende
exemptie van der voerscreven thienden
der supplianten. Ghij doet expres ende
scherp beveel van onsentwegen den
voerseiden van Sympelvelt ende alle
anderen dyen des van noeden wesen sal,
ende ghij van wegen der voerseide
supplianten dies versocht sult wordden,
dat zij den selven supplianten vrij exempt
ende onbekommert houden van den
voerseide schattingen oft beden hun te
laste geleegt ende dat op een pene van
hondert gouwen realen alle mede tot
onsen behoefft. Latende hun die voerseide
thienden ver sulix peyselyck ende
vredelyck volgen ende daeraff genieten
ende gebruycken ende hun verdragen dien
supplianten voirtaen

gen en ook de repliek, gelet op de
argumenten en nieuwe argumenten bij
het burgerlijk proces dat dit behandelt,
verklaren en bepalen wij bij dezen: Dat
wij overtuigd zijn geraakt van de juistheid
van de vrijstelling van de tienden van de
eisers. Gij [de deurwaarders] moet op ons
gezag duidelijk en scherp bevelen geven
aan de genoemden uit Simpelveld en alle
anderen voor wie dit zal gelden en gij zult
op verzoek van de eisers er voor zorgen
dat zij [die van Simpelveld] de genoemde
eisers vrij, exempt en ongehinderd laten
van de genoemde schattingen of beden,
die hun opgelegd zijn en dat op straffe
van 100 gouden realen, alles tot ons
voordeel. Zij moeten hun van die
genoemde tienden in vrede laten genieten
en benutten en ervan afzien de eisers
voortaan

te belasten of te sommeren tot dergelijke
meer te taxeren offt te sommeren tot
+
bijdragen, maar hun teruggeven hetgeen
dyergelijcke contributien, maer den
76v.
zeleven restituerende tgene des zij hun zij hun om die reden reeds hebben
afgenomen. Zij moeten daartoe worden
ter causen van dyen alreede mogen
gedwongen met alle passende
affgenoemen hebben. Die daertoe
bedwingende bij alle behoerlycken wegen maatregelen. En in geval van tegenstand,
ende manieren van bedwangen, daertoe weigering of uitstel of protest tegen de
bovengenoemde vrijstelling, blijven onze
nyet tegenstaende dienende. Ende
ingevalle van oppositie, weigeringe offt bevelen gehandhaafd en in werking en
vertreck oft appellatie midts het blijcken leiden zij tot de genoemde teruggave,
der voerseide vrijheyt als boven, dan onse ondanks tegenstand of protesten, zonder
voerseide bevelen stadthoudenden ende nadeel voor die genoemde gedaagden;
schout, schepenen en de gewone inwoners
effect sorterenden ende doende die
van Simpelveld [worden gedagvaard] op
voerseide restitucie gedaen nyet
tegenstaende oppositie noch appellatie zekere dag te verschijnen voor onze
gewaardeerde en trouwe kanselier en de
ende sonder prejudicie van dieren
daeghtden voerseid, schoutet, schepenen mensen van onze Raad van Brabant, om
daar de redenen van hun verzet,
ende gemeyne ingesetenen van
Sympelvelt voir geenen zeekeren gelegen weigering of uitstel te geven en toe te
lichten en het verdere verzoek en de eis
dage te compareren voer onsen lieven
ende getrouwen Cancellier ende luyden te komen aanhoren, die de eisers tegen
van onsen Rade in Brabant, om aldaer die hen hebben en daarop te antwoorden en
redenen van hunder oppositie weijgeringe in deze zaak verder te procederen
+
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oft vertreck op te doen ende te verklaeren
ende te commen aenhoeren tvoerdere
verzueck ende conclusie die de
supplianten ten dage dienende tegens hun
liedens respective zullen willen doen ende
nemen daerop tantworden inder zaken
voerts te procederen
en naar behoren toe te lichten, terwijl
ende sier appointteren naer behoeren
+
schout en schepenen intussen alle
houdende in myddelen tijt alle
77r.
schattinge ende bede voerseid in staat van schattingen en genoemde bedes
opschorten en dat op straffe van 100
surceancie ende dat op die pene van
hondert gouwen realen tot onse behoefft gouden realen in ons voordeel, terwijl op
alle reis, certificerende ten voerseide dage de voornoemde dag onze genoemde
kanselier en raadslieden telkens zullen
onsen voerseide Cancellier ende
controleren of gij hierin alles zult hebben
Radtsluyden wes ghij hierinne sult
gedaan zoals wij bevelen. En daarom
hebben gedaen den welcken wij
bevelen wij bij dezen dat zij, de partijen
ontbieden. Ende midts redenen
committerende bij desen, dat zij partijen gehoord hebbend, snel uitspraak doen en
uitvoeren, want dat wensen wij. Gegeven
gehoort doen goet cort recht ende
binnen onze stad Maastricht 20 mei 1587,
expeditie van justicie, want ons alsoe
enz.
geliefft. Gegeven bynnen onser stadt
Maestrycht dess twintichste dach maij int
jaer duysent vijffhondert seventachentich
van onsen rijcken Spaignen, Cecilien -t
xxvie-, van Portugal dierste ende van
Napels -t xxviiie-.
+

Onder stont gescreven: bijden coninck in Eronder stond geschreven: door de
zijnen Rade. Onderteykent. Strick.
Koning in zijn Raad. Getekend: Strick.
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FF. 78r-79r.
+

Kopie van een verzoek vanwege de
Copie nut zekeren request
+
buitensporige heffing ten laste van de
78r.
noepende die exorbitante schattynge
geleidt op die lenderijen der pastoryen, landerijen van de pastorie met daarbij
met der apostille daer bij gevuecht van het bijschrift over de opschorting. In
surseantie anno -xvc lxxxii- den -iiie- het jaar 1582, de 3e maart.
martij.
Aan mijnheer den Cancelleer

Aan mijnheer de kanselier,

Gheeft uutmoedelick te kennen heer Ardt
Dydden, pastoir tot Sympelveldt, hoe dat
al est alsoe, dat zoe van godtelicke ende
allen positivelicke rechten geen laicalen
persoenen off richteren en is
gepermetteert die goden der kercken ende
heyliger fundatien gelegatteert te
schatten, taxeren ende met hun
waelgevallen te belasten, dien nu nyet
tegenstaenden hebben die scholtis ende
scheepenen des dorps van Sympelveldt
heure feitelicke tegen allen rechten als
voirseid is gevoirdert die goederen der
voirscreven kercke van Sympelveldt als
voirseid is tot onderhoudt van godtsdienst
gelegatteert exorbitantelick te schatten,
taxeeren ende te belasten in vuegen dat
die voirseide Sympelveldt oeck in allen
extraeme lasten hoedaenich die zijn, tzijn
van van ruyteren ende knechten, offt oyck
anderen van heure lasten tzijn van
processen offt anderen lasten heure oyck
altijt te taxeeren ende der voirseide
pastoir, hoewel nochtans zijliedens den

Heer Ardt Dydden, pastoor te Simpelveld,
geeft in alle ootmoed te kennen, dat het
zowel volgens goddelijk recht als volgens
positief recht leken, gewone mensen en
rechters niet is toegestaan de goden van
de kerken en de gewijde stichtingen
wettig en naar believen te belasten en dat
niettemin de schout en schepenen van het
dorp Simpelveld feitelijk tegen alle recht,
zoals boven genoemd, zijn doorgegaan
en de goederen van de genoemde kerk
die, zoals vermeld, bestemd zijn voor het
onderhouden van de godsdienst, officieel
buitensporig hebben belast; met dien
verstande, dat zij de genoemde kerk van
Simpelveld bij alle buitengewone lasten,
hetzij veroorzaakt door ruiters of
knechten of ook anderen, hetzij van
processen of andere lasten, ook altijd
belasten en bovendien de genoemde
pastoor, hoewel zij

de pastoor wel hebben uitgesloten van
pastoir van allen gemeynen profijten
+
alle gemeenschappelijke voordelen en
ende baeten der ingeseetenen pro
78v.
communi toestaende, als het gemeynen baten die de ingezetenen toekomen, zoals
gebroucken van den boschen ende andere het gemeenschappelijk gebruik maken
van bossen en andere gemeenschappelijke
gemeynen emolumenten zijn
voordelen. Hoewel de genoemde eiser ter
excluderende. Ende hoe wel oeck der
zake van de genoemde erfelijke goederen
voirseide suppliant ter cause van den
in alle gewone beden van Zijne Majesteit
+
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voirseide gelegatteerden goederen in alle
ordinarisse beeden van conicklycke
maiesteit met den geistelicken staeten tot
noch toe hefft gecontribueert ende alsoe
midtz desen van alsullicke belastinge
ende molestien der voirscrever
ingeseetenen offt mets van dyen die
voirseide suppliant behoerden te blijven
van alsullicke onbehoirlicke schattynge
ongemolesteert vrij ende exempt,
volgende die voirseide rechten ende
previlegien der voirscreven fundatiën,
waeromme is die voirscreven suppliant
oetmoedelick biddende, ten eynde U
Edele believe den voirseide wech van
Sympelveldt te ordineeren ende bevelen
ten eynde zijliedens den voirseide
suppliant van alsullicken onbehoerlicke
ende odieuse schattinge taxatie ende
quotisatie laeten vrij exempt ende
ongemoelesteert. Ende daerenboeven zij
luyden den voirseide suppliant opleggen
ende restitueren tghene zij luydens tot
noch als voirseid is, hebben affgenomen
ende geextorqueert, houdende in cas van
eenige pretense oppositie, alle vordere
taxatie ende collectatie in state

samen met de geestelijke stand tot nu toe
heeft bijgedragen. En dat de genoemde
eiser dus gevrijwaard moet blijven van
deze belasting en overlast door de
genoemde ingezetenen, vrij en exempt
volgens de genoemde rechten en
privileges van de genoemde stichtingen.
Daarom vraagt de genoemde eiser
ootmoedig dat het U Edele zal behagen,
de genoemde handelwijze van Simpelveld
te corrigeren met het doel, dat zij de
voornoemde eiser van zulke
onbehoorlijke en schandelijke schatting
en belasting vrijwaren zonder hem lastig
te vallen. En bovendien, dat ze de
genoemde eiser teruggeven hetgeen de
mensen hem tot nog toe, zoals vermeld,
hebben afgenomen, terwijl men in geval
van enige voorgenomen tegenstand alle
verdere schatting en oplegging intussen
opschort.

ende surseantie tot tijt wile; onder stont Eronder stond getekend: Mey Daele.
+
geteeckent: Mey Daele.
79r.
+
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Copie vander apostille marginael daer op Kopie van het bijschrift aan de zijkant
gestelt.
bijgeschreven.
R.B. aen schoulteth ende schepenen van
Sympelveldt, ten eynde zij den suppliant
laeten ongemolesteert vander schattinge
ende quotizatie in desen gevuert, nisi
causam etc., daeraff sij den hove sullen
veradverteeren binnen -xiiii- daegen nae
dinsinuatie, houdende interim ende tot
dat hunne rescriptie gesien, anders bijden
hove sal worden geordineert, alle vordere
schattinge ende quotizatie in state ende
surseantie actum den -iii- martij anno -xv
c lxxxii- ende onderteykent Strick.

R[aad van] B[rabant] aan schout en
schepenen van Simpelveld: dat zij de
eiser ongemoeid laten wat betreft
schattingen en heffingen, tenzij met
reden, enz. waarvan zij het Hof binnen
14 dagen na de aanzegging op de hoogte
zullen stellen, terwijl ze intussen en totdat
hun antwoord gezien is en anders door
het Hof zal zijn bepaald, alle verdere
schattingen en heffingen opschorten.
Gedaan op 3 maart 1582 en ondertekend:
Strick

Heden, de 4e juni 1657, verschenen voor
Op heden den vierden juny 1657
+
ons, heer Johannes Materny, pastoor van
compareerde voir ons, heer Joannes
79v.
Matterny, pastoer der parochiale kerke de parochiekerk van Simpelveld, Dirich
van Simpelvelt, Dirich Houppert ende Houppert en Claes Vaessen, laten van het
weisdomsgoed binnen de bank van
Claes Vaesen laeten wachet
Simpelveld en Catharina Cratzborne,
weysdomsgoet onder de bancke van
weduwe van Willem Cardenael, en zij
Simpelvelt, Catharina Cratzborne
heeft met hand, halm en mond twee
achtergelaetene weduwe Willem
Cardenael, ende heft met hant halm ende morgen akkerland overgedragen, waarvan
1½ morgen gelegen is langs de
monde opgedragen twee morgen
ackerlants, war van anderhalve moergen Orsbacherweg, grenzend aan een kant aan
de erfgenamen van Dirich Houppert op
is gelegen op den Oirsbergerweg,
regenoot den erste sijde d'erffgenaemen de heide. Evenzo ½ morgen gelegen in
Dyrich Houppert op dye heyde. Item den het Kerkeveld, aan de lange kant van de
halven morgen in het Kerkenvelt, gelegen erfgenamen van Matthys Roetkrans, aan
eene lange seyde d'erffgenaemen Matthys de voorkant van Dirich Houppert en de
genoemde weduwe doet dit tot fatsoenlijk
Roetkrans, eenen voerhoofft Dirich
profijt en ten behoeve van haar dochter
Houppert ende sulch is die voorseide
weduwe, doende ter oorbaer proffijt ende Maria, die nog een jonge vrouw is, voor
in behouv van haren dochter Maria alnoch de som van 113 Akense daalders. De
jonge dochter wesen om ende voor de koper heeft 2 schellingen aanbetaald; de
somme van eenen hondert darthien dalers genoemde weduwe verklaarde de
genoemde 2 morgen akkerland als
Acker evaluatie. Goedts heller twee
schelling lycops recht, verklarende die weduwe verworven te hebben en de
voorseide weduwe die voorseide twee genoemde Maria is daarmee beleend en
morgen ackerlandts in haeren weduwen in bezit gesteld.
staat geacquerert te hebben, ende is die
+
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voorseide Maria daermede beleent ende
in horde gestelt.
Ob heuden 1664 den 5 decembris
compareert bij mich Peter Scroder, Jan
Slaech ende Dirich Huppert als laet des
weydemsgoet. So heeft Peter Scroder
getransporteert aen Jan Slaech, sittende
bey Tartude ierste ehen, drye vider landt,
gelegen ob Oersbaech weech, regenoet
Jan Slaech, dye ander seyde Thys Smetz
eerven ende dat voer eenen somme
Luydich coep cedul 40 daleur Aix licoep
lentlich den goet heelder 2 merk, geschit
ut supra.

Heden, 1664 op 5 december, verschijnen
bij mij Peter Scroder, Jan Slaech en
Dirich Huppert als pachters van het
weisdomsgoed. Zo heeft Peter Serader
overgedragen aan Jan Slaech, levend met
Tartude in eerste huwelijk, 3 vierdelland
gelegen bij de Orsbacherweg, grenzend
aan Jan Slaech, aan de andere kant de
erven van Thys Smetz; en dat voor een
som van 40 daalders Akens in de Luikse
koopakte; kooppenning voor de eigenaar
2 mark; gedaan als boven.
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FF. 80r-81v.
+

Copie uut die breven van debitis
geimpetiert den lesten junij anno
1582.

Kopie van de brief over schulden,
ingewilligd 30 juni in het jaar 1582.
80r.

+

Phillips, bij der gratien Godts, Coninck Philips, door de genade van God koning
van Spaignien, Cecilien ende van
van Spanje, etc.
Jherusalem, etc. Eertshertoge Oestenrijck,
Hartig van Bourgonigen, van Lothryck,
van Brabandt, van Lymborch, etc.
Den iersten van onsen deurwerdere,
boden, offt anderen onsen officien
machthebbende texploicteren binnen
desen onsen landen van Brabant ende van
Overmaese, heerop versocht, saluyt. Wij
hebben ontfangen doitmoedige
supplicatie van heer Arnoldt Dydden,
pastoir tot Sympelveldt, remonstrerende
hoe dat binnen der kercke van den
seleven dorpe sijn gefondeert verscheiden
anniversaria offt jaergetijden, die wellicke
hij, suppliant, in der alder sorchfuldicheit
heefft gedaen ende gecelebreert gehadt.
Ende hoe wel dese aengemerckt
deerffgenaemen der selvige fondateuren
ende besitters van den goeden bij hun
achtergelaeten offt van den parthien
metser selve jaertijden belast naer recht
schuldich waeren de rechten daertoe
staende ende gefondeert, hem supplianten
te voldoen ende betalen. Soe en willen sij
nochtans daertoe egeensins verstaen wat
groot vervolchg off heuch vermaen hij
suppliant aen hun daerom hefft gedaen
offt doen doen al tegens recht ende
redenen

Aan de eerste van onze deurwaarders,
boden of anderen, die gemachtigd zijn
die taak uit te voeren binnen onze landen
van Brabant en van Overmaze en hiervoor
gevraagd zijn, gegroet. Wij hebben de
nederige eis ontvangen van de heer
Arnoldt Dydden, pastoor te Simpelveld,
die aantoont hoe binnen de kerk van
hetzelfde dorp verschillende jaardiensten
zijn gesticht, die hij, eiser, met alle
zorgvuldigheid heeft vervuld en
gecelebreerd. En, hoewel volgens het
voorgaande de erfgenamen van de
stichters en de eigenaars van de goederen,
die hun zijn nagelaten of door de partijen
met dezelfde jaardiensten belast waren,
wettelijk verplicht waren de rechten, die
daarbij hoorden en aangegaan waren, aan
hem, eiser, te voldoen en te betalen,
willen zij niettemin daartoe niet overgaan,
waardoor hij, de eiser, hen dringend
vermaand heeft dat zij tegen recht en rede
ingaan, en dit tot groot verdriet en verlies
voor de eiser, die daardoor wordt
gedwarsboomd in zijn rechten,

ende ten groeten verdriet ende interest en door het verlies van het grootste deel
+
van zijn inkomen veel ongemak moet
des suppliants, de wellicke doer
80v.
middele van dyen wordt gefrustreert van lijden. Zo lang hierin niet snel
sijn gerechticheit ende meestendeel van verandering komt, verzoekt hij dus
sijnder alimentatie, ende geschaepen is nederig om een goede officiële uitspraak
meerder inconvenienten te moeten lijden. met betrekking tot de schulden. Daarom
Soe vere hier inne promptelick nyet en gebieden wij u hierbij, dat u op verzoek
+
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wordet versien, als hij seyde, ons midts
dyen oetmoedelik biddende om onse
behoerlicke provisie van debitis daer toe
deenende in forma. Waeromme soe ist,
dat wij desen aengesien U ontbieden, daer
toe committerende midts desen. Dat ghij
ter versuecken des voirseide suppliantz
offt sijnen gecommitterden, doet expres
gebot ende beveel van onsentwegen, allen
den genen die den supplianten uut
saecken van den voirseide jaergetijden
idt schuldich ende ten achter sijn, die hij
U noemen offt bij belette sal oevergeven
ende van wellicke tachterheyt U blijcken
sal bij manuelen confessie van den
debiteurs offt andersins soe veele dat
genoech sijn, dat sij offt ende elck van
hen terstont ende sonder vertrack den
voirseide suppliant daeraff vervuegen
ende betaelen, deselven daer toe (offt dat
noot sijn) bedwengende bij ende met alle
behoirlicke wege ende maniere van
bedwange daertoe dienende. Ende
innegevalle van oppositie ende
weigeringe offvertreeck daegt den
opponenten tot eenen zeclceren gelegenen
daegen

van de genoemde eiser of zijn
vertegenwoordiger met nadruk namens
ons beveelt, dat al degenen die de eiser
vanwege de genoemde jaardiensten iets
schuldig zijn en nalatig zijn geworden,
van wie hij de namen zal noemen of die
hij bij verhindering zal doorgeven en van
wie blijkt dat ze achterstallige schulden
hebben, doordat ze dit zelf aangeven of
zo nodig op een andere manier, dat zij
meteen en zonder uitstel naar de eiser
gaan en betalen; als het nodig is, onder
dwang. En in geval van tegenstand,
weigering of uitstel moeten de
tegenstanders op een nader te noemen
dag
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voor onze zeer gewaardeerde en trouwe
te compareren voir onsen seer leeven
+
kanselier verschijnen en voor de andere
ende getrouwen den Canceller ende
81r.
leden van onze Raad van Brabant, om
anderen luyden van onsen Raedt in
daar te verklaren waarom ze zich
Brabant, om aldaer die reedenen van
sijnder offt hunder oppositie op te doen, verzetten, en zich te verantwoorden
te verclaeren, tantworden op den heysch tegenover de voorlopige eis van
provisioneel van namplesatie, ten minsten voldoening en minstens onder
waarborgsom verder te procederen en hun
onder cautie inder saecken voertz te
procederen ende sien appoincteeren soe beslissingen naar behoren voor onze
behoeren sal, certificerende ten voirseide genoemde kanselier en de leden van de
daege onsen voerseide Canceller ende Raad te verklaren op de genoemde dag.
Dit zult u in deze zaak doen. Wij bevelen
raedtsluyden, wees ghij hier inne sult
dat zij snel vonnis wijzen, de partijen
hebben gedaen. Den wellicken wij
horen, en het recht uitvoeren, want dat
ontbieden ende midts redenen
committerende, dat sij partijen gehoirdt wensen wij. Gegeven binnen onze stad
doen goed kort onvertoegen recht ende van Maastricht op 30 juni in het jaar
1582, enz.
expeditie van justitie, want ons alsoe
Onderteickent M. Strick.
gelieft Gegeven binnen onser stadt
Maestricht desen lesten dach Junij anno
-xvc lxxxii- ende van onse rijcke
Spaignen, Cecilien t -xxvie-, van
Portugael dierste ende van Napels t
-xxviie.
Onderteickent M. Strick.
+

Exploit van den duerweerder meister
Peeter Peelmans.

Aanzegging aan de deurwaarder mr.
Peeter Peel mans.

Hier wordden gesommeert binnen xii
daegen te betaelen op breeder executien
allen die den pastoir van Sympelveldt
schuldich sijn van den jaergetijden inde
die kercke van

Bij dezen worden gesommeerd binnen 12
dagen te betalen allen die aan de pastoor
van Simpelveld schulden hebben i.v.m.
de jaardiensten die in de kerk
van Simpelveld gesticht zijn.

+

Sympelveldt gefundeert.
+

81v.

Onder was geschreven J.P. Peelmans
ende opt dander sijde.

Er onder was geschreven en ook op de
andere kant J.P. Peelmans.

Nota.
Ik, heer Arnoldt Dydden, pastoor te
Hebbe ich, heer Arnoldt Dydden, pastoir Simpelveld, heb de ‘heffcharte’ of wel
tot Sympelveldt, die heffcharte
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offkerckregister der jaergetijden in
het kerkelijk register van de jaardiensten
pargameno gescreeven ende geintituleert op perkament geschreven met als titel:
alsoe:
Isti sunt census et dotes de Bochults ac
de Sympelveldt, tam in blada quam in
argento et caponibus, pertenentes ad
pastorem, et sunt renovati anno Domini
millesimo quingentesimo vicesimo
secundo.
Unde die debiteurs scryfftelick
oevergelyvert in handen der Eersaemen
commissarien heeren Itteren ende Johan
Maeseus wellicke heeren voirseid
geordineert hebben in presentie Jan
Oetegraven unde Leonardt Brouwers als
gedeputeerden der gemeynen
ingeseetenen van Sympelveldt, dat der
pastoir een jaer kortinge doen sal ex
gratia van die verloepen pachten ende die
anderen sullen die debiteurs betaelen als
met allen recht verwonnen. Gelijck
alsullix sich bevenden sal in actes hyr van
wesende. Dag, datum, etc.

Dit zijn de lasten en bezittingen van
Bocholtzen Simpelveld, zowel in graan
als in zilver en kapoenen, die toekomen
aan de pastoor; en deze zijn vernieuwd
in het jaar des Heren 1522.
En ik heb de namen van de achterstallige
betalers schriftelijk in handen gegeven
van de eerzame commissarissen, de heren
Itteren en Johan Maeseus. Deze
genoemde heren hebben bevolen, in
aanwezigheid van Jan Oetegraven en
Leenardt Brouwers als
vertegenwoordigers van de gewone
inwoners van Simpelveld, dat de pastoor
als gunst een jaar korting zal verlenen op
de verschuldigde pachtsommen. De
andere jaren zullen de debiteurs betalen
zoals volgens het recht bepaald is. Zoals
zal blijken uit de betreffende stukken.
Dag, datum, enz.
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FF. 82r-83r
+

Copie uut die salvegarde, gegeven
bij die overicheit ende Landtraedt
aen doostzijde der Maze.
Die Overicheit ende Landtradt aen
doostzijde der Maze doen te weten allen
die deezen vertoont sal werden, dat
naedien wij bij daegelixe ervaringe
bevinden dat verscheiden heerlicheiden,
dorpen ende vlecken in den landen van
Valckenborch ende Thartzogenray
gelegen, den algemeynen vianden der
geunieerden Nederlanden zijn
contribuerende, ende wij daeromme wel
vermoegen souden die seleven met den
brant ende andersins vernielen te laeten,
nochtans aenmerckende, dat den
inwoenderen der selver plaetsen
genousam bij den viandt tot opbrengginge
alsulcker contributie rigoreuselick
bedwongen werden, ende daer wij oeck
meer tot goetheit als rigeur ende straffte
geneycht zijn, hebben eenige der
heerlicheiden, dorpen ende vlecken in
den voirseide landen van Valckenborch
ende Thertzogenray in onse savegarde
ende protectie wel willen nemen ende
onder anderen mede het dorp Simpelveldt
onder den landen van Thertzoegenray
gehorich. Mits dat die inwoonderen ende
ingeseetenen van dien tot stuer der
jegenwoordige oorloge maendtelicks zoe
veel aen onser als der gemeynen

Kopie van de vrijwaring, afgegeven
door de overheid en Landraad aan de
82r.
oostzijde van de Maas.

+

De overheid en Landraad aan de oostzijde
van de Maas laten weten aan allen, die
deze brief zullen zien, dat, omdat wij uit
de dagelijkse praktijk weten, dat
verschillende heerlijkheden, dorpen en
gehuchten gelegen in de landen van
Valkenburg en 's-Hertogenrade, aan de
gemeenschappelijke vijand van de
Verenigde Nederlanden bijdragen leveren
en wij ze daarom in brand zouden mogen
laten steken en/ of anderszins vernielen,
wij niettemin in aanmerking nemen, dat
de inwoners van die plaatsen door de
vijand hardhandig werden gedwongen tot
levering van die bijdragen. En daar wij
ook meer geneigd zijn tot goedheid dan
tot strengheid en straffen, [verklaren wij]
dat wij enkele van de genoemde
heerlijkheden, dorpen en gehuchten in de
genoemde lariden van Valkenburg en
's-Hertogenrade in bescherming willen
nemen en onder andere ook het dorp
Simpelveld, horend bij het land van
's-Hertogenrade. Op voorwaarde dat de
inwoners daarvan, tot steun aan de
huidige oorlog, maandelijks evenveel aan
ons als aan de kant van de
gemeenschappelijke

vijand zullen moeten bijdragen, en wel:
vianden zijde zullen hebben te
+
voorlopig de som van 50 karolusguldens
contribueren, immeren provisionelick
82v.
de somme van vuftich Carolus gulden ter per maand, in handen van Johan Evertz,
maendt, aen handen van Johan Evertz, wonend in Venlo, de door ons
aangestelde ontvanger. Daardoor is het
woenende tot Venlo, onsen gestelden
dan weer billijk, dat deze onderdanen
ontfanger. Waer deur dan wyderom
billick dat dzelve onderdaenen wyderom totaal gevrijwaard worden en blijven van
van alle rovinge, plonderinge, overlast iedere beroving, plundering, overlast en
+
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ende verdriet van onsen crijchsvolcke
ende anderen gantzselick gevrijt ende
verschoent worden ende blijven.
Ontbieden derhalven hier mede ende
bevelen wel ernstelick allen ende eenen
igelicken onsen oversten, ritmeisteren,
hopluyden, der selven onderhoerigen
beveelhebberen ende gemeynen
krijchsluyden soe te perde als te voete,
saempt allen anderen in onsen ende der
voirseide provincien eedt ende dienst
wesende dat zij die boevenroerde
ingeseetenen van Sympelveldt aen heuren
persoenen, gezinde, profaen huysen,
schuyren, stallingen, vee, vruchten,
waegen, karren ende allen anderen
goederen hoedaenich die zijn mochten,
in geenre manieren en beschaedigen noch
den selven onder wat dexel heet oeck, zij
eenichgen overlast offte verdriet aendoen.
Maer hun luyden voor allen oevervall des
viandtz ende anders nae heur vermoegen
beschutten ende verdedigen. Oeck
onbehyndert heure

verdriet veroorzaakt door ons krijgsvolk
en anderen. Wij bevelen dus hierbij
ernstig allen en een ieder van onze
oversten, ritmeesters, kapiteins, de aan
hen ondergeschikte bevelhebbers en de
gewone soldaten, zowel te paard als te
voet, samen met alle anderen die bij ons
onder ede staan en in onze dienst en die
van de genoemde provincies zijn, dat zij
de bovengenoemde inwoners van
Simpelveld wat betreft hun persoon,
familie, huizen, schuren, stallen, vee,
veldvruchten, wagens, karren en alle
andere goederen, welke ook, op geen
enkele manier beschadigen, noch hun
enige overlast of verdriet bezorgen onder
welk voorwendsel ook. Maar zij moeten
hen tegen iedere overval door de vijand
en verder naar vermogen beschermen en
verdedigen. Ook moeten zij hen
ongehinderd
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hun gewone werk en zaken laten doen, te
gewoenlicke bouwerije ende neringe
+
water en te land zoals het hun belieft, vrij
doen, te water ende ter lande nae heure
83r.
en in vrede laten reizen en terug laten
gevalle, vrij ende vrelich reysen ende
wyder keren laeten. Op pene dat alle die keren. Op straffe dat al degenen die aan
geene die jegenen dese onsen savegarde deze vrijwaring van ons ongehoorzaam
ongehoorsamelick doen ende die voorigen zijn en deze inwoners boven de hun
opgelegde eisen enige verdere last, hinder
ingeseetenen boven heure operlachte
vordingen eenige wijder bezwarenisse of schade bezorgen, als voorbeeld voor
hinder offt schade toe vougen, ander ten anderen, zonder genade lijfelijk gestraft
exempel zonder allen genaeden aen den worden. Met de opmerking dat als de
Simpelvelders op enige tijd in gebreke
lijve gestraft sullen werden. Mit den
bescheyde zoe verre die van Sympelveldt zullen blijven hun bijdrage, namelijk de
teeniger tijt in gebreecken mochte blijven genoemde 50 kamlusguldens per maand,
de voorseide heure contributien, immers op te brengen en als dat blijkt via Johan
Evertz, dat dan hun vrijwaring vervalt en
die vooerseide vuftich gulden, alle
dat ze dan niet anders behandeld zullen
maendt op te brengen ende sullix bij
handen van Johan Eevertz blijckt, zullen worden dan als vijanden van deze landen;
sij van dezer onser savegarde vervallen ze zijn dan immers medestanders van de
vijand en collaborateurs en dan wordt dit
sijn. Ende anders nyet gehouden ende
getractert werden als vianden van dese allemaal opgevat als voorbij en
landen. Immers der vianden toestanders herroepen; daaraan moet ieder zich
houden. Gegeven te Utrecht onder ons
ende fauteurs. Ende wordt dit alles
zegel op 8 april 1584, nieuwe stijl..........
verstanden ende vers taen bij projusie
ende fouten wyderroepen, daer nae eenera
Onderaan stond geschreven: De
yder sich sal hebben te reguleren.
ordonnans van de Landraad,
Gegeven binnen Utrecht onder onsen
cachette den -viiie- aprilis anno -xvc - Jan Zuylens. 1584.
vier en tachtich [1584], stilo novo,.......
Onder stoet geschreven: Der ordonnans
van den Landtrade, Jan Zuylens. 1584.
+

Aantekening.
Nota.
+
Op 17 mei van het jaar 1584 werd onze
Decima septima may anno 1584
83v1.
kerk te Simpelveld in brand gestoken
combusta fuit nostra ecclesia de
door vrijbuiters met een aantal van 200
Sympelvelt a frijbuyters numero
ducentorum equitum, arque polluta fuit ruiters en ze werd ontwijd door het
bloedvergieten en het doden van een
per effusionem sanguinis, arque
occisionem unius Hyspani dicti ‘Sarcant Spanjaard, met de naam Sarcant Major.
Maior’. Ego vero cum quinque Hispanis Ik echter ben met 5 Spanjaarden eerst in
de kerk en daarna in de toren, door Gods
tum in ecclesia tum super turim cum
mededogen op wonderbaarlijke manier
misericordia Dei miraculose evasi,
ontkomen, nergens ernstig gewond, noch
nusquam valde nec igne aut ictu
door het vuur, noch door een kogel, noch
bombardico nec ense Iesus. Hispanus
vero qui vigilias noctis observabat, hora door het zwaard. De Spanjaard echter,
vero secunda diluculo in porticu ecclesie die 's nachts de wacht had, kreeg in het
+
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quinque ictus bombardicos super pectus,
brachia atque ventro sustinuit. Miraculose
per certas reliquias ex ecclesia beate
Marie Virginis Aquensis, quas in collo
gerebat, illesus evasit securus. Quod si is
occisus fuisset, nos omnes in ecclesia
dormientes latrocenati fuissemus.

tweede uut in de ochtendschemer in het
portaal van de kerk 5 kogels in zijn borst,
zijn armen en zijn buik. Op
wonderbaarlijke manier, door enkele
relikwieën uit de kerk van de Heilige
Maagd Maria in Aken, die hij om zijn
hals droeg, ontkwam de gewonde veilig.
Als hij gedood zou zijn, zouden wij allen
die in de kerk sliepen, vermoord zijn.
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FF. 8302-86r
+

Dit verweerschrift werd meegedeeld
Dese rescriptie gecommuniceert den
+
aan de eiser om daarop binnen 3 weken
83v2.
suppliant om daer op binne drye
weecken peremptorie na de voerseide na de genoemde oproep met woord of
daad afdoende zijn mening te geven
convocatie te doen oft te seggen bij
manere van replycke zijn goetduncke. door middel van een repliek. Gedaan
op 5 januari 1601.
Actum -ve-januarii 1601.
Rescriptie. Alman Lambrechs, schathever
der banck van Simpelvelt, in dyer
qualeteyt rescribent, ende met hem
gevuecht dye schepenen ende
gedeputerden van den selve banck.

Verweerschrift. Alman Lambrechs,
ontvanger van de bank van Simpelveld
en in die kwaliteit verweerder, en met
hem de schepenen en vertegenwoordigers
van deze bank.

Tegen heer Aert Didden, pastoir van
Simpelvelt voirseid, suppliant.
Die voirseide rescribent ende gevuegde
visie convocatie gehadt hebbende van
zeeckere request hey bij beslotene brieven
van dese hove in dato den -iie- augusti
lest leden anno -xvi c-, den -xvii- octobris
dernae bij Merten de Man gepresenteert,
die wellick opscrift bij een vremde handt
is geaddeert, ende allen anderen
schepenen. Wellicke additie tegen allen
costuymen, ordinancien, gebruycken van
desen hove is ende nyet tollerabel, dat
imant vremts hem zoude ondernemen den
handen vanden secretarissen van

Tegen heer Aert Dydden, pastoor van
Simpelveld voornoemd, eiser.
De genoemde verweerder met het
bijgevoegde antwoord heeft bericht gehad
van een bepaald verzoek hierover bij
gesloten brief van dit hof d.d. 2 augustus
jl. van het jaar 1600. Dat is op 17 oktober
daarna door Merten de Man aangeboden
- het betreffende bijschrift is door een
vreemde hand toegevoegd - en door alle
andere schepenen. De toevoeging is tegen
alle gewoonterecht, regelingen, gebruiken
van dit hof en het is niet acceptabel, dat
een vreemde het zou wagen de teksten
van de secretarissen van

desen hove te veranderen oft daer aff oft dit hof te veranderen of daaraan iets toe
te voegen of af te doen. Daar scharen de
aen te doen. Soe vuegen hem nochtans +84r.
genoemde schepenen en
die voirseide schepenen ende
vertegenwoordigers zich ook achter,
gecommitterden, uuyt erachte vanden
vanuit hun persoonlijk en het algemeen
interesse hen, soe int particuleer als
generael aengaende, tegen den voirseide belang tegen de genoemde eiser. En
suppliant. Ende, gesins uuyt sullicke valse geenszins door middel van zo'n valse
additie van opscrift, seggende, bij manire toevoeging. Ze zeggen, bij wijze van
verweer, hetgeen nu volgt. Met in elk
van rescriptie, sgeens volgt. Suver
nochtans alle behoirlycke presentatien geval een behoorlijke presentatie en
protest.
ende protestatien.
+
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i. In den iersten, dat zij ignoreren den
dienst ende andere getrouwicheiden die
de suppliant zoude gedaen hebben in
tijden van hertoge van Alva, hoeger
memorien, ende van Coronell Christoffel
Monsdragon in regardt. Van wellicke
getrouwen diensten die suppliant deur
spoliatie, recommandatie bij den
voirseide Coronel in den jaer -lxxixbynnen der stadt van Madrill personelyck
gedaen aen persoen vanden Majesteit bij
de selve vereert ende gebenificeert soude
gewest zijn met zeeckere patent, als dat
hij, van als doen, soude vrij ende exempt
zijn van alle exactien, impositien,
contributien, legeringe van crijsvolck
ende gelijke last, gelijck die suppliant
sulix in zijn requeste poseert.

I. op de eerste plaats ontkennen zij de
dienst en andere gedienstigheden, die
eiser verricht zou hebben in de tijd van
de hertog van Alva zaliger gedachtenis,
en ten aanzien van kolonel Christoffel
Mondragon; door die trouwe dienst zou
de eiser vanwege beroving en door een
aanbeveling, die de genoemde kolonel in
het jaar 1579 in de stad Madrid
persoonlijk gedaan zou hebben bij de
persoon van de koning, door deze zijn
begunstigd met een zeker voorrecht. Zo
zou hij vanaf toen vrij en exempt zijn van
alle belastingen, bijdragen,
inkwartieringen en soortgelijke lasten,
zoals de eiser in zijn verzoek stelt.

ii. Gelijck oyck dye rescribenten
ignorancie pretenderen ende geen
kennisse en draegen vanden anderen
vrijheiden,

II. Zoals de verweerders ook zeggen, dat
ze niets weten van de andere
vrijstellingen, die de eiser in
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bij den suppliant in zijn requeste voirder
gementioneert, die, genomen die selve
warachtich waeren ende oprecht, des die
rescribenten ignoreren, mits heen geen
visie dyen wordt gedaen, allet zij
gederogeert off doet ende te niet gedaen
bij zijne Hoecheit inne tijde deselve
governeur over deser Nyderlanden was
bij de generalie derogatie ende cassatie
van allen savegarden ende vrijheiden inne
den jaere -xcvii- den -xxie februarij, hier
mede bij copie gaende daer van.

zijn verzoek verder vermeldt, die, als ze
al echt waren en oprecht,- wat de
schrijvers ontkennen, omdat men hen
niets laat zien- allemaal afgeschaft ofwel
dood en te niet gedaan waren door Zijne
Hoogheid in de tijd dat deze man
gouverneur over de Nederlanden was, nl.
bij de algemene afschaffing en opheffing
van alle vrijwaringen en vrijstellingen op
de 21e februari van het jaar 1597; bij
dezen een kopie daarvan.

iii. Ende is oyck expresselick
(uuytdruckelick) nu onlanx bij den
General Staten van den Neerdelanden
geresolveert ende gesloeten dat nemant,
we hij sij geestelyck oft werlyck, en
zoude eynige vrijheit hebben in de
daegelixe oeverkoemende lasten ende
beden, nu onlancx aen henne Hoecheit
geconsenteert,

III. En ook is nu onlangs uitdrukkelijk
door de staten-Generaal van de
Nederlanden besloten dat niemand, wie
hij ook is, geestelijke of leek, enige
vrijstelling zou hebben van de dagelijkse
lasten en beden die onlangs aan Zijne
Hoogheid zijn toegestaan,

zoals bekend en openbaar is.

+

gelijck sulcx notoer ende openbaer is.
+

84v.

iiii. Sijnde daer beneven oyck
uuytdruckelick ende wel expresselick bij
den gouverneur der landen van
Oevermaese, Don Gaston ende den
staeten der sellever landen, geresolveert
ende geaccordeert, dat men in respect van
den voirseide ordinantie inden voirgaende
artickel geruert, nemant en soude
vrijlaeten.

IIII. Bovendien is ook uitdrukkelijk door
de gouverneur van de landen van
Overmaas, Don Gaston, en de Staten van
deze landen besloten en goedgekeurd, dat
men met betrekking tot de genoemde
regeling in .het voorgaande artikel
aangeroerd, niemand zou vrijwaren.

v. Sijnde oyck den rescribenten vanden
Hoeftgericht van Shartigenroy, daer onder
zij resedeeren, uuytdruckelyck
geordeneert uuyt cracht van der voirseide
resolutie ende ordinantie in den
voirgaende artyckelen geruert, dat men
nymant en soude vrij ende exempt laeten,

V. Ook is de verweerders door de
hoofdrechtbank van 's-Hertogenrade,
onder welke zij vallen, uitdrukkelijk
bevolen, volgens het genoemde besluit
en de regeling in de vorige artikelen
aangeroerd, dat men niemand zou
vrijstellen en exempt zou laten; dit alles
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allet blijckende bij den copyen der
voirseide ordenancie hyr mede gaende.

blijkt uit de kopie van de genoemde
regeling die hierbij gaat.

vi. Sulcx dat geensins en can gesecht
werden dat der voirseide Alman op den
-xxe- july lestleden heem seer
pretenselyck ende met groete nieuwicheit
pervordert soude hebben des remonstrants
hoyen te willen affpenden tot
furnissement van -xxii- gulden Brabants
tot onderhalt van ruyteren, in respect van
den voirseide cassatien, revocatien ende
annulatien, hoe wel de suppliant daer op
zijn fundament schijnt te nemen wyllen,
maer wel hofft sulcx gedaen uuyt crachte
vanden ordenancie voerseid.

VI. Er kan niet gezegd worden dat de
genoemde Alman op 20 juli opzettelijk
en met ‘groeten nieuwigheit’ geëist zou
hebben, het hooi van de eiser te willen
verrekenen met het verkrijgen van 22
gulden Brabants tot onderhoud van
ruiters, met inachtneming van de
genoemde ongeldigverklaring, herroeping
en nietigverklaring, hoewel de eiser zich
daarop baseert, maar hij heeft dat gedaan
uit hoofde van de genoemde regeling.

vii. Want der suppliant, ter
goedertrouwen wandelende, ende met
zijnen naebueren onderdaenen ende
parechhanden begerden in peys, vrede
ende eynicheyt te laeten, als dat behoert,
sonder heem met groete nuwicheit te
willen bevrijden

VII. Want als de eiser te goeder trouw is
en met zijn buren, onderdanen en
parochianen in vrede en eendracht
verlangt te blijven, zoals dat behoort,
zonder zich van ‘grote nieuwigheden’ te
willen bevrijden,
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ende affsnijden. In respect vanden
voirseide diensten, bij heem, soe hij
seecht, gedaen ende bewesen. Soudet hij,
gelijck anderen pastoeren inden landen
van Lymborch, Valckenborch ende
elders, met veel min middels hebbende
om te leven als den suppliant hem
gecontenteert houdden om den lasten
ende vorden der armer schaemel
gemeynten soe swaerlyck ende mennich
vueden op den hals koemenden,

met inachtneming van de genoemde
diensten, die hij, zoals hij zegt, bewezen
heeft, zou hij dan, zoals de andere
pastoors in de landen van Limburg,
Valkenburg en elders, veel minder
middelen hebben om van te leven, als de
eiser erin zou toestemmen om de lasten
en vorderingen van de arme, schamele
gemeenschap, die zo zwaar belast wordt,

nyet alleyn nae recht ende redenen, maer niet alleen naar recht en rede, maar Liit
+
medeleven en medelijden, te helpen
deur compassien ende metlijden,
85r.
dragen, zonder zich van dit soort
helpen draegen, sonder hem met
woordenzifterij en uitvluchten te
soedanige diverse cavelatien ende
bedienen?
allegatie te behelpen.
+

viii. Want is waerachtich ende notoir, dat
veel arme schamele luyden in der
voirseide banck van Simpelvelt sijn, die
deckmaels deur de sweren lasten van
schatingen, contributien ende
oevercomenden van den soldaeten met
hunnen vrouwen ende kinderen gebrecke
ende armoet lijden, om te subvenceren
ende betaelen der voirseide lasten. Daer
aen nyet alleyn imployerende hen
myddelen welcke van eerff hen
toebehoeren, maer oyck hennen swaeren
arbeyt, sweyt ende bloet daer aen moeten
hangen, als dyt meer als notoir.

VIII. Want het is echt waar en bekend dat
er veel arme, schamele mensen in de
genoemde bank van Simpelveld zijn, die
dikwijls door de zware lasten van
schattingen, bijdragen en het doortrekken
van soldaten, met hun vrouwen en
kinderen gebrek en armoede lijden, te
veel om te kunnen bijdragen en de
genoemde lasten te betalen. Daarom is er
het verzoek, dat ze niet alleen de
middelen die hun erfelijk toebehoren,
maar ook hun zware arbeid, zweet en
bloed niet daaraan hoeven te besteden;
dat is meer dan duidelijk.

ix. Ende, hoe wel dallegatien van des
suppliants gevanckenis hem een reise
oever 600 gulden swaer gelt soude gecost
hebben, mochte waerechtich wesen, soe
staet oyck te considereren dat den
rescribenten, int particuleer ende
generael, all ongelijck meerderen schaden
zoe van spoliatien, gevanckenissen ende
andersins hebben geleeden, ende des
nyetemen alle de swaere lastenmoeten
draegen. Wellycke schaede den suppliant
nyet soe swaer, noch schaedelick en is,

IX. En, hoewel de bewering van de eiser
waar zou kunnen zijn, dat de
gevangenschap hem een reis van meer
dan 600 gulden zwaar geld gekost zou
hebben, dan nog moet men ook bedenken
dat de verweerders, afzonderlijk en
tezamen, allemaal verschillend,
meermalen schade hebben geleden, zowel
door plundering, gevangenneming en
anderszins en toch de zware lasten
moeten dragen. Deze schade is voor de
eiser niet erg zwaar noch nadelig, gelet
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geweten op sien ende regardt vanden
groeten middelen, rentten ende anderen
pachten die de suppliant jaerlix
incommende heft van zijnre pastorien,
soe van Simpelvelt als Bochults, oft he
can den selleven wel recouvreren ende
evenwel met sijnhn parochianten
contribueren ende de oeverkoemende
lasten helpen draegen

op de grote hoeveelheid middelen, renten
en andere pachten die de eiser jaarlijks
aan inkomsten heeft van zijn pastorie,
zowel van Simpelveld als van Bocholtz,
zodat hij de schade wel kan herstellen en
toch samen met zijn parochianen
bijdragen en de bestaande lasten helpen
dragen.

x. En staet oyck nyet den rescribentten
toe, einigen staet vanden jaerlycken
incomen te maecken als wesende een
religieus ende staende onder de jurisdictie
vanden Abdie van Berpae tot Luyck.

X. En hij staat de verweerders niet toe
een overzicht van de jaarlijkse inkomsten
te maken, zgn. omdat hij een kloosterling
is en onder de rechtsmacht valt van de
abdij van Beaurepart te Luik.

xi. Dan ist warechtich dat in voirtijden
tot Simpelvelt zijn geweest eenen pastoir,
capellaen ende kuster, item tot Bochudtz
eenen custer, welcke vier persoenen
eenigelyck nae

XI. Dan is het ook nog zo dat er in
vroeger tijden in Simpelveld een pastoor
was, een kapelaan, en een koster, en ook
in Bocholtzeen koster, welke 4 personen
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zijnen staet ende qualeteyt, myddelen
ende faculteyt genouch om eerlyck te
leven, gelijck dat meer als notoir.

ieder naar hun stand en waardigheid
middelen en mogelijkheden genoeg
hadden om eerzaam te leven, zoals meer
dan bekend is.

xii. All wellycke rentten ende incoemen XII. Al die inkomsten van de genoemde
+
4 personen heeft de eiser nu voor zichzelf
vanden voirseide vier persoenen den
85v.
suppliant allen nu is treckende, buerende alleen, beurend en ontvangend, terwijl hij
ook een vreemde jongen bij zich thuis
ende ontfangende, houdende bij hem
houdt, die de beide kosterijen bedient, en
eenen vremden jongen, beyde de
ook de eiser als hulpje zelf bedient.
kusterijen bedenende, de oyck den
suppliant mede als jongen dyent.
+

xiii. Jae is warachtich, dat de suppliant
hem seer slappelyck qweteert in de
godtsdeensten der voirseide twe kercken,
daerdeur dickmails groete swaerlicke
clachten sijn gecoemen, soe aen den
drossart van Shertogenroy, als den recht
van Sympelvelt, om daer in te remedieren
nae behoeren. Sonder dat oyck eenige
schoei wordt gehouden om de jonckheyt
te leeren als in voirtijden plach te sijn.
Sulcx dat wel te verwonderen staet dat
de suppliant claecht geen middelen te
hebben om te leven, wanneer he mede
soude moeten contribueren ende allen
lasten helpen draegen.

XIII. Ja, het is werkelijk zo, dat de eiser
zich erg slap kwijt van zijn godsdienstige
plichten in de twee kerken. Daarover zijn
dikwijls ernstige klachten geuit, zowel
tegenover de drossaard van
's-Hertogenrade als de rechter van
Simpelveld, om daarin naar behoren
verbetering te brengen. Ook wordt er
geen school gehouden om de jongelui te
leren, zoals in vroeger tijden gewoonte
was. Daarom is het wel verwonderlijk dat
de eiser klaagt dat hij geen middelen zou
hebben, om van te leven, wanneer hij mee
zou moeten bijdragen en alle lasten
helpen dragen.

xiiii. Onkennende dat maer -iic- gulden
-xxx- gulden den pastory en soude
uuytbrengen, mits die pastorie van
Simpelvelt weerdt ende allen tijden
gehouden een vanden besten pastoryen
van desen quartier.

XIIII. We ontkennen ook dat de pastorie
maar 230 gulden zou opbrengen; immers
de pastorie van Simpelveld werd altijd
beschouwd als een van de beste
pastorieën van dit gebied.

xv. Maer alleenlijck is den suppliant
sulcken allegatien doende dan daermede
den hove te perabueseren ende zijn
versochte conclusie des te beeter te
obtineren. Daertegen dese voirseide
redenen van rescriptie weel dienen
geconsidereert.

XV. Maar het is de eiser er slechts om te
doen zulke redeneringen op te zetten,
opdat hij daarmee het hof kan misleiden
en zijn bedoelde conclusie kan bereiken.
Tegen deze bedoelingen moet men de
redenen van dit verweer bezien.
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xvi. Want soe verre de suppliant den
XVI. Want als de eiser zijn doel zou
effectvan sijne conclusie soude gemeten bereiken (wat de verweerders niet hopen),
ende obtineeren (des dye rescribenten
dan is het
sustineeren neen). Soe en is des toch
nyet mogelick dat de rescribenten henne daardoor niet mogelijk, dat de
verweerders hun arme en geruïneerde
arme ende gerueneerde banck cunnen +86r.
schepenbank overeind kunnen houden,
staende handen, den respecte vanden
vanwege de grote lasten die hun lange
groete lasten hen lange over den hals
tijd op de nek zijn geschoven en die nog
gecommen ende noch daegelicke
koemende. Ende den groeten bedrijffvan dagelijks komen. En het grote bedrijf van
de genoemde pastorie, met landerijen,
der pastorien voirseid, de van landen,
weiden theynd ende andersins, daer voir tienden en andere inkomsten: daarvoor
die arme onderdaenen so lange den last hebben de arme onderdanen zo lang de
hebben gedraegen dat hen niet moegelyck lasten gedragen dat ze die niet langer
kunnen dragen.
en is langer te cunnen draegen.
+

xvii. Ende soe emmers der suppliant voer XVII. En gesteld dat de eiser voor zijn
zijn eigen persoen soude eynige vrijheit persoon enige vrijstelling zou kunnen of
cunnen oft mogen pretendeeren daer toe mogen opeisen, waar hij
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hij noch recht, noch fundament en heft,
mits redenen voirseid, soe en can hij
tselve nyet doen in respect van den
pachter der pastoryen, dey anders van zijn
bedrijff ende gewerff moet ende behoert
te contribueren, soe wel als andere
pachters ende halffwen twellycke de
suppliant, soe wel als hem selleven tot
noch toe altijt heft bevrijet ende
geexempteert.

geen recht op heeft noch onderbouwing,
zoals we hebben aangetoond, dan zou hij
het nog niet kunnen doen ten opzichte
van de pachter van de pastorie, die anders
vanuit zijn bedrijf zou moeten bijdragen,
evenals andere pachters en halfwinners,
die de eiser evenals zichzelf tot nu toe
altijd heeft gevrijwaard.

xviii. Waer deur die geheele banck tot
zoe groete ruyne ende miserie, enden den
gemeyne man tot alsullicke paupertacie
sijn commen, dat nyet wel uuytspreecke
en is ende nyet langer tollerabel. Mits dan
allen den welcken redenen, middelen
ende motyffen ende meer anderen die
thoff, ex offitio, hier toe sal weten te
vuegen. Soe contenderen ende
concluderen die rescribenten dat op der
requeste des suppliants zal werden gestelt
nit, ende vercleert werden niet
ontfanckbaer in zijn versochte conclusie,
maer aeffdoende de surcheantie op der
voirseide requeste verleent. Den
rescribenten te permitteren met henne
begonste executie voirts te moegen
vaeren, volgende die voirseide
ordinancien, resolutien ende conclusien
hier vur verhailt, mits condemnerende
den suppliant inde costen van desen.
Implorerende in, ende op alle, etc. Raport
vanden rescriptie ende voer
dapprobatie:-xvistuyvers.:-xviii-stuyvers.

XVIII. Daardoor zou de hele bank tot
zulk een grote ruïne en tot zulke ellende
vervallen en de gewone man tot zulke
armoede, dat het nauwelijks uit te spreken
is en niet langer te verdragen. Vanwege
alle andere redenen, middelen en
motieven en andere zaken, die het hof
formeel hier aan zal weten toe te voegen,
wensen en concluderen de verweerders
dat het verzoek van de eiser nietig wordt
verklaard en niet ontvankelijk, maar dat
opschorting van het genoemde verzoek
wordt verleend: dat het de verweerders
wordt toegestaan met hun begonnen actie
door te gaan, volgens de genoemde
regelingen, besluiten en conclusies
hieromtrent en dat dus de eiser
veroordeeld wordt tot de kosten hiervan.
Verzoekende in en op alle, enz. Rapport
van het geschrift: 16 stuivers en voor
goedkeuring: 18 stuivers.

FF. 87r-88r.
+

Voerwaert Leonnardt Byspelmans
aengaende des pastoirs lenderijen.

Voorwaarden voor Leonardt
Byspelmans betreffende de landerijen
87r.
van de pastoor.

+
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Int jaer duysent vuffhondert seventich
een den -viiie dach octobris is eenen
nuwen tougst offvoerwart opgericht
tuschen den eerwerdigen heeren Arnoldt
Dydden, ter tijt pastoir tzo Sympelvelt,
unde den vroemen Leenart Byspelmans
unde alsullix verbuntelick gescheet in
tegenwordicheit der getuygen
onderscreven unde daer toe gebeeden.
In den eersten sal der voirseide Leenardt
Byspelmans als halffwen des pastoirs
voirseid lenderijen der pastoryen
tzobehoerende altesaemen bouwen unde
ackeren ses jaer lanck unde met allen
neersticheit heseyen met sijnen saem. Dat
hardt korn op vier tzijtelicken voeren
unde dat soemerkorn op tzwei voeren,
alderbetsten naevenant sijnen naesten
regenoeten. Unde sullen die partijen
gelijckerhandt die fruchten doen aff doen
unde der halffwen sal op sijnen kost
alsullicken in des pastairs schuyr
infuyren; oeck sal der pastoir eenen
knecht stellen om alsullicken fruchten
helpen te bermen. Des gelijcken sullen
sij oeck die fruchten gelijckerhandt
uutdressen unde met den va et op den
denne

In het jaar 1571, op 8 oktober, is een
nieuw contract opgesteld tussen de
eerwaarde heer Arnoldt Dydden,
tegenwoordig pastoor te Simpelveld, en
de vrome Leenart Byspelmans, en als
zodanig afgesloten in aanwezigheid van
getuigen, die daarvoor gevraagd waren
en ondertekenden.
Op de eerste plaats zal de genoemde
Leenardt Byspelmans als halfwin van de
pastoor landerijen, die de pastoor
toebehoren, allemaal bebouwen en 6 Jaar
lang bewerken en met zijn zaad ijverig
inzaaien; het harde koren in 4 vrachten
en het zomerkoren 2 vrachten, even goed
als zijn naaste buren doen. En de partijen
zullen tegelijkertijd het graan oogsten en
de halfwin zal op eigen kosten de oogst
in de schuur van de pastoor brengen; ook
zal de pastoor een knecht beschikbaar
stellen om het graan te helpen binnen
halen. Evenzo zullen ze ook het graan
tegelijk dorsen en over de vaten op de
vloer verdelen

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

183

volgens de regels van de hoeve. Alles wat
deilen, nae hoeffs vorwart. Allen die
+
op de vloer ligt, zal de pastoor voor
denne reisen sal der pastoir voir heem
87v.
behalden. Ende alsullicken fruchten als zichzelf behouden. En de vruchten die op
de grond van de pastorie gegroeid zijn,
op die pastorie gewassen sint, sal der
zal de halfwin op eigen kosten naar Aken
halffwen op sijnen kost tot Aechen
brengen. En voor iedere wagen zal hij 1
fueren. Unde voir ider waegen sal hij
hebben een vaet haeveren unde een burdt vat haver krijgen en 1 schoof haver of
haver off wicken ende den mannen den wikke en voor de mannen de kost. Ook
kost. Item sal der halffwen allen den mest zal de halfwin al de mest op eigen kosten
in wat maeneeren der pastoer den selleven uitrijden op de wijze die de pastoor wil,
hebben sal buyten offt bennen uut vueren binnen of buiten op aanwijzing van de
pastoor. Ook zal hij jaarlijks 1 morgen
op sijnen kost, nae aenwijsens des
land ‘mergelen’. Dan zal de pastoor de
pastoirs. Noch sal hij jaerlix eenen
morgen wet mergelen. Des sal der pastoir mergel op zijn kosten laten kraken.
Ook zal de halfwin 1 morgen een halve
den mergel op sijnen kost laeten
bunder voer hebben, alleen voor zijn
breecken.
Noch sal der halffwen eenen morgen halff paard en op het beste land. Daarentegen
buynre vuer uut hebben alleyn voir sijn zal de pastoor 2½ morgen rapen hebben.
peerdt in dat betsten landt. Daer en tegen En zoals tevoren gezegd is, dat zullen ze
zelf gelijk delen zo zal de halfwin de
sal der pastoir hebben derdehalven
morgen ruben. Unde die voerder geseit zomergerst voor zich alleen hebben en de
sunt sullen sij die sellevern gelijckerhandt opdrachtgever in het rapenland 9 kop
deilen des sal der halffwen dye sommer vlaszaad. Evenzo is het ‘Kempken’ ten
gerst voer sich alleyn hebben unde das voordele van de opdrachtgever.
herschaff in dat rubblant negen cup vlas En als de pastoor wil laten zaaien in de
saems. Des gelijcken das kemp landt tot Broek om de koeien tegelijk te voeren,
zullen ze samen zaad bestellen en de
profijt des heerschaffs.
Unde off der pastoir wilt laeten seyen in halfwin zal voor de pastoor jaarlijks een
vat vlaszaad alleen uitzaaien op het beste
die Broeck om met den koyen
land, waar de pastoor dat wil.
gelijckerhandt aff te voeren, daer toe
sullen sij gelijckerhandt den saet
bestellen, unde sal der halffwen den
pastoir jaerlix een vaet vlas saet voir den
pastoir alleyn beseyen int betsten landt,
daer alsullix den pastoir beleven sal.
+

Item sal der halffwen jaerlix hebben dry Ook zal de halfwin jaarlijks 3 vrachten
hard stro en 2 vrachten haverstro hebben
voer hardt stroe ende twe voer haever +88r.
met het kaf. Daarom zal hij ieder jaar
stroe met der kaeven. Des sal hij den
voor de pastoor op tijd 4 wagens mergel
pastoir tzijtelick vueren -iiii- waegen
mergels om koelen allen jaer unde ider aanvoeren voor de kolen en iedere wagen
met 4 goede paarden. Daarom zal de
waegen met vier goeder perden. Des
pastoor de kolen in de moestuin betalen
salder pastoir die koelen op die kou!
betaelen unde voir ider waegen sal der en voor iedere wagen zal de halfwin 1 vat
halffwen hebben een vaet haeveren unde haver krijgen en 1 schoof wikke. En de
+
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een burdt wieken, ende den leym der tot
noet bow deenen sal opt die pastorie, sal
der halffwen oeck op sijnen kost vueren
opt die pastorie aen decken oft andersins.
Unde sal der halffwen een voer gersten
stroe tot zijnen profijt affvaeren.

leem die nodig is voor noodbouw op de
pastorie zal de halfwin op zijn kosten naar
de pastorie brengen om af te dekken of
op een andere manier. En de halfwin zal
1 vracht gerststro voor eigen gebruik
afvoeren.

Unde sal der voirscreven halffwen den
pastoir jaerlix geven eenen Philippus
daler unde -viii- quart wijns. Des sal der
pastoir den halffwen unde sijn huysvrou
den myddach geven.

En de genoemde halfwin zal de pastoor
jaarlijks een philippusdaalder geven en 8
kwarten wijn. Dan zal de pastoor de
halfwin en zijn vrouw het middageten
geven.

Unde salder halffwen alle dye thienden
met nersticheit invaeren unde voir ieder
waegen hebben -vi- vaet eenen cop
haeveren. Des sal dat heerschaff eenen
man bij den waegen bestellen.

En de halfwin zal alle tienden ijverig
binnen brengen en voor iedere wagen 6
vaten en 1 kop haver ontvangen. Dan zal
de opdrachtgever 1 man laten komen bij
de wagen.
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Allen des en puntten voirseid sijn
veraccordeert bij beide partien unde
alsullicken vastelick unde verbunreliek
te halden als voirseid is. In presentie den
eerwerdigen heer Jan Frunt, unde
derfroemen Robert Sdroegen, Winandt
van Oppen, Leenardt Heutz unde sint
deser zedelen tzwei aceorderende unde
onderteekent
Heer Arnold Dydden, pastoir tot
Simpelveld. Leenardt Byspelmans.

Al deze genoemde punten zijn door beide
partijen aanvaard en zij zullen ze vast en
zeker nakomen zoals gezegd is. In
aanwezigheid van de eerwaarde heer Jan
Frunt en de vrome Robert Sdroegen,
Winandt van Oppen en Leenardt Heutz
zijn twee exemplaren van deze akte
goedgekeurd en ondertekend.
Heer Arnold Dydden, pastoor te
Simpelveld. Leenardt Byspelmans.

[F. 88v.]
+

In het jaar 1572, op 16 april, hebben
Int jaer ons heeren duysent
+
Wynandt van Oppen en Jacob
88v.
vuffhondert seventich twee den
sesthienden apprilis heft Wynandt van Lambrechs, zijn zwager, die evenals in
de voorgaande jaren het deel van de
Oppen ende Jacop Lambrechs, zijn
swaeger, als in vorigen jaeren verpacht tienden gepacht hebben, dat heer
Hendrich Bollandt, de pastoor van
hebbende dat deyl der thienden,
Simpelveld, toekwam, een verklaring
toestaende heer Hendrich Bollandt
pastoer tot Simpelvelt, geattesteert unde afgelegd, naar waarheid en in
bekandt, bij aller waerheit, in bijwesen aanwezigheid van Lemmen Frens, de
Lemmen Frens, schoutet, Zelis Schuts, schout, Zelis Schuts, schepen en
schepen ende stadthelder, Jupken Eisen, plaatsvervanger, Jupken Elsen, Vaes de
Vaes der Wael, Berb Coninx, allen nu ter Waal, en Berb Coninx, allen in deze tijd
tijt thiengengers, aengaende sommigen tiendheffers, over sommige stukken land
stuckens landts waerop Lens Schoutents waarop Lens Schoutent en zijn familie
partijen pretendeerden dye halffthienden tegenover de pastoor van Simpelveld
te verthiendegen tegen den pastoir van beweerden, de halve tienden te
Simpelvelt. Alsoe ist dat der voirseide vertienden. De genoemde Winandt en
Winandt ende Jacop bekandt hebben, om Jacop hebben erkend, om niemand tekort
nyemant te kort te doen: Dat zij, volgende te doen, dat volgens het gebruik bij het
vertienden door Andrees van Oppen,
dat gebrouck int verthienden, van
schout en pachter van pastoor heer
Andrees van Oppen, schoutet unde
pachtenaer des pastoirs heer Hendrich Hendrich Bollandt, zij ooit samen met de
Bollandt, zij oicht verthiendich hebben familie van Lens Schoutent de halve
met voirseide Lens Schoutet partijen dye tienden vertiend hebben op 3 vierdel van
het land, gelegen ongeveer boven het land
halffthienden op drye vierdel landts,
liggende niest boeven der pastoryen landt van de pastorie aan de Doorn, uitkomend
aen dye Dorn, schetende op dye straet op de straat naar het kapelletje,
gaende nae dat Heiligen huysken, nu ter tegenwoordig in het bezit van Petrus
tijt Petrus Byspelmans. Noch omtrent een Byspelmans. Ook ongeveer ½ bunder
halff bonre gelegen tegen dat Heiligen gelegen bij het kapelletje, toebehorend
aan jonker Cortenbach, verder niet. Ook
Huysken, toekoemende joncker
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Cortenbach, voirder nyet. Noch
attesterende dye voirgenanten, dat hun
nyet kundich en was en wellycher manere
sij voirseide partijen aen dye
halffthienden koemen waere. Ist dyt
geschiet op dye pastorie op dach dato
voirseid in bijwesen, etc.

bevestigden de bovengenoemden dat hun
niets bekend was over de wijze waarop
de genoemde partij aan de halve tienden
gekomen was. Dit is gebeurd in de
pastorie op dag, datum voornoemd in
aanwezigheid, enz.

F. 89/90r.
Certa stuta que ego elocavi meo
tempore, tum ex Decimis, turn alijs
rebus.

Bepaalde zaken, die ik verpacht heb in
mijn tijd, zowel tienden als andere
zaken.

Int jaer ons heeren duysent vijffhondert
seventich seven in maio hebbe ich, heer
Arnoldt Dydden, pastoir tot Sympelveldt,
uutgegeven Jacop Lambrechs et Agnes
van Oppen hunder leffdaech off mijn
leedaech continuelich hun luyden
eerffschap, thien vrij begrijpende in als
achtien morgen. Des

In mei van het jaar 1577, heb ik, heer
Arnoldt Dydden, pastoor in Simpelveld,
blijvend verpacht aan Jacob Lambrechs
en Agnes van Oppen tijdens hun
levensdagen of mijn levensdagen, hun
erfelijke tiende, ongeveer 18 morgen
groot. Dus zullen ze mij ieder
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sullen sij mij betaelen allen jaer op sint
Mertensdach buschop twe daeler, den
daeler te betaelen met -xxvi- marck, unde
een halff ton kroetzen beer, der tijt
gellende unde geextimeert op eenen
Philippus daeler off Rijx daeler. Unde
hebben sij hyr van een zeedel gescreven
van mijn eigen handt. Hyr bij sint geweest
als gebeeden vrunden, der eerwerdich
heer Fransciscus Eelderen, canoninck tzo
Aichen unde der vroemen Nicolas Caenen
unde Symon Hulsken, Peeter van den
Haeff tzo Gulpen.

jaar op Sint Maarten bisschop 2 daalder
betalen, de daalder te betalen met 26 mark
en een halve ton kruisbessen bier, in de
tijd geldend en geschat op een
philippusdaalder of rijksdaalder. En
hiervan hebben ze een akte ondertekend,
door mij opgesteld. Hierbij waren als
vrienden op verzoek aanwezig, de
eerwaarde heer Franciscus Eelderen,
kanunnik te Aken en de vrome Nicolas
Caenen, Symon Hulsken en Peeter van
den Haeff te Gulpen.

Is dyt contrackt gecasseert bij sterven
Jacop Lambrechts unde faut quaeder
betaelingen anno 1584 den 13e martij.

Dit contract is verbroken bij de dood van
Jacob Lambrechts en door slechte
betaling in het jaar 1584 op 13 maart.

F. 89/90v.
Die uusgebungen van die zehenden off
der Leentensheidt.In jahr unsens herren
1622 des 9 februar han ich herr Ant[on]
Jamar pastor zu Simpelveldt ouss
gegeven einen zeit van dry jar den
zehenden off der Leenthens heiden.
Cretzis Cretzis mit allen gerechticheit
uund limyten (wie uns darzu) behorende
...... noch meher gehadt hat
ouch................ mit den gebrochenden
Driessen van Emstenradt....... vorseid
Cretzis denn pastor allen jar geben 2/3
deil uund een vatt halff uund fur
mir................ und ein par kapun off drey
(drey off vier) der das sollen mir ouch
schuldich sein.................... gontar anhilf
den pastor und schicken vurhoff d..... dat
der voirseide Cretzis sal mit dennen
pastoir dienstlich sein nach sein besten
voermoegen, und sal alzeit schuldich zein
um flissen der lemiten und palen zu
unterhalden wie als ouch wir.............
ouch der ghoechen in allen manieren

De verpachting van de tienden op de
Leentensheide.In het jaar van onze Heer
1622 op 9 februari heb ik, heer Anton
Jamar, pastoor te Simpelveld, uitbesteed
voor een tijd van 3 jaar de tienden van de
Leentensheide, etc., etc., met alle rechten
en grenzen(zoals ons daarbij) die daarbij
horen......... nog meer gehad ook....... met
de gebruikelijke genoemde ......velden
van Imstenrade, etc.. Hij geeft de pastoor
iedere jaar 2/3 deel en een ½ vat en voor
mij ........en een paar kapoenen of 3 (3 of
4) die men mij ook schuldig is.... zij
geven mij hulp en sturen vooraf ........dat
de genoemde n.n. zijn pastoor gedienstig
zal zijn naar beste vermogen en altijd
ijverig de grenzen en palen zal moeten
onderhouden evenals ook wij ..........ook
de gebruiken op iedere manier.........
zijn..... gedaan hebben in goede trouw,
gedaan als boven. A. Jamar.
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...sein ....gedhan haben sonder argelist,
datum ut supra. A. Jamar
In jar unsers Herren 1623 han ich, herr
A. Jamar, pastor zu Simpelveldt,
ousgegeben vouren zeit van drey jar, die
zehenden off der Leenthens Heiden,
Cretzis, Cretzis, mit allen gerechticheit
uund lemiten da zu behaerende auch van
unss gebrochenen Driessen van
Emstenradt helder vorseid Cretzis dem
pastor up alle jar ge ben 23 taler achener
weringe, uund ein vyff calf uund ein paar
capun, fur ein ederen iar, uund nach
Paschen allen 19 dagen im fliese melich
uund 4-se-se bist sa net Laurens messe
vurhoff unde dat der vorseide Cretzis sa]
alzeit dem pastor dienstlich sein nach
beste vermoegen uund sal ouch schuldich
sein mit grosser fliss die Iimiten uund
palen zu unterhalden von der selliger
zehenden wie auch die in allen manieren
die vorspinteren han mussen dhun. Diens
dag vor stenen s. Marie [......] [........] sich
bedanken en om klagen Peter van den
Miny uund eenigen breiffs. Nicolaus dan
is

In het jaar van onze Heer 1623 heb ik,
heer A. Jamar, pastoor te Simpelveld,
verpacht voor de tijd van 3 jaar de tienden
op de Leentensheide etc., etc., met alle
rechten en grenzen, die daarbij horen, ook
aan de voor ons gebruikelijke velden van
Imstenrade, zoals eerder vermeld, etc..
Hij zal de pastoor ieder jaar 23 daalder
Akense munt geven en 1 levend kalf en
een paar kapoenen ieder jaar en na Pasen
iedere 19 dagen verse melk en 4 ‘sester’
tot Sint Laurens mis vooraf en dat de
genoemde N.N. altijd aan de pastoor naar
beste vermogen dienstbaar zal zijn en ook
met grote ijver de grenzen en palen zal
moeten onderhouden van dezelfde
tienden, zoals ook de voorgangers dat op
elke wijze hebben moeten doen. Dinsdag
voor het sterven van de Heilige Maria......
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[.....] sontag, da sineint ierdar Lerch van zich bedanken en om klagen [?] Peter van
Mairen gewest vor drey wegen
den Miny en enige brief Sint Nicolaas;
[...............] Peter
dan is.........zondag, daar zijn .......Lerch
van Mairen geweest voor 3
wegen............. Peter.

FF. 91r-91v.
+

Die uutgevinge van die thienden op
die Leenthens heidt.
Int jaer ons heeren duysent vijffhondert
achtzich dry, den -xixe- aprilis hebbe ich,
heer Arnoldt Dydden, pastoir tot
Sympelveldt, uut gegeven eenen tijtvan
dry jaeren continuelick, die thienden op
die Leentens heidt, Klaesken Broirs, der
soen van Leenten Broers, met allen
gerechticheidt en lemyten als Leenart
Broers voirseid die seleve verpacht hefft
gehaedt over zeekeren jaeren van den
pastoir voirseid. Des sal Klaes jaerlix
betaelen sint Andreesmisse den pastoir
voirseid -xvii- daeler, den daeler te
betaelen met -xxvi- merck Aicher geldts
unde noch -xi- gulden des selleven geldts
van die thienden gebroecken op die
dreessen van Emstenraedt. Unde sal Klaes
voirseid vlisich ende neerstich sijn om
allen gerechtticheiden der thienden te
onderhalden, in allen maeneeren unde
costumen als sijn vaeder Leenten zeleger
gedaen hefft, sonder argelist. Actum tot
Sympelveldt, datum ut supra. Unde heff
Klaes hyr uut een copie.

De verpachting van de tienden op de
Leentensheide.
91r.

+

Op 19 april in het jaar van onze Heer
1583, heb ik, heer Arnoldt Dydden,
pastoor te Simpelveld, verpacht voor de
tijd van 3 jaar aaneengesloten de tienden
op de Leenrensheide aan Klaesken
Broers, de zoon van Leenten Broers, met
alle rechten en grenzen, zoals genoemde
Leenart Broers die ook gepacht heeft van
de genoemde pastoor gedurende bepaalde
jaren. Daarom zal Klaes jaarlijks met sint
Andreas 17 daalder aan de genoemde
pastoor betalen, de daalder te betalen met
26 mark Akens geld en ook 11 gulden
van hetzelfde geld van de gebruikelijke
tienden op de velden van Imstenrade. En
genoemde Klaes zal ijverig alle rechten
en plichten van de tienden onderhouden
op alle manieren eri volgens de
gebruiken, zoals zijn vader Leenten
zaliger in goede trouw gedaan heeft.
Gedaan te Simpelveld, datum als boven.
En Klaes heeft hiervan een kopie

Het voorgaande contract heeft Peter Frijn
Dyt vorige contrackt heft Peter Fryn
+
aanvaard op 14 maart in het jaar 1585.
geacepteert den 14e merts anno 85.
91v.
Item anno 88 na Paschen heft Peter Fryn Idem na Pasen in het jaar 1588, heeft
allen restanten betaelt ende noch betaelt Peter Frijn alle restanten betaald en ook
dey pachte vallende Allerheiligemysse in de pacht betaald die vervalt op
Allerheiligen in hetzelfde jaar, waarvoor
dyt selleff jaer, waer voer Mechtelt
Mechtelt Wevers borg is gebleven,
Wevers borg bleven is, luydt der
+
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handtscreft Peeteren Fryn gelevert. Unde
hebbe ich, pastoer, deser verpaechten der
voergedaende betalinge uut gegeven dese
voerseide thienden dry jaer, wellicke
eersten jaer aengaende anno 89 sint
Jansmisse ende die betalinge daer van zal
uuterlicke vallen sinter Meismisse, daer
nae onbevangen Allerheiligemisse te
betaelen ende alsullix continuelick den
tijt voerseid ende bij faut pantbaer. Oeck
waneer Peeter voerseid soemer vruchten
off hardt korn vertiendich op dye
Emsteraedt dreesen, dye wellicke hij oeck
gehalden is te verthiendigen. Het ent waer
dat eynige contradictie daer inteegen
vallende waer, dat wellick der pastoer op
zijnen kosten defendeeren zal, waer van
Peeter jaerlix betaelen zal dry daeler ende
vanden anderen sevethien daeler, Acher
geltz.

volgens hetgeen door Peter Frijn met de
hand is geschreven. En ik, pastoor, heb
vanwege dit verpachten van de
voorafgedane betalingen deze genoemde
tiende uitbesteed voor 3 jaar, waarvan het
eerste jaar begint in het jaar 1588 met sint
Jan en de betaling daarvan zal uiterlijk
vervallen met sint Remigius, daarna
uiterlijk te betalen met Allerheiligen en
zo verder gedurende de genoemde tijd.
En bij in gebreke blijven wordt er beslag
gelegd. Ook wanneer genoemde Peeter
zomerkoren of hard koren vertiendt op
de velden van Imstenrade, welke hij ook
moet vertienden. Mocht het zo zijn dat er
bezwaren worden geuit, zal de pastoor
dat op eigen kosten verdedigen, waarvoor
Peeter jaarlijks 3 daalder zal betalen en
over het andere 17 daalder, Akens geld.
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Peeter Fryn betaelt anno 1589 volgende
dese zedule.
Peeter Fryn betaelt aen Jennen van
Reeckem anno 90 negenthien daeler.
Peeter betaelt 91 rest eenen daeler.
Peeter Fryn gegeven 92 eenen nuwen
tougst den 24e februarij aengaende
Johannis Baptiste.
Peeter Fryn betaelt Peeter Reynarts anno
92 den eersten novembris -xvii- daeler.
Anno 93 Peeter Fryn betaelt aen den
Rentmeister van Shartigenraedt -xviidaeler.
Anno 94 Peeter Fryn mij verkocht een
eent voer -xii- taeler; resteert noch te
betaelen -v- daeler.

Peeter Frijn betaalt in het jaar 1589
volgens deze akte.
Peeter Frijn betaalt aan Jennen van
Reeckem in het jaar 1590 19 daalder.
Peeter betaalt in 1591 de rest: 1 daalder.
Aan Peeter Frijn in 1592 een nieuwe
termijn gegeven, op 24 februari ingaande
op Johannes de Doper.
Peeter Frijn betaalt Peeter Reynarts op 1
november in het jaar 1592 17 daalder.
In het jaar 1593 betaalt Peeter Frijn aan
de rentmeester van 's-Hertogenrade 17
daalder.
In het jaar 1594 heeft Peeter mij verkocht
een eend voor 12 daalder, restant nog te
betalen: 5 daalder.

Apostille: Anno 1600 een [1601] den -xejanuarij Heyn Mullers eenen nuwen
tougst uuytgegeven, in for[ma] als
Leenardt Broers unde Klaes Broers,
blijckende voirder bij zijn pachtzedel.

Randschrift. In het jaar 1601, op 10
februari, aan Heyn Muilers voor een
nieuwe termijn verpacht, op dezelfde
manier als aan Leenardt Broers en
Klaesken Broers; het blijkt verder uit zijn
pachtcontract.

FF. 92r-93v1.
+

Uuytgevinge der lenderijen anno
83.
Int jaer ons heeren duysent vuffhondert
achtzich dry, den sesden january, is eenen
nuwen tougst offt voerwardt opgericht
tuschen den eerwerdigen heeren Arnoldt
Dydden, ter tzijt pastoir der parochien
kercken van Sympelveldt, unde den
vroemen Klaes Kluesens. Unde is alsullix
verbuntelick geschiet in bijwesen Teel
Boes, der smet.

Verpachting van de landerijen in het
jaar 1583.
92r.

+

In het jaar van onze Heer 1583, op 6
januari, is een nieuwe termijn of
“voorwaarde” afgesproken tussen de
eerwaarde heer Arnoldt Dydden, in deze
tijd pastoor van de parochiekerk van
Simpelveld, en de vrome Klaes Kluesens.
En dit is beklonken in aanwezigheid van
Teel Boers, de smid.

In den eersten sal der voerseid Klaes in Op de eerste plaats zal de genoemde
allen puntten sijn vurwaert hebben als Klaes dezelfde bepalingen hebben als
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Leenart Byspelmans unde in alle fugen
unde maeneeren als hyr nae volgt.

Leenart Byspelmans en op dezelfde
manier als hierna volgt:

Alsoe sal Kiaes voirseid als halffwen
allen des pastoirs leenderijen ackeren
unde bouwen ses jaer lanck, den dryen
aff te staen off Claes voirseid in eynigen
punten falierden.

Zo zal genoemde Klaes als halfwin alle
landerijen bebouwen gedurende 6 jaar
met een korting van 3 jaar als genoemde
Claes op enige wijze tekort zou schieten.

Unde sal Klaes oeck daer beseyen des sal
der pastoir den halven saem doen met
sijnen saem tegen dye thienden. Dat hardt
korn op vier tzijtelicken voren unde dat
soemer korn op tzwey voren, alderbetsten
nae venant sijnen betsten naesten
reigenoeten.

En Claes zal daar ook zaaien de pastoor
zal de helft van het zaad leveren met zijn
zaad, in plaats van de tienden. Het hard
koren in 4 vrachten op tijd en het
zomerkoren in 2 vrachten, het allerbeste
in vergelijking met zijn beste naaste
buren.

Unde sullen die partijen gelijckerhandt
die

En de partijen zullen tegelijk

fruchten doen aff doen unde der halffwen oogsten en de halfwin zal de oogst op
+
eigen kosten
sal alsullicken
92v.
+
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op sijnen kost in des pastoirs schuyr
infueren. Oeck sal der pastoir eenen
knecht stellen om alsullicke helpen te
bermen. Des gelijcken sullen sij neck die
fruchten gelijckerhandt nut dressen unde
met den vaet op den denne deilen. Unde
alle die denne reisinge sal der pastoir voir
heem allein behalden. Unde alsullicken
fruchten als op die pastorie gewassen sint,
sal der halffwen op sijnen kost tzo Aichen
fueren unde voir ider waegen sal hij
hebben een vaet haeveren unde een burdt
wicken.

In de schuur van de pastoor brengen. Ook
zal de pastoor 1 knecht ter beschikking
stellen om te helpen bergen. Evenzo
zullen zij ook de veldvruchten tegelijk
dorsen en over de vaten op de vloer
verdelen. En alles wat op de vloer blijft
staan, zal de pastoor voor zichzelf
houden. En alle vruchten die bij de
pastorie gegroeid zijn, zal de halfwin op
eigen kosten naar Aken vervoeren en voor
iedere wagen zal hij 1 vat haver krijgen
en 1 bundel wikke.

Item sal der halffwen allen den mest in
wat maneeren der pastoir den selleven
buyten off binnen hebben sal uut fueren
op sijnen kost, nae aenwijsens des
pastoirs. Noch sal hij allen jaer eenen
morgen mergelen. Des sal der pastoir den
mergel op sijnen kost laeten breecken.

Ook zal de halfwin alle mest, zoals de
pastoor die binnen of buiten zal hebben,
uitrijden op eigen kosten, op aanwijzing
van de pastoor. Ook zal hij ieder jaar 1
morgen land mergelen. Dan zal de
pastoor op eigen kDsten de mergellaten
kraken.

Item sal der halffwen tzwe eenen morgen
allen jaer vuer uut hebben in den mest
unde off in den mest nyet genoech en
waer, als dan sal hij vervolgens in dat
ander landt nemen tot tzwa vogen tot
pertz voring. Noch sal hij hebben eenen
morgen gras int Sourt in den Puntel. Daer
en tegen sal der pastoir hebben eenen
morgen ruben alleyn voir heem unde die
oeverensige

Ook zal de halfwin twee ieder jaar 1
morgen met genoeg mest hebben en als
er niet genoeg mest is, dan zal hij
vervolgens tot 2 vrachten in het andere
land nemen als paardenvoer. Ook zal hij
1 morgen gras hebben in Soureth in de
Puntel. Daarentegen zal de pastoor 1
morgen rapen alleen voor zichzelf hebben
en de overblijvende opbrengst

sullen sij deilen. Unde offt der pastoir zullen ze delen. En als de pastoor willaten
+
zaaien in de Broek om de koeien met
wilt laeten seyen in den Broeck om
93r.
groen met den koyen aff te foren, daer groen te voeren, zullen ze daarvoor samen
tzoe sullen sij gelijckerhandt den saem het zaad leveren. En de halfwin zal voor
de pastoor jaarlijks 1 vat vlaszaad zaaien,
bestellen. Unde sal der halffwen den
pastoir jaerlix een vaet vlas saems seyen alleen voor de pastoor, op het beste stuk
voir den pastoir alleyn in dat betsten landt land en wat over is zullen ze delen.
unde wat mier is sullen zij deelen.
+

Item sal der halffwen jaerlix hebben dry Idem zal de halfwin jaarlijks 3 vrachten
voir hardt stroy unde twe voir soemerstroi hard stro hebben en 2 vrachten zomerstro
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met der kaeven. Des sal hij jaerlix
tzijtelick fueren vier waegen koelen, ider
waegen met vier perden unde nae der
koelen vaeren -iiii- waegen mergels. Des
sal der pastoir die kooien betzaden op die
koul, unde salder halffwen hebben voir
ider waegen een gerff eertzen unde een
vas haeveren. Unde der leymder tot
noetbou dienen sal op die pastorie sal der
halffwen oeck op sijnen kost fueren, als
int decken oft andersins. Unde alsoe deck
als der halffwen aendie Heuls seyen sal,
als dan sal hij hebben een mudt haeveren.
Oeck sal der halffwen die thienden des
pastairs infueren op sijnen kost tzijtelick.
Des sal hij hebben voir ider voir vuff
merck. Unde is dese voirfaert bij beide
partijen verbonden, sonder ergelist, als
voirseid op dach, datum. Die lenderijen
der pastorien
+

toestaende sijnt aen die Heuls neegen
morgen. In die Moel

met kaf. Daarom zal hij jaarlijks op tijd
4 wagens kolen aanvoeren, iedere wagen
met 4 paarden, en 4 wagens mergel naar
de moestuin rijden. Daarom zal de
pastoor de kolen betalen in de moestuin
en de halfwin zal voor iedere wagen een
bundel erwten krijgen en 1 vat haver. En
de leem die voor de noodbouw zal dienen
op de pastorie, zal de halfwin op eigen
kosten aanvoeren, om af te dekken of op
andere manier. En zo dikwijls als de
halfwin op de Huls zal zaaien, zal hij 1
mud haver krijgen. Ook zal de halfwin
de tienden van de pastoor op tijd
binnenrijden op eigen kosten. Dan zal hij
voor iedere vracht 5 mark krijgen. En
deze condities zijn voor beide partijen
bindend in goede trouw, zoals boven
vermeld op dag, datum.

De landerijen op de Huls, die de pastorie
toebehoren,
93v1.

+
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ses morgen, een goetvierdel. Aen den
Kersboom twee vierdel. Aen die Dorn
vier morgen. Aen den Waelbroeck
omtrent neegen morgen. Boeven dat
Heyligen Huyslcen dry morgen. Aen de
Rydders koul dry morgen. Item int
Busvelt omtrent darthienden halffwen
morgen.
Welligen lenderijen Claes Kleusens,
halffwen bij aller vromicheit, bij zijn
paelen met ackeren zal halden sonder den
pastoir oft ander reigenoeten te kort te
doen; unde hier met gesloeten.
Arnoldt Dydden Pastoir.

zijn 9 morgen groot. In de Molt 6 morgen
en ongeveer 1 vierdel. Bij de Kersboom
2 vierdel. Bij de Doorn 4 morgen, in de
Waalbroek ongeveer 9 morgen.
Boven het kapelletje 3 morgen. Bij de
Ridderskoel 3 morgen. Ook in het
Bosveld ongeveer 12½ morgen. Deze
landerijen zal Claes Kleusens, halfwin,
ijverig bewerken binnen de grenspalen,
zonder de pastoor of andere buren tekort
te doen en hiermee is de zaak afgedaan.
Arnoldt Dydden, pastoor.

[F. 93v2.]
+

Anno 1604 bedaegt den 12e augusti
voir dat heufftgericht tegen Jan de
Kelst van wegen die heuffaert.
Heer Arnoldt Dydden, pastoer tot
Simpelvelt, geconsidereert dye gedaende
clachte van Jan de Kelst tegen heem
pastoer van dye justicie van Simpelvelt
is actie persoenneel aengaende den heeren
pastoir. Ende bij desen redenen ende
motyven hij pastoer nyet kennende noch
nyet halden en wilt voirgenampte
instantien als allen anderen werlicken
riehters voer zijn competenten richters
dan alleyn zijnen geislyeken richter wair
voer hij zich is in gelijcke actie
betreekeade, nemlich voer zijnen
eerwerdigen heeren Archidiaecken offt
zijnen Abt oft official van huysse,
resederende binnen der stadt Maestricht,
unde alsullicx vragende dye gesereven
rechten actor debet sequi forum rei,
desgelijcken concordata principum,
constitutione imprecares, saluta symbolia
sacre sanctionis, amici bulla unde
concilium Tridentinum, uuyt wellicken
rechten dat voirseide gedenge

In het jaar 1604 gedaagd op 12
augustus voor de hoofdrechtbank tegen
93v2.
Jan de Kelst vanwege het hoger beroep.

+

Heer Arnold Dydden, pastoor te
Simpelveld, overwegend dat de
ingebrachte klacht van Jan de Kelst tegen
hem, de pastoor, een persoonlijke actie
is van de justitie van Simpelveld tegen
de heer pastoor; daarom erkent hij de
voornoemde instantie niet, evenmin als
alle andere wereldlijke rechters als
bevoegde rechters; alleen zijn geestelijke
rechters, waarmee hij in dezelfde zaak te
maken heeft, namelijk de eerwaarde heer
aartsdiaken of zijn abt of de officiaal van
zijn huis, zetelend in de stad Maastricht,
en hij vraagt dus de geschreven rechten:
degene die handelt moet de rechtszitting
van de zaak volgen; evenzo datgene wat
de vorsten overeengekomen zijn; men
beroept zich op de regels; begroet de
symbolen van het heilige wetsartikel; het
zegel van een vriend en het concilie van
Trente, vanuit welk recht de genoemde
rechtszaak toegespitst wordt, nl. in
zoverre de geestelijken met dit wereldlijk

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

gepunetineert werdt, nemlich bij alzoe
vere dye geistlicheit met desen werlicken
recht nyet te vreden en is, noch daermede
zien nyet behelpen en willen, als dan
zullen zij tot hunnen huyse bliven unde
nun getijden lezen, unde alzoe betreck
zich kij pastoer voer zijnen voerseide
riekteren om voer den selleven tegen den
voirgenampte Jan de Kelst te recht te
staen. Ende klaerlyck te bewisen dat hij,
Jan de Kelst, bij zinen gedaende eydt
ende eygene handt gescreven valselick
ende onwaerechtich getuygenis gedraegen
heft tegen mij pastoir, persoen ende eer.
Als oyck dat hij voirgenampte Kelst bij
aller onwaericheit ende ongerechtiericheit
mij pastoer affgekeeven ende geperst heft
van igelick ghalt per copiam mier als ses
stuyvers.

recht niet tevreden zijn, noch zich
daarmee willen inlaten, dat ze dan thuis
moeten blijven en hun getijden lezen; en
aldus verhoudt de pastoor zich tegenover
zijn genoemde rechters om voor hen
tegenover de genoemde Jan de Kelst
terecht te staan en duidelijk te bewijzen
dat hij, Jan de Kelst, zijn afgelegde eed
en met eigen hand geschreven valse en
onware getuigenis heeft afgelegd tegen
mij, de pastoor; tegen mijn persoon en
eer. Evenzo dat hij, de genoemde Kelst,
bij al zijn onwaarheid en onrecht mij,
pastoor, heeft beroofd en gedwongen tot
het bedrag per kopie van meer dan 6
stuivers.
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FF. 94r- 94v.
+

In het jaar van onze Heer 1584, op 19
Int jaer ons heeren duysent
+
juni, heb ik, heer Arnoldt Dydden,
94r.
vuihondert achtzich veer den -xix
pastoor te Simpelveld, de tienden met
en- junij hebbe ich, heer Arnoldt
Dydden, pastoir tot Sympelveldt, uut haar grenzen gelegen bij Mingersborn,
verpacht, volgens oude gebruiken, aan de
gegeven die thienden liggende tzo
Myngersborn met haren lemyten nae allen vrome Alfer Boes en zijn kinderen,
alden costumen den vroemen Alfer Boes gedurende mijn leven en onder
voorwaarde dat zij jaarlijks de volgende
unde sijnen kynderen durende mijn
punten en artikelen nakomen: Op de
leeffdaege unde met conditien als die
eerste plaats zullen genoemde Alfer of
selleven jaerlix voldoen desen
naekoemende punten unde articulen. In zijn kinderen jaarlijks op Sint Maarten
bisschop betalen 7 volle vaten haver,
den eersten sal Alfer voirseid offt sijn
kynder jaerlix betzaelen op sint Merten Aker maat, en van goede kwaliteit en
busscops dach seven taelwerdigen vas deze afleveren op de pastorie van
haeveren, Aicher maet unde marckgevich Simpelveld. En in zoverre er veldvruchten
onder de tienden vallen, zal genoemde
goet, unde alsullicke lyveren op die
pastorie tzo Sympelveldt. Unde alsoe vere Alfer volledig betalen zoals gezegd is. En
in zoverre er geen vruchten onder de
als eynigen vruchten op die thienden
vallen, alsoe sal Alfer voirseid voltaelinge genoemde tienden groeien, zal hij ook
doen als voirseid is. Unde bij alsoe vere van de pacht van het jaar ontslagen zijn.
geyn fruchten in die thienden voirseid en Ook zullen de genoemde Alferen zijn
wassen, alsoe sal oeck der selviger den kinderen op geen enkele manier rechten
pacht ontleedich sijn van den jaer. Oeck volgens oude gebruiken laten verdwijnen
sal der voergementioneerden Alfer unde of verminderen. En als hemiets bijzonders
sijn kynderen in geynre maeneeren die overkomt, moet hij daarvan meteen de
gerechticheit nae alden costumen laeten pastoor op de hoogte stellen. Gedaan te
ondergaen offt verkorten. Dan offt den Simpelveld, als
selleven eynigen wydervaerung
overquaem, daer van sal hij terstont den
pastoir adverteeren. Actum tot
Sympelveldt, ut supra. Unde hefft der
pachtenaer hyr uut een copie.
Heft Alfer Boesten betaelt seven vaet boven. En de pachter heeft een kopie
+
hiervan.
haeveren anno 1584, 85, 86, 87, 88,
94v.
89. Heft Alfer Boesten betaelt 90, 91, 92, Alfar Boesten heeft 7 vaten haver betaald
in het jaar 1584 en in 1585-89. Alfer
93, 94, 95, 96.
Boesten heeft betaald van 1590-96.
+

FF. 95r-96r.
+

Attentycken extracten van den
copien uut een registerken gescreven

Andrees van Doemaede en
goedgekeurd door schout en schepenen
95r.

+
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bij tijden heer Andrees van Doenraede
unde geapprobeert bij Schoutet unde
Schepenen van Sympelveldt anno 1530
den 4e dach decembris. Dat alsullick
boexken offt registerken heer Andrees
voirseid unde pastoir ter tzijt met sijnder
eiger handt gescreven hadde, unde hebbe
ich heer Arnoldt Dydden alsullix eerst
vonden in die reeckenkaemer tzo Berpae
anno 80.

van Simpelveld in het jaar 1539, op 4
december. Dat boekje of registertje had
genoemde heer Andrees, pastoor in die
tijd, met eigen hand geschreven en ik,
heer Arnoldt Dydden, heb het onlangs
gevonden in de rekeningenkamer van
Beaurepart in het jaar 1580.

Item anno duysent vuffhondert -xii-den
vufden dach meertz hefft heer Andrees
van Doenraedt eerfflick uut gedaen vuff
morgen bemden genampt weidoms goetz,
Reigenoet lanxt die gemeynten, der ander
sijden die Kemerstraes, die ander des
Wijers goet, Jannen van Raede, unde dat
jaerlix voir -x- vas eeven Unde -ixcappoen, allen jaers tzo betzaelen op Sint
Mertens dech buschop offt: onbevangen
neest daer nae op Sint Andrees dach
apostel alder lenxten. Unde is voerpacht,
kommerloes, schaet vrij, etc. Unde hefft
der voirseide Jan den pastoir voir eenen
schenck gegeven een jonck peerdt, werdt
sienden fufthien goldt gulden. Unde noch
betzaelt op die pastorie -iiii- Horns gulden
in dat gelaech. Unde offt

Idem in het jaar 1512, op 5 maart, heeft
heer Andrees van Doenraedt erfelijk
verpacht 5 morgen beemden, genoemd
‘weisdomsgoed’, grenzend aan de meent,
aan de ene kant aan de Kemerstraat, aan
de andere kant aan het goed van de Wijer,
aan Jan van Raede, en wel jaarlijksvoor
10 vat haver en 9 kapoenen, ieder jaar te
betalen op Sint Maarten bisschop of
uiterlijk meteen daarna op Sint Andreas
apostel, oude stijl. En het is ‘vaerpacht’,
zonder risico en schadevrij, enz. En de
genoemde Jan heeft de pastoor bij wijze
van cadeau een jong paard gegeven, ter
waarde van 15 goudguldens. En verder
in de pas
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der voirgenoemden Jan offt sijn partijen torie betaald 4 Hornse guldens voor het
nyet allen jaer en betaelden als
gelag. En a is genoemde Jan of zijn
voirsereven,
metgezellen niet ieder jaar als boven
beschreven zouden betalen,
+

+
alsoe sal der pastoir offt sijn
dan zal de pastoor of zijn opvolgers de
+
+
naekoemelingen den bempt wyder nae
beemd weer terug nemen zonder
95v.
95v.
sich slaen, sonder ergelist offt eynich
kwade trouw of tegenspraak van de
wyder saegen der voirseide partijen, dan genoemde partij; dat is terecht daarin
als met allet recht daer in gesadt. Unde bepaald. En Jan of zijn erfgenamen zullen
sal Jan offt sijn eerven goetwillich die dan uit vrije wil zichzelf terugtrekken.
handt aff doen. Hyr bij sint geweest als Hierbij zijn aanwezig geweest, op
gebeeden frunden Joneker Drees van den verzoek als vrienden: jonker Drees van
Hoeff, Jan Remenss, Jan Cardinael, unde den Hove, Jan Remenss en Jan Cardinael.
hebbendt bey die partijen onderteikent. En de beide partijen hebben getekend.
Onder stont gesereven.
Eronder stond geschreven: Heer Andrees
Heer Andrees van Doenraedt pastoir van van Doenraedt, pastoor van Simpelveld.
Sympelveldt. Jan van Raede.
Jan van Raede.

Hec scriptara inventa est non esse rata Van dit geschrift is in het jaar 1587
+
vastgesteld dat het niet ondertekend werd
in presentia reverendi domino
95v.
Leonardi Bylsteyn abbatis et mea anne in aanwezigheid van de eerwaarde heer
87, at patebat ex antiqais registris, et ea Leonard us Bylsteyn, abt en van rnij,
zoals bleek uit oude registers en daardoor
de eaasa dimisuares anima mea
zou mijn heen gegane ziel onteerd
contaminaretar, et solvit Mechteldis
Wevers decem vasa havene et quataor worden. En Mechtild Wevers betaalde 10
vat haver en 4 kapoenen uit dezelfde
capones ex is to fundo et non ad plara
tenetur, solvit anne 87, 88; eodem anne stichtingen en is niet tot meer verplicht;
recepi dietam pratum ae restitui partibas zij betaalde in de jaren 1587 en 88. In
hetzelfde jaar ontving ik de genoernde
qaia iniasta erat nostra possessio.
weide en heb ik die terug gebracht in
[folio tot zover doorgehaald]
gedeelten, omdat hij terecht in ens bezit
is geweest.
+

Quamvis prescripta extincta temere surit
taemen juxta precedenta registra inventa
sunt rata et vera utpate etiam patet in
registro fratris Andree a Doenraedt. De
dato ut prescriptum est.

Hoewel de bovengenoemde zaken zonder
meer verdwenen zijn, zijn ze toch bij het
vorige register bevestigd en echt
bevonden, zoals ook duidelijk blijkt uit
het register van broeder Andreas van
Doenraedt. Datum als bovengenoemd is.

Int jaer duysent vuffuondert drittien den In het jaar 1513 op 6 april heb ik, heer
+
Andrees van Doenraedt, pastoor van
sesden dach Aprilis hebbe ich, heer
96r.
+
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Andrees van Doenraedt, pastoer tot
Sympelvelt, een en nu wen tougst van
sestien ja eren uutgedaen van wegeneenen
groeten morgen graes plaetz u ut der
pastorien, hyr voirtijts van heer Mathys,
pastoer tot Sympelveldt unde prior tot
Reeckem, ouch uutgegeven, nemlich Jan
unde Trijneken aen die kerck. Ende dat
voir vuff vas eeven unde vier vier
cappoen, jaerlix op sint Mertens dach offt
te Jeuxten op sint Andrees souder fault
te betzaelen. Unde bij alsoe vere als nyet
en betzaelen als voirseid, sal der tougst u
ut sijn ende der pastoir off sijn
naekoemelinge sullen die gras plaets als
voir in die pastorie trecken, sonder wyder
saegen Jan, Tryrieken off hun eerven. Hir
bij sint geweest als gebeeden frunden
ende getuygen van beider sijden Jan
Cardinael, Jan Sijben ende hebbe ich
pastoir dyt onderteekent Onder stont
gescreven. Dominus Andreas van
Doenraedt pastoir tot Sympelveldt.

Simpelveld, voor een nieuwe termijn van
16 jaar vanuit de pastorie 1 grote morgen
grasland verpacht, hiervoor door heer
Mathys, pastoor van Simpelveld en prior
te Reeckem, ook verpacht, nl. aan Jan en
Tryncken aen die Kerck. En wel voor 5
vat haver en 4 kapoenen, zonder
mankeren jaarlijks te betalen op Sint
Maarten of uiterlijk op Sint Andreas. En
bij niet betalen zoals gezegd, zal de
termijn voorbij zijn en de pastoor of zijn
opvolgers zullen het grasveld als tevoren
terug nemen bij de pastorie, zonder
weerwoord van Jan Tryncken of hun
erven. Hierbij waren aanwezig, op
verzoek als vrienden en getuigen van
beide zijden: Jan Cardinael en Jan Sijben
en ik, pastoor heb dit ondertekend.
Eronder stond geschreven: Heer Andreas
van Doenraedt, pastoor van Simpelveld.
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FF. 97r-98r.
+

Gerichtelick bekentenis der
weisdomps guederen met den
ophelderen uut den originael.
Int jaer ons heeren duysent vijffhondert
seventich seven den -xven dach
decembris. Alsoe sijn wer, Henrich
Boilmans, scholtert der banck
Sympelveldt, Zelis Schutz, Jan Cardenael,
Paschen Heutz, Klaas Heynikens, Jacop
Lammerechts, Haeff Jan als allen
semenlicken scheffen des gerichts
voirseid. Durg begerten unde verheisen
des Eerwerdigen heeren Arnoldt Dydden,
ter tzijt pastoir tzo Sympelveldt,
erscheenen unde gecompareert op die
pastorie int huys op die staeft om aldaer
met consent des pastoirs voerseid te
verhoeren zeeckeren gestantenissen offt
attestatien der lenderijen off weiden
sorterende uut die pastorie, genampt
weisdomps guederen. In den eersten hefft
Peeter Byspelmans unde Houprecht
Savelberch (getrout hebbende Mei aen
die Kerck, weduwe Gylis Broers)
gestandt gedaen voir ons gerichten
voirseid dat sij haldende waeren van den
voirseide weisdomps goet eenen groeten
morgen gras plaetz, regenoiten nae
inhaldt des pastoirs register boeck ende
daer van betzaelende jaerlix een halff
mudt haeveren unde -iiii- cappoenen.

Gerechtelijke erkenning van de
weisdomsgoederen door de pachters;
97r.
uit het origineel overgenomen.

+

In het jaar van onze Heer 1577, op 15
december, zijn wij. Henrich Boilmans,
schout van de bank Simpelveld, Ze lis
Schutz, Jan Cardenael, Paschen Heutz,
Klaas Heynikens, Hacob Lammerechts
en Haeff Jan, allen tesamen schepenen
van genoemde rechtbank, op verzoek van
de eerwaarde heer Arnold Dydden, in
deze tijd pastoor te Simpelveld,
verschenen in de pastorie in het
woonhuis, om daar met toestemming van
genoemde pastoor te luisteren naar
bepaalde getuigenissen of verklaringen
over de landerijen of weiden, behorend
tot de pastorie, genaamd
‘weisdomsgoederen’. Op de eerste plaats
hebben Peter Byspelmans en Hooprecht
Savelberch (gehuwd met Mei aen die
Kerk, weduwe van Gylis Broers) erkend
voor onze voornoemde rechtbank, dat zij
pachters waren van het genoemde
weisdomsgoed, nl. 1 morgen grasveld,
grenzen volgens het registerboek van de
pastoor en dat ze daarvoor jaarlijks ½
mud haver en 4 kapoenen betalen.

Pouwels Beisels unde Nees op den Kamp, Pauwels Beisel en Neesop de Kamp,
weduwe Thijs Beisels zeleger, hebben weduwe van Thys Beisels zaliger, hebben
bekant:
erkend
sij halden eenen bempt, groet sienden in dat ze een beemd pachten als
weisdomsgoed, groot 5 morgen, waarvan
als vuff morgen weidomps goet, waer +97v.
van Anna in den Wijer, weduwe Dedrich Anna in den Wijer, weduwe van Dedrich
Lovenberch in den Wijer, ½ morgen
Lovenberch in den Wijer, hylt eenen
halven morgen, reigenoeten nae inhaldt heeft; grenzen volgens het registerboek
van de pastoor en genoemde Pauwels met
des pastoirs register boeck, unde gilt
+
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Pouwels voirseid cum suis jaerlix hyr van
-viij- vaat haeveren unde -iii- capoen.
Unde die rest moet Anna voirseid
betzaelen nemlich -i- capoen, -iij- vas
haeveren.

de zijnen betaalt hiervoor jaarlijks 7½ vat
haver en 3 kapoenen; en de rest moet
Anna betalen, namelijk 1 kapoen en 2½
vat haver.

Jan, der halffwen in den Wijer, van
wegen sijns heerscap, nemlich Nysen,
dochter van Heerlen Anna, hefft gestandt
gedaen, dat hij hildt eenen halven morgen
des bemptz voirseid.

Jan de halfwin in de Wijer heeft, namens
zijn bazin, n.l. Nysen, dochter van
Heerlen Anna, erkend dat hij ½ morgen
heeft van de genoemde beemd.

Heilger Cardenael hefft bekandt, dat hij
hildt eenen morgen unde -xxv- roeden
weidomps goet, daer sijn huys op
gebouwen is tzo Bochults;
reigenoeten'nae inhaldt des pastoirs
register boeck, unde gilt jaerlix daer van
(-iii- vaet roggen) -iii- vaet haeveren,
eenen halfften cop.

Heilger Cardenael heeft erkend dat hij 1
morgen en 25 roeden weisdomsgoed
heeft, waarop zijn huis te Bocholtz is
gebouwd; grenzen volgens het
registerboek van de pastoor en hij
betaaltjaarlijks daarvoor (3 vat rogge) 3
vat haver, en ½ kop.

Gyrken Urlichs doet gestandt, dat hij hildt
eenen halven morgen weidomps goet,
daer een deil van sijnen hous op
gebouwen is aen Heiliger Cardenael hous,
unde gilt jaerlix

Gyrken Urlichs erkent dat hij ½ morgen
weisdomsgoed heeft, waarop een deel
van zijn huis is gebouwd bij het huis van
Heiiger Cardenael, en hij
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daer van -iii- vaet haeveren, eenen halven betaalt jaarlijks daarvoor 3 vat en ½ kop
cop unde -ij- vas roggen.
haver en 1½ vat rogge.
Jan Muninx der keetelbueter op die heidt
attesteert met sijnen consorten in den
groeten hoff tzo Vetzen, nemlich Willem,
dat sij halden des weisdomps goet ider
-vi- morgen
+

unde alsullix achtervolgende den
compromis gedateert anno -xxxii- [32]
daer van geldende cum suis -xiii- vas
roggen unde -xxiiii- vas haeveren, -iiiicapoen -ii- stuyvers peninck geltz.

Jan Muninx, de ketellapper op de heide,
bevestigt met zijn metgezel in de Grote
Hof te Vetschau, nl. Willem, dat zij als
wisdomsgoed ieder 6 morgen hebben

en wel volgens de overeenkomst van het
jaar 1532 en samen betalen zij 13 vat
98r.
rogge en 24 vat haver, 4 kapoenen en 2
stuiver.

+

Geel Vaesen, Peeter tzo Born, Thys op
geen Billen hueff cum ceteris hebben
gestandt gedaan, dat sij halden des
weisdomps goet -ii- morgen nae inhaldt
den compromis gedaeteert anno -xxxii-,
ende betzaelen dar van -vi- vaet haeveren
unde -iij- vas roggen, -iii- cappoen, een
hinne.

Geel Vaessen, Peeter tzo Barn, Thys op
geen Billenhof met anderen hebben
erkend dat ze als welsdomsgoed 2 morgen
hebben, volgens de overeenkomst
gedateerd in het jaar 1532 en zij betalen
daarvoor 6 vat haver en 2½ vat rogge, 3
kapoenen en 1 hen.

Jan Mullers van Welten der wever in den
Waelbroeck hefft gestandt gedaen, dat hij
hildt -iii- morgen des weisdomps goet
waer van hilt etzlick joncker Jaspar
Cortenbach unde betzaelt Jan voirscreven
hyr van jaerlix -v- vaet haeveren unde
-iiii- cappoen.

Jan Mullers van Welten, de wever in de
Waal broek, heeft erkend dat hij 3 morgen
welsdomsgoed heeft, waarvan jonker
Jasper Cortenbach er enkele heeft
gebruikt en genoemde Jan betaalt
hiervoor jaarlijks 5 vaten haver en 4
kapoenen .

Unde sijn allen desen attestatien voirseid
voir ons gerichten voirgenampt geschiet
op plaetz, dach, datum voirseid unde bij
den pastoir gecollationeert, unde
attentycken copie uut den origenael, dat
wellick bij ons gerichtz luyden voirseid
is gebleven den selleven gegeven,
gescreven durg myr gerichtz scriver;
onder stoent geschreven, Guert van
Zetters.

En al deze genoemde verklaringen van
onze genoemde rechtbank zijn gedaan op
plaats, datum voornoemd en door de
pastoor gecontroleerd en een betrouwbare
kopie van het origineel, dat bij onze
genoemde leden van de rechtbank is
gebleven, is aan hen gegeven, geschreven
door mijn gerechtssecretaris.
Eronder stond geschreven: Guert van
Zetters.
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FF. 99r-102v.
+

In het jaar 1532, ten tijde van de heer
Anno -xxxii- in tijden van heer
+
Andrees Doenradt, werd vonnis
99r.
Andrees Doenradt is een vonnenis
geweesen tegen die ingeseetenen van gewezen door de rechters van
Sympelvelt bij die gerichts luyden van Simpelveld tegen de inwoners van
Sympelvelt, als dat sij die kerckbroeder Simpelveld, inhoudend dat zij de
kerkbroden verschuldigd waren. Sinds
schuldich waeren, unde is sint ter tijt
pacifica possessio geweest der betaelinge, die tijd is de betaling in alle rust gebeurd
unde hebben die cappellaenen allen tijt en hebben de kapelaans altijd de
die kerckbroederen gehaeven tot anno kerkbroden gekregen tot het jaar 1581.
1581. Unde Bochultz geeff jaerlix twe En Bocholtz geeft jaarlijks 2 kerkbroden,
kerckbroeers, nemlich te Passchen een namelijk 1 met Pasen en 1 met Kerstmis,
unde te Kerstmisse een, achtervolgende volgens het gegeven te vinden op folio
den bescheide gene- teert folio 16. Unde 16. En Simpelveld geeft 1 kerkbrood.
Sympelveldt geeft een.
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Vernuwege van der heeff karten der
kerckbroer anno 81 unde die
betaelinge.

Vernieuwing van de ‘heffingslijst’ van
de kerkbroden in het jaar 1581 en de
betaling ervan.

Der Beisel.

Souret.

+
+

99v.

Die Heuls.

Molzberg.
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Busserhouzen.

+
+

100r.

Henneberg.
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+
+

100v.

+
+

101r.
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Bocholtz, Nativitatis et Pasche.
[Kerstmis en Pasen. De mensen in Bocholtz moesten per jaar 2 broden leveren, de
mensen in Simpelveld maar 1.]

+
+

101v.
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+
+

102r.
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FF. 103r-111v.
+

Registrum renovatum attentice post
multas lites atque expensas juridice
exhibetas anno domini 1587 atque
extractum ex diversis registris.

Waarheidsgetrouw vernieuwd register,
na veel processen en juridische
103r.
onkosten opgesteld in het jaar 1587 en
samengesteld uit verschillende
registers.

+

Register vernuwet attentickelick, nae veel En dit register is correct samengesteld uit
processen unde onkosten gerichtelick
verschillende registers; alle opvolgende
gedaen tot den jaer ons heeren 1587.
pastoors moeten zich hiernaar richten.
Unde is dit register perfectelick getrocken
uut diversen registeren, waer nae allen
succesurende pastoers sich hebben te
reguleeren.
Hyr volgen die erff pachten, censen,
capoenen sorterende uut die erff fundatie,
grondt, guederen, unde zijnt gemeynelick
genampt ‘weisdomps guederen offt
Kyrlandt’, unde moeten dese pachten
betaelt werden allen jaer op sint Merten
buschoffs dach offt ten uuterste op sint
Andrees apostel dach daer nae met den
sonnenschijn, op verburtenisse des
grondts, want het is vaerpacht,
kommerloes, schat unde bede vrij,
onbelast van allen werlicke lasten unde
van alder betste koeren dat op Aecher
merck tuschen -xi- unde -xii- ooren in tijt
der betaelinge te vinden is,
achtervolgende den compromis folio
27,28,29.

Hieronder volgen de erfpachten,
belastingen en kapoenen, voortkomend
uit erfelijke stichtingen, grond en
goederen en ze worden gewoonlijk
‘weisdomsgoederen’ genoemd of
‘kyrland’; en deze pachten moeten ieder
jaar betaald worden op sint Maarten
bisschop of ten laatste op sint Andreas
apostel daarna in de loop van de dag, op
straffe van verbeurdverklaring van de
grond, want het is ‘vaerpacht’,
probleemloos, vrij van schatting en bede,
zonder belasting met wereldlijke lasten
en van het allerbeste koren dat op de
Akense markt tussen 11 en 12 uut op de
tijd van de betaling aanwezig is; volgens
de overeenkomst op folio 27, 28, 29.

Anna, weduwe Peeter Byspelmans, unde 104r. Anna, de weduwe van Peeter
+
Byspelmans, en Houprecht Saevelberg
Houprecht Saevelberg halden eenen
104r.
hebben 1 grote morgen, zoals in de vorige
groeten moergen als in die vorige
registeren gespecifiert unde gelden daer registers gespecificeerd en betalen
van een halff mudt haeveren unde vier daarvoor ½ mud haver en 4 gezonde
kapoenen.
taelwerdige capoen.
+

Houprecht Saevelberch betaelt anno 86 Houprecht Saevelberg betaalt in het jaar
-ij- vas haeverel unde -ij- capoen unde op 1586 1½ vat haver en 1½ kapoen en in
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anno 87 -j- capoen. Anna, weduwe Peeter het jaar 1587 ½ kapoen. Anna, de
Byspelmans, betaelt -iiij- vaet haeveren, weduwe van Peeter Byspelmans, betaalt
-iij- cappoen.
3½ vat haver en 2½ kapoenen.
Houprecht Saevelberg betaelt anno 87
eenen cappoen unde -ij- vaet haeveren
unde den seleven wijder gesandt,
aengesien dat hij kortelick gesuerden was.

Houprecht Saevelberg betaalt iri het jaar
1587 een kapoen en twee vat haver en [ik
heb] hem verder met rust gelaten, omdat
hij onlangs ziek[?] was.

Anno 88 gelevert -ii- cappoen, rest eenen ____________________
halven capoen.
Anno 88 Anna, weduwe, voltaelt den
pacht gevallen anno 87.
Item anno 88 betaelt eenen cappoen, -iiijvaet haeveren.
Houprecht Saevelberch anno 88 -ij- [vaet]
haeveren, -ii- cappoen, blijfft schuldich
-j- cappoen, betaelt den selleven.
Anna Byspelman anno 89 betaelt -iiiicapuyn, -iiij- [vaet] haeveren.
Houprecht Saevelberch -i- capoen, -ijvaet haeveren betaelt; resteert eenen
halven cappoen. Anno 09 [90] Houprecht
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Saevelberch twe pullen voer -ii- cappoen; ____________________
betaelt ij- vaet haeveren.
Anno 91 betaelt -ij- capoen Houprecht
Saevelberch unde -ij- vaeten haeveren.
Anno 90 Anna Byspelmans betaelt -iiijvaet haeveren, -ij- cappoen; rest -ii-.
Anno 91 Peeter betaelt -iiij- vaet
haeveren.
Anno 92 Anna Byspelmans betaelt -iiijvaet haeveren unde -ii- cappoen. Resteert
van anno 91-iij- capoen.
Anno 92 Houbrecht betaelt -ij- vaet
haeveren. Anno 93 Anna betaelt -iiij- vaet
haeveren, -ii- cappoen.
Anno 93 Houprecht Saevelberg betaelt
-ij- capoen, -ij- vaes haeveren.
Anno 94 Anna betaelt -iij- capoen,
Houbrecht -ij- capoen.
Anno 94 partien voltaelt.
Anna Byspelmans betaelt op anno 95 -iijong capoen, -i- pul voer -ii- behoerlicke
capoen.
Anna Byspelmans met Houbrecht voltaelt
anno 96, 97, 98, 99, 1600, 1601 1602,
1603, 1604.
Anna, weduwe Dedrich Loevenberg, nuy Anna, de weduwe van Dedrich
Loevenberg, nu getrouwd met Jan
getrouwet hebbende Jan Cardenal, hylt +104v.
eenen halven morgen grasplaets nut die Cardenael, heeft ½ morgen weiland van
vuff morgen in den Puntel; regenoet nae de 5 morgen in de Puntel; grenzend in het
oosten aan de genoemde 4½ morgen; in
oesten die vuffdenhalven morgen
voerseid, nae suyden die Kemerstraes, hetzuiden aan de Kemerstraat; in het
westen de beemd van de Wijer; in het
nae westen des Wijers bempdt, nae
noorden aan de gemeenschappelijke
norden die gemeynten, genamp den
Broeck. Unde gelden hyr van uut krafft grond, genaamd ‘de Broek’. En ze betalen
der eerftbuytinge met die Partien in den hiervoor vanwege de erfruil met de groep
in de Beitel 2½ vat haver en (zes) 4
Beysel, derdehalffvaet haeveren unde
(ses) vier caponen, als oeck Dedrich Anna kapoenen, zoals ook Anna Dedrich en Jan
unde Jan Cardenael volkoemelicke betaelt Cardenael volledig betaald hebben tot het
jaar 1583.
hebben tot anno 83.
+

84 is verkocht unde transpoert geschiet In het jaar 1584 is voor mij, heer Arnoldt
veer mij heer Arnoldt Dydden, pastoer, Dydden pastoor, Jan Munx, Jan Mukens
Jan Munx, Jan Mukens, Houbrech Vree, en Houbrech Vree, pachters van de
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laeten den weedomps guederen, als
verkocht sijnde vuffdenhalven morgen
weedoms goet, geleegen in den Puntel
van Pouwels Beisels van Bys, Jan Vrus,
Jacop Priccart aen Jan Wuestenraedt als
voermunder Thomas Dydden et Getruydt
unde in behoeff unde tot eerffschaffdes
voerseide Thomas unde Getruydt
alsallicke guedinge unde transport
ontfangen unde den werffschillinck en
my betaelt. Unde sal jaerlix van den
grondt betzaelen als voergen partijen
allen tzijt betzalt hebben viij vas haeveren
ande -iii- cappoen. Actum den 7e marty
anne voerseid achtzich acht.

‘weisdomsgoederen’, verkocht en is de
overdracht geschied, van het verkochte
4½ morgen groot ‘weisdomsgoed’
gelegen in de Puntel, van Pauwels Beisels
van Eys, Jan Vrus, Jacop Priccart, aan
Jan Wuestenraedt als voogd van Thomas
Dydden en Getruydt; en ten behoeve van
en tot erfelijk eigendom van de genoemde
Thomas en Getruydt hee ik de akte en de
overdracht in ontvangst genomen en Nerd
de kooppenning aan mij beetaald. En hij
zal jaarlijks voor de grond setal en,
evenals de vorige groepen altijd eetaald
heeben: 7½ vat haver en 3 kapoenen.
Gedaan op 7 maart in het jaar 1588.
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Anno 88 Mettelt Wevers betaelt in stadt
des voermunders Jan Wuestenraedt
achtehalff vas haeveren unde iii capuyn.
Anno 93 Jobs Nuysmans als pachtenaer
Getruydt Dydden betaelt tot anno 96.
Anno 96 den juny, nae doet Thomas
Dydden, heft Getruydt Dydden member
Jan Wuestenraedt voerseid weisdomps
goet ontfangen van mij, pastoer heer
Arnoldt, unde Pauwels Beisels cum suis
andermael transport gedaen in presentie
Peeter
Mumi,
Anna Byspelmans, Meis Tummermans,
laeten der weisdoms, hebbe ich dit goet
allen tijt gebrouck als der pastorien
grondt.

Anna Byspelmans en Meis Tummermans,
laten van het weisdomsgoed; ik heb dit
goed altijd gebruikt als grond van de
pastorie.

Jan Mulleners off Mullers van Welten, Jan Mulleners of Muilers uit Welten, de
+
wever in de Waalbroek, heeft 3 morgen
der wever in den Waelbroch, hilt dry
105r.
weiland, waarop zijn huis is gebouwd;
morgen gras plaetz daer zijn huys op
grenzend in het oosten aan de hof van
gebouwet is; regenoeten na oesten
Jonker Jaspar Cortenbach; in het zuiden
joncker Jaspar Cortenbach hoff, nae
zuyden die gemeynte unde Jan Mees goet, aan de meent en aan het goed van Jan
nae westen unde norden op dat dreesken; Mees; in het westen en noorden tot aan
het veldje en hij betaalt hiervoor jaarlijks
unde gildt hyr van jaerlix vuff vas
haeveren unde vier taelwerdige capoenen. 5 vat haver en 4 gezonde kapoenen.
Jonker Jaspar Kortenbach bezit op dit
Jonker Jaspar Kortenbach possideert nu ogenblik een bepaald stuk van deze 3
morgen en betaalt 1 kapoen en 1 vat
ter tijt zekere plaets van desen dry
haver. En Jan Mullers betaalt 4 vat haver
morgen voerseid unde betaelt eenen
capoen unde een vas haeveren. Unde Jan en 3 kapoenen.
Mullers betaelt vier vas haeveren unde
dry capoenen.
+

Anno 86 joncker Jaspar Kortenbach
____________________
betaelt eenen cappoen, een vas haeveren
op anno 85.
Jan Mullers betaelt -iii- cappoenen, -iiiivas haeveren.
Anno 87 Jan Mullers betaelt -iiicappoenen unde -iiii- vaet haeveren.
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Anno 88 Jan Mullers betaelt -iii- capuyn,
-iiii- vaet haeveren.
Anno 89 Jan Mullers betaelt -iiicapuyn,-iiii- vaet haeveren.
Anno 89 Anna Byspelmans betaelt van
wegen Cortenbach op die restanten eenen
cappoen. Anno 09 [90] Jan Mullers
kynder -ii- vaet haeveren, noch -ii- vaet
unde -iii- capoen.
Anno 91 Jan Mullers kynder betzaelt -iiicapoen, iiii- vaet haeveren.
Joncker Jaspaer Cortenbach betaelt anno
86, 87, 88, 89, 90, 91 jaerlix eenen
cappoen unde een vaet haeveren.
Anno 92 Simen Cardenael betaelt -iiiivaet haeveren unde -iii- capoen.
Jasper Kortenbach -i- vaet haeveren,
eenen cappoen.
Anno 93 Kortenbach betaelt -i- vaet
haeveren, eenen cappoen.
Anno 93 Symen Cardenael betaelt -iiicapoen, -iiii- vaet haveren.
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Anno 94 Symen betaelt -iii- cappoenen ____________________
Anno 94 Cortenbach betaelt -i- cappoen,
-i- vaet haeveren.
Anno 95 Symen betaelt -ii- pullen -iieenden voer -iii- capoen.
Anno 96 den ... july Symon Cardenael
cum suis verkocht drydenhalven morgen
voerseid aen Jan Wuestenraedt als
voermunder Getruydt Dydden, unde dye
guedinge unde transport ontfangen van
Symen voerseid in behoeff unde
eerffschaff Getruydt Dydden in presentie
Peeter Munx, Anna Byspelmans, Meys
Tummermans, Iaeten des weedomps.
Unde der werffschillinck betzaelt.

In het jaar 1596 op .... juli verkocht
Symon Cardenael met de zijnen de
genoemde 2½ morgen aan Jan
Wuestenraedt als voogd van Getruydt
Dydden en de akte en de overdracht heb
ik ontvangen van genoemde Symen ten
behoeve van en in erfelijk eigendom van
Getruydt Dydden in aanwezigheid van
Peeter Munx, Anna Byspelmans en Meys
Tummermans, laten van het
weisdomsgoed. En de kooppenning is
betaald.

Betzalt als voerseid 96, 97, 98, 99, 1600, Zoals vermeld heeft Cryn evenals Amin
1601, 1602, 1603, 1604, Cryn als Amin. betaald van 1596-1604.
Anno 1615 hebbe ich, heer Arnold
Dydden, pastoer, dat onderpandtvoerseid
wyderom eerfflich gelaeten dye partijen,
luydt gerichtlick bescheit daer van ziende
ende bij goeder conscienten.

In het jaar 1615 heb ik, heer Arnoldt
Dydden, pastoor, het genoemde
onderpand opnieuw erfelijk gelaten aan
de partijen zoals een gerechtelijke
mededeling daarover luidt en met goed
geweten.

Jan Munincx hilt ses morgen; regenoet Jan Munnincx bezit 6 morgen, grenzend
+
in het oosten aan de weg komend van de
nae oesten der weg koemende van
105v.
Bongarder Linde, lopend naar Bocholtz
Bongardts Lyndt, streckende nae
Bochultz lanx die Kommer. Die ander langs de Kommer. Aan de andere kant
zijde Thijs op den Tegers goet, daer zijn Thijs op het Teggersgoed, waarop zijn
huys op gebouwen is, unde schuyst nut huis gebouwd is en dat grenst aan de
op Bijsen hoff. Unde gilt jaerlix hyr van Bysenhoff. En hij betaalt hiervoor
ses vas roggen unde twelleffvas haeveren. jaarlijks 6 vat rogge en 12 vat haver.
+

Jan Muninx betaelt anno 86 -vi- vas
roggen unde -xii- vas haeveren.

____________________

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

Jan Muninx betalt anno 87 -vi- vas
roggen unde -xii- vas haeveren aen Aret
van Geleen.
Anno 88 Jan Muninx betaelt aen Aret van
Geleen -vi- vaet roggen, -xii- vaet
haeveren.
Anno 89 Jan Muninx betaelt aen Aret van
Geleen -vi- vaet roggen, -xii- vaet
haeveren.
Anno 90 Jan betaelt als boeven.
Anno 91 Jan Muninx betaelt aen Aret van
Gelen -vi- vaet roggen, -vi- vaet
haeveren, noch -vi- vaet haveren.
Jan Munninx betaelt aen Kersten Mees
-vi- vaet roggen unde mij -xii- vaet
haeveren anno 93. Anno 93 Peeter Munx
betaelt -vi- vaet roggen,-xii- vaet
haeveren:
Anno 94 Peeter Munx betaelt slecht
koeren,-vi- vaet roggen, -xii- vaet
haeveren.
Peet Muninx betaelt cum suis 95, 96, 97,
98, 99, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

202

Wyllem in den groeten hoff tzo Vetsen, Wyllem op de Grote Hof te Vetschau en
in deze tijd zijn voogd Peeter Smetz van
unde nuy ter tzijt hun momber Peeter +106r.
Imstenrade hebben 6 morgen, grenzend
Smetz van Ernsten- raedt, halden ses
aan de Orsbacherweg en schuin op het
morgen, reigenoet der Orsbergerweg,
land van Wilken Koster richting Orsbach.
unde schuyst op Wilken Kosters goet
opgaende nae Oersbeeck. Unde gelden En ze betalen hiervoor 6 vat rogge en 12
hyr van ses vaet roggen unde twelleff vas vat haver.
Peeter Smetz, als voogd van kleinzoon
haeveren.
Peter Smetz, als momber der enckelen Willem voornoemd, betaalt in het jaar
Willemen voerseid, betaelt anno 86 van 1586 namens mij aan Aret van Geleen 12
mijnen twegen aen Aret van Geleen in vat haver en aan Peeter Lyndenlouff in
den Helm -xii- vaet haeveren, unde aen het ‘Sweert ter Banck’ 6 vat rogge.
Peeteren Lyndenlouff int Sweert ter
Banck -vi- vaet roggen.
+

Anno 87 Peeter Smets betaelt aen Aret ____________________
van Geleen -xii- vaet haeveren, vi- vaet
roggen. -xii- vaet haeveren, -vi- vaet
roggen.
Anno 89 Peeter Smets betaelt Aretvan
Geleen als voerseid.
Anno 90 Peeter betaelt als voerseid Aret
van Geleen.
Anno 91 Peeter betaelt aen Aret van
Geleen -vi- vaet roggen unde -xii- vaet
haeveren.
Anno 92 Peeter Smets betaelt aen Jan
vander Kalderherberecht -vi- vaet roggen
unde aen Jobsen -xii- vaet haeveren.
Anno 93 Peeter Smets betaelt aen Aret
van Geleen -vi- vaet roggen, -xii- vaet
haeveren.
Anno 94 Peeter betaelt aen Kersten Mees
dochter -vi- vaet roggen, unde aen dye
Handt -xii- vaet haeveren.
Nicolaes Voerst unde Niesken, Peeter Nicolaes Voersten Niesken, de dochter
van Peeter Wijsen, hebben 1 beemd;
Wysen dochter, halden eenen bempdt; +106v.
grenzend in het oosten aan de boomgaard
regenoet nae nesten den bongardt tzo
Bornhoff unde die herberecht, nae zuyde bij de Bornhof en de herberg; in het
zuiden aan de openbare weg; in het
die gemeyn straes, nae westen die
gemeyn straes gaende lanxt den kerckhoff westen aan de openbare weg langs het
der capellen tzo Bochultz, nae noorden kerkhof van de kapel te Bocholtz. Ook
den kerckhoff tzo Bochultz. Noch hilt heeft Nicolaes Vorst 1 weide; grenzend
+

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

Nicolaes Vorst een weide; reigenoet nae
oesten die gemeyn straes aen
Kruysbroeders hoff, nae zuyde Geerken
Urlix eerff, nae westen nae
westen............, nae norden Jan Muninx
ses morgen; unde gelden hyr van vier
capoen unde een vas roggen.

in het oosten aan de openbare weg bij de
Kruisbroedershof; in het zuiden aan het
erf van Geerken Urlix; in het westen
............; in het noorden aan de 6 morgen
van Jan Muninx en hij betaalt hiervoor 4
kapoenen en 1 vat rogge.

Peeter volteelt 95, 96, 97, 98. Jan
____________________
Ortmans cum suis betaelt 99, 1600, 1601,
1602, 1603, 1604.
Nicolaes Voerst unde Niesken Wysen
betzaelt anno 86 -iiii- cappoen, -i- vas
roggen.
Anno 87 Niesken Wysen betaelt -j- vaet
roggen. Anno 88 Niesken Wysen betalt
allen vorigen restanten van wegen twe
capponen tot anno 89. Anno 88 Niclaes
Vorst betaelt op die restanten deur
Heyniken Houprechs 2 vaet roggen, rest ____________________
een halffvaet.
Anno 89 zyn betaelt allen restanten.
Anno 09 [90] Heyniken Houprechs
betaelt van wegen Claes
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voirst -ii- cappoen, vaet roggen. Anno 09 ____________________
[90] betaelt Neesken Wysen -ii- cappoen,
-j- vaet roggen.
Anno 91 Neesken Wysen betaelt -iicappoen, -j- vaet roggen.
Anno 92 der smet in den Drijver betaelt
2 capoen, -j- vaet roggen.
Anno 93 der smet betaelt -j- vaet roggen.
Anno 94 der smet betaelt -j- vaet roggen.
Anno 92, 93, 94 Claes Voerst betaelt
jaerlix -ii- capoen, -i- vas roggen.
Claes Voerst voltaelt 95, 96, 97, 98, 99.
Pouwels, Claes Vorst eydom, betaelt
1600, 1601, 1602, 1603, 1604.

Pauwels, schoonzoon van Claes Vorst,
betaalde in de jaren 1600-1604.

Aan Peter op de Reynart is in het jaar
Peeter op den Reynart gegicht unde
+
1585 door Pauwels Beisels een morgen
gegeut anno 85 van Pouwels Beisels
107r.
land weisdomsgoed overgedragen en
in eenen morgen landts des weisdoms
gegund in aanwezigheid van Jan Mullers
goet in presentie Jan Mullers unde
Gerardt Schutz als laeten der pastorien en Gerardt Schultz als pachters van de
Sympelvelt. Reigenoet, unde verkocht pastorie van Simpelveld. Grenzend aan
..... en verkocht voor 34 daalder. En als
voir -xxxiiii- daeler. Unde den
kooppenning betaald vier 3 daalder min
werffschillinck betaelt vier dry daeler
1 oort, en 1 oort cadeau gedaan. En hij
men een oort, ende een oort gratie
gedaen. Unde gilt hyr van een vas roggen betaalt hiervoor 1 vat rogge en 2 vat
haver.
unde twe vas haeveren.
+

Peeter op den Reynart betaelt anno 86 -i- ____________________
vas roggen unde -ii- vas haeveren.
Anno 87 Peeter op den Reynart betaelt
-i- vas roggen, -ii- vaet haeveren.
Anno 88 Peeter voerseid betaelt -ii - vaet
haeveren, -i- vaet roggen.
Anno 89 Peeter betaelt-ii-vaet
haeveren,-i-vaet roggen.
Anno 90 Peeter betaelt-ii- vaet
haeveren,-i- vaet roggen.
Anno 91 Peeter betaelt-ii- vaet
haeveren,-i- vaet roggen.
Anno 92 Peeter op den Rijnart betaelt -iivaet haeveren,-i- vaet roggen.
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Anno 93 Peeter, halffwen, betaelt -ii- vaet
haeveren, -i- vaet roggen, nemlich
Leenardt Brouwers -i- vaet.
Anno 94 betaelt -ii- vaet haeveren,-i- vaet
roggen weniger een molchter.
Peeter op den Reynardt voltaelt anno 95,
96, 97, 98, 99, 1600, 1601, 1602, 1603,
1604.
Neesken Weesen heeft ½ morgen land,
Neesken Weesen hilt eenen halven
+
grenzend ..... en betaalt jaarlijks ½ vat
morgen landts; reigenoet ......., unde
107v.
gilt jaerlix van een halff vas roggen unde rogge en 1 vat haver.
een vas haeveren.
+

Neesken Weesen betaelt anno 86 een
____________________
halffvas roggen unde een vas haeveren.
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Anno 87 Neesken Wysen betaelt -j- vaet ____________________
roggen, -i- vas haeveren.
Anno 88 Neesken betzaelt -j- vaet roggen,
-i- vaet haeveren.
Anno 89 Neesken betzaelt -j- vaet roggen,
-i- vaet haeveren.
Anno 90 betzaelt-j- vaet roggen, -i- vaet
haeveren.
Anno 91 betaelt -j- vaet roggen, -i- vaet
haeveren.
Anno 92 der smet in den Drijver betaelt
-j- vaet roggen, -i- vaet haeveren.
Anno 93 der smet betaelt -j- vaet roggen,
-i- vaet haeveren.
Anno 94 der smet betaelt -j- vaet roggen,
-i- vas haeveren
Leenart Wisen hilt eenen morgen landts
met den voirseide halven morgen, daer
van gellende jaerlix een vas roggen een
vas haever unde tzwae cappoen.

Leenart Wisen heeft 1 morgen land met
de genoemde ½ morgen; hij betaalt
daarvoor jaarlijks 1 vat rogge, 1 vat haver
en 2 kapoenen.

Leenardt Wisen voltaelt anno 95, 96, 97, ____________________
98, 99, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604.
+

Mees Tummermans hilt eenen halven
morgen den wellicken hij bekoemen
hefft van Willem Fremkens, Geel Vaes
dochter man. Dan die guedinge alnoch
nyet ontfangen. Reigenoet Thys op
geenen Tegger halffwen morgen unde
Willem in den groeten hoff Eerven.
Unde gilt hyr van een halffvas roggen
unde een vas haeveren.

Mees Tummermans heeft ½ morgen die
hij gekregen heeft van Willem Fremkens,
108r.
de man van de dochter van Geel Waes.
Daarvan heeft hij de akte nog niet
ontvangen. Grenzend aan de ½ morgen
van Thys op geenen Tegger en Willem
op de grote hoeve Eerven. En hij betaalt
hiervoor ½ vat rogge en 1 vat haver.

+

Meys betaelt anno 86 een halffvaet
____________________
roggen, een vaet haeveren.
Anno 87 Meys betaelt een halff vaet
roggen, een vaet haeveren.
Anno 88 Meis Tummermans betaelt een
halff vaet haeveren, een halffvaet roggen.
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Anno 89 Meis betaelt een halff vaet
roggen, een vaet haeveren.
Anno 90 Meis betaelt -j- vaet roggen, -ivaet haeveren.
Anno 91 Meis betaelt -j- vaet roggen, -ivaet haeveren.
Anno 92, 93, 94 resteert Meis -iii- gulden.
Anno 95 Meis al op betzaelt.
Meys Tummermans voltaelt anno 96, 97,
98, 99, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604.
+

Thys, Peeters Kryckelbergs soen, op
geen Billenheuff hilt eenen halven
morgen landts, reigenoet Meis
Tummermans halven morgen.
Unde gilt hyr van achtervolgende die
ander weisdomps guederen een halff vas
roggen unde een vas haeveren. Sumus
ante in lite pro solutione unius vasis
avene annue.

Thys, Peeter Krickelbergs zoon op de
Billenhof heeft ½ morgen land, grenzend
108v.
aan de ½ morgen van Meis Tummermans.

+

En hij betaalt hiervoor in navolging van
de andere weisdomsgoederen ½ vat rogge
en 1 vat haver. Wij hadden tevoren
onenigheid over de betaling van 1 vat
haver per jaar.
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Thys, Peeters Kryckelberg soen, betaelt ____________________
anno 86 een halfvas roggen.
Thys Peeters betaelt anno 87 een halff
vaet roggen.
Anno 88 Thys Peeters betaelt een
halffvaet roggen.
Anno 89 Thys Peeters betaelt een halff
vaet roggen.
Anno 90 Thys betzaelt een halff vaet
roggen. Anno 91 Thys betaelt -j- vaet
roggen.
Anno 92 Thys betaelt -j- vaet roggen aen
Jobsen. Anno 93 Thys betaelt -j- vaet
roggen.
Anno 94 dye eerffgenaemen van Thys
Peeters voltaelt anno 95, 96, 97, 98, 99,
1600, 1601, 1602, 1603.
+

Heyneken, Urlich Heynekens soen tzo
Bochults hilt eenen halfven morgen
landts. Reigenoet....
Unde gilt jaerlix by van een halff vas
roggen unde een vas haeveren.
Sumus in lite pro annue solutione.

Heyncken, de zoon van Urlich Heyneken
te Bocholtz, heeft ½ morgen land.
109r.
Gelegen naast........
En hij betaalt jaarlijks hiervoor ½ vat
rogge en 1 vat haver.
Wij zijn het niet eens over de jaarlijkse
betaling.

+

Domicellus Wilhelmus van den Hoeff
hylt -xv- morgen weisdoms goet aen dye
landtweringe bij Vleggendal unde gilt
jaerlix twelleff vaet spelten unde
twelleffvaet haeveren, Jan Wuestenraedt
in behoff als voermunder Getruyd
Dydden, anno [....], zegel unde breff van
joncker Wilhelm gegolden eerfflich ende
allen restanten tot anno 91.

Jonker Wilhelmus van den Have heeft 15
morgen weisdomsgoed bij de Landgraaf
bij Vlengendaal en betaalt jaarlijks 12 vat
spelt en 12 vat haver.
Ten behoeve van Jan Wuestenraedt als
voogd van Getruydt Dydden, in het jaar
..... zegel en brief van jonker Willem;
erfelijk betaald en alle restanten tot het
jaar 1591.

Anno negentich is desen zygel unde
breeffgecasseert den 24e octobris bij
onsen Eerwerdigen prelaet heer Leonardt
Bylsteyn unde dye conventualen ende bij
mij, heer Arnoldt Dydden, pastoer. Unde
alsullix bij reedenen dat der prelaet
alsullicke brieff nyet besegelt en hadden
unde zijn dye -xv- morgen aen dye

In het jaar 1590, op 24 oktober, zijn dit
zegel en deze brief ongeldig verklaard
door onze eerwaarde prelaat, heer
Leonardt Bylstein en de kloosterlingen
en door mij, heer Arnoldt Dydden,
pastoor. En wel vanwege het feit dat de
prelaat deze brief niet gezegeld had en de
15 morgen bij de Landgraaf zijn weer bij

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

landtweeringe wyderomme in dye
pastorie getrocken unde dye ses morgen
daerentegen verbuyt, hylt Mechtelt
Wevers uut cracht des verkochden brieffs.
Anno negentich een hebbe ick, heer
Arnoldt Dydden, pastoer, uutgegeven
eenen tougst dorende mijn leeven joncker
Jan van den Haeff, jaerlix voer -xii- vaet
spelten unde -xii- vaet haeveren. Dese
vuffthien morgen weisdoms goet gelegen
aen den landtgraeff, streckende aen
Fleggendael gewanden, gaende oever den
waeter graeff, koemende van dye Houlter.
Anno 91 joncker Hans Haeff betaelt -xiivaet spelten -xii- vaet haeveren den pacht
der vallen zal Andree.
Anno 92 zijn dese -xv- morgen verbuyt
aen eenen bempdt van den heer van
Emstenraedt, genampt Slijns bempt,
omme die gelegentheit der pastorien unde
den hoff tzo Vleggendael. Anno 93 is dye
verbutinge gerenoveert deur den heer van
Meer ende dye -xv- morgen zijn bleeven
voegelweidt.

de pastorie gevoegd en de 6 morgen
daarentegen verruild; Mechtelt Wevers
heeft ze in bezit op gezag van de
verkochte brief. In het jaar 1591 heb ik,
heer Arnoldt Dydden, pastoor, een
termijn vast gesteld voor de duur van
mijn leven met jonker Jan van den Have,
jaarlijks voor 12 vat spelten 12 vat haver.
Deze 15 morgen weisdomsgoed zijn
gelegen bij de Landgraaf, lopend over de
sloot komend van de Houlter.
In het jaar 1591 betaalt jonker Hans van
den Hove 12 vat spelt en 12 vat haver als
pacht, die vervalt op sint Andreas. In het
jaar 1592 zijn deze 15 morgen verruild
tegen 1 beemd van de heer van
Imstenrade, Slijns beemd genoemd,
vanwege de pastorie en de hof van
Vlengendaal. In het jaar 93 is de ruil
vernieuwd door de heer van Meer en de
15 morgen zijn ‘vogelweide’ [braak)
gebleven.
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Hans unde Lambrecht Roetkrans halden Hans en Lambrecht Roetkrans hebben ½
+
morgen land, gelegen naast de Akerstraat,
eenen halffven morgen Iandts,
109v.
regenoet lanx dye Acherstraet koemende komend van de Bangarder Linde en
Peeter op de Reynart; dat is afgesproken
van Bogarder Lyndt, Peeter op den
Reynart; unde is geschot. Unde gelden en ze betalen hiervoor jaarlijks ½ vat
hyr van jaerlix een halff vas roggen unde rogge en 1vat haver. De overdracht is niet
een vas haeveren. Dat transport en is nyet gebeurd. De overdracht is gebeurd en de
kooppenning betaald door Lambrecht
gescheet. Dat transport geschiet ende
werffschillinck betaelt van Lambrecht Roetkrans, nl 2 daalder.
Roetkrans -ii- daeler.
+

Hans unde Lambrecht Roetkrans betzaelt Hans en Lambrecht Roetkrans hebben in
anno 86 een halff vas roggen unde een het jaar 1586 ½ vat rogge en 1 vat haver
vas haeveren.
betaald.
Anno 87 Hans unde Lambrecht Roetkrans ____________________
aen Aret van Geleen betaelt -j- vaet
roggen, -i- vaet haeveren.
Anno 88 Lambrecht Roetkrans betaelt
aen Aret van Geleen -j- vaet roggen, -ivaet haeveren.
Anno 89 den eersten dach july heft Hans
Roetkrans
oevergedraegen, gegicht unde met allen
solempniteiten geerft in mijn presentie
unde Merchen, weduwe Heliger Cardenal,
met gevuegt Jan Munix als laeten, een
vierdel van den voerseide weidoms goet
unde alsullix deur eerff buttinge
desgelycken, dat verdengedeils van den
halven morgen gras plaets daer dat huys
op staet van Geerken Urlichs.

In het jaar 1589, op 1 juli, heeft Hans
Roetkrans wettelijk overgedragen en met
alle formaliteiten geërfd, in mijn
aanwezigheid en die van Merchen, de
weduwe van Heliger Cardenal samen met
Jan Munix als laten: een vierdel van het
genoemde weisdomsgoed en wel door
erfruil, evenals het vierde deel van de
halve morgen weiland, waarop het huis
staat van Geerken Urlichs.

Anno 89 Lambrecht Roetkrans betaelt ____________________
aen Aret van Geleen -j- vas roggen, -ivas haeveren.
Anno 91 Lambrecht gelevert Aret van
Geleen -j- vaet roggen, -i- vaet haeveren.
Anno 92 Aret betaelt op den geheelen
pacht -iiii- vaet roggen.
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Anno 93 Aret in den Waelbroeck betaelt
in stat Lambrecht Roetkrans -v- vaet
haeveren, Jannen van der Kalderherbrecht
heft Lambrecht Roetkrans gelyvert
tsaemen met zijnen
broeders pacht -vii- vaet roggen.
Voltaelt anno 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1600,
1602, 1603, 1604.

In het jaar 1593 heeft Aret in den
Waelbroeck 5 vat haver betaald in plaats
van Lambrecht Roetkrans; Jannen van
der Kalderherbrecht heeft aan Lambrecht
Roetkrans samen met de pacht van zijn
broer 7 vat rogge geleverd.
Volledig betaald in de jaren 1594-1604.

Lambrecht unde Hans Roetkrans halden Lambrecht en Hans Roetkrans hebben ½
+
morgen land dat ze gekregen hebben van
eenen halven morgen landts, den
110r.
Houprecht Vree. Naast-gelegen. En ze
weligen zij bekoemen hebben van
Houprech Vree. Reigenoet. Unde gelden betalen jaarlijks ½ vat rogge en 1 vat
jaer een halff vas roggen unde een vas haver. Daarvan is de overdracht niet
gebeurd. In het jaar 1586 is die overdracht
haeveren. Dan dat transport en is nyet
gescheet. Anno 86 ist alsullix transpoert geschied met erfruil in aanwezigheid van
geschiet met eerfbuttinge in presentie Jan Jan Mullers, en Jan Munix als laten.
Mullers, Jan Munix als laeten.
+

Lambrecht unde Hans Roetkrans betzaelt ____________________
anno 86 een halff vas roggen unde een
vas haeveren. Anno 87 Lambrecht unde
Hans
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betaelt aen Aret van Geleen -j- vaet
____________________
roggen, -i- vaet haeveren.
Anno 88 Lambrecht unde Hans Roetkrans
betaelt aen Aret van Geleen-j- vaet
roggen, -i- vaet haeveren.
Anno 90 Lambrecht betaelt Aret van
Geleen -j- vaet roggen, een vaet haeveren.
Anno 91 Lambrecht Aret van Geleen
betaelt-j- vaet roggen, -i- vaet haeveren.
Anno 92 Alet betaelt als voerseid.
Anno 93 heft Lambrecht unde Peeter
Cardenael gelyvert Jannen van der Kalder
Herbrecht.
Anno 94 Lambrecht betaelt op den
geheelen pacht -iiii- vaet roggen aen Jan
Oetegraeven ende aen den weerdt aen
dye. Handt -v- vaet haeveren. Peeter
Cardenael betaelt -iii- vaet roggen unde
-iii- vaet haeveren.

In het jaar 1594 heeft Lambrecht van de
gehele pacht 4 vat rogge betaald aan Jan
Oetegraven en aan de waard van ‘Aen
dye Handt’ 5 vat haver; Peeter Cardenael
heeft 3 vat rogge en 3 vat haver betaald.

Lambrecht Roetkrans voltaelt anno 95, ____________________
96, 97, 98, 99, 1600, 1602, 1602, 1603,
1604 als voerseid.
Hans Roetkrans, getrouwd met Merchen,
Hans Roetkrans, getrout hebbende
+
de weduwe van Heiiger Cardenael, heeft
Merchen, weduwe Heiliger Cardenael,
110v.
hilt eenen morgen unde vuffentwintich 1 morgen en 25 roeden weiland. En
Lambrecht Roetkrans, getrouwd met
royen gras plaets. Unde Lambrecht
Geerken Urlichs' dochter, heeft ½
Roetkrans, getrout hebbende Geerken
morgen, waarop hun huis is gebouwd en
Urlichs dochter, hilt eenen halven
morgen, daer hun huys op gebouwet is ze betalen jaarlijks hiervoor 6 vat, 1 kop
unde gelden jaerlix hyr van ses vas, eenen haver en 3 1½ vat rogge. Grenzend in het
oosten aan het kerkhotte Bocholtz; in het
cop haeveren unde dry onderhalff vas
zuiden aan de openbare weg die komt van
roggen. Reigenoet nae oesten der
kerckhoff tzo Bochultz, nae zuyden die de Heide.
gemeynstraes die kompt van der Heide.
+

Observa et scitote, quod alia tria vasa ut Let op en weet dat 3 andere vaten, zoals
camperi ex antiquis registris, non tenentur ik gevonden heb in antieke registers, niet
ex isto fundo, sed ex alio fundo nempe in deze stichting begrepen zijn, maar
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jornale cum dimidio terre aen die Twei
Lynden, ex quodam anniversario Johannis
Glois. Quare cum consensu Reverendi
Domini Johannis de Sarto, abbatis ac
capitili, et mea certis denarys mihi
prestitis sunt redempta, quibus et quinque
vasa seliginis et unum vas havene jure
longe tempore perdita recuperavi. ut latius
patebit in libro anniversariorum folio 112.
Solvunt tamen dicta tria vasa Hans et
Lambrecht Roetkrans.

zeker in een andere stichting met een ½
morgen land bij de Twee Linden uit een
bepaalde jaardienst van Johannes Glois.
Daarom, met toestemming van de
Eeerwaarde heer Johannes de Sarto, abt,
en van het kapittel, zijn mijn zaken
vrijgemaakt met bepaalde penningen die
aan mij toevertrouwd waren, met welke
ik ook 5 vat rogge en 1 vat haver heb
teruggebracht, na juridisch veel tijd
verloren te hebben, zoals uitvoeriger
blijkt in het boek van de jaardiensten op
folio 112. Hans en Lambrecht Roetkrans
hebben toch de genoemde 3 vat betaald.

Hans Roetkrans betzaelt -iii- vaet
____________________
haeveren, eenen halven cop anno 86 unde
-iii- vaet roggen ex anniversario.
Lambrecht Roetkrans -iii- vaet haeveren,
eenen halven cop, -j- vaet roggen. Hans
Roetkrans unde Lambrecht betaelt -vivaet haeveren, -i- cop unde vuffhalff vaet
roggen aen Aret van
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Geeleen anno 87, dye-iii- ex anniversario. ____________________
Anno 88 Hans unde Lambrecht Roetkrans
betaelt aen Aret van Geleen -vi- vaet
haeveren, eenen cop. Unde sesdehalffvaet
roggen betaelt 89. Betaelt aen Aret van
anno 90, 91 jarlix -iii- vas ex anniversario
Jan Glois. Hans unde Lambrecht
Roetkrans voltaelt 99, 1600, 1601, 1602,
1603, 1604.
+

. Beutzken Engelen gylt van den huys
ende hoff in den Drijver Heiliger
Cardenael ende Gryrken Urlichs
weisdoms goet dry taelwerdigen
cappoenen, een hinne. Unde is noch
bijpandt gestalt huys unde hoffaen den
Wijer te Oeverhousen, als zij saegen.

Beutzken Engelen betaalt voor huis en
hof in den Drijver weisdomsgoed van
111r.
Heilger Cardenael en Gyrken Urlich 3
flinke kapoenen en 1 hen. En daarnaast
zijn nog als extra onderpand gesteld huis
en hof aan de Wij er bij Overhuizen, zoals
zij zeggen.

+

Beutzken Engelen betaelt anno 81, 82, ____________________
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 jaerlix dry
cappoenen, een hinne. Butsken Engelen
betaelt anno 90 dry capoen, een henne
van den hous unde hoff in den Drijver.
Anno gi heft Beutzken Engelen betaelt
dry cappoen, een hinne.
Anno 92 Butzken Engelen betaelt -iiicapoen, een hinne.
Anno 93 Buetsken Engelen betaelt -iiicapoen, -i- vaet haeveren voor dy hinne.
Anno 94 Buetsken Engelen betaelt -iiicappoen, een hinne.
Anno 95 Beutsken Engelen betzaelt van
weegen Claes Beysels hous unde hoffin
den Drijver -ii- cappoen, een hinne.
Anno 96 Buetsken Engelen betaelt van In het jaar 1596 betaalt Buetsken Engelen
weegen Claes Beysels hous unde hoff in voor huis en hof van Claes Beysel in de
den Drijver -iii- cappoen, een hinne.
Drijver drie kapoenen en een hen.
Anno 92.
____________________
Alet weduwe betaelt in plaets Lambrecht
Roetkrans Peeter Cardenael in plaets
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Hans Roetkrans betaelt aen Jan van der
Kalder Herbrecht.
Anno 93 Peeter betzaelt in stat Jan
Roetkrans als voirscreven. Anno 94
Peeter betaelt.
+

Alfer Boesten gilt jaerlix seven vaet
haeveren Van wegen die thienden op
Myngensborn.

Alfer Boesten betaalt jaarlijks 7 vat haver
vanwege de tienden op Mingersborn.
111v.

+

Anno 86 Alfer Boesten betaelt -vii- vaet ____________________
haeveren. Anno 87 Alfer betaelt -vii- vaet
haeveren.
Anno 88 Alfer Boesten betaelt -vii- vaet
haeveren. Anno 89 Alfer Boesten betaelt
-vii- vaet haeveren. Anno 90 Alfer
Boesten betaelt -vj- vaet haeveren, noch
-ij- vaet.
Anno 91 Alfer Boesten betaelt -vii- vaet
haeveren. Anno 92 Alfer Boesten betaelt
-vii- vaet haeveren. Anno 93 Alfer
Boesten betaelt aen Peeter Reynarts -viivaet haeveren.
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Anno 94 Alfer Boesten betaelt -vii- vaet ____________________
haeveren. Anno 95 Alfer Boesten betaelt
-vii- vas haeveren. Anno 96 Alfer
Boesten betzaelt -vii- vas haeveren. Anno
97 Alfer Boesten betzaelt -vii- vas
haeveren. Anno 98 Claes Broers betzaelt
-vii- vas haeveren. Anno 99 Claes Broers
betzaelt -vii- vas haeveren. Anno 1600
Heyn der Guychliger betzaelt -vii- vas
haeveren.
Anno 1601, 1602, 1603 Heyn voltaelt.

FF. 112r-134v.
+

Renovatio libri anniversariorum
attentica et eorum qui tenentur ad
solutiones anno 87.

Vernuwege van den renten van den
jaergetijden Sympelveldt unde Bochultz
attentyckelick unde zeekerlick
gerenoveert anno 87, in januario.

Waarheidsgetrouwe vernieuwing in
het jaar 1587 van het boek van de
112r.
jaardiensten en van degenen die
verplicht zijn tot betaling.

+

Vernieuwing van de renten van de
jaardiensten in Simpelveld en Bocholtz,
waarheidsgetrouw en secuur vernieuwd
in het jaar 1587, in januari.

Jaardienst voor Jan Glois en zijn vrouw
Jan Glois unde zijn huysvou Katryn,
+
Katryn, waarvoor de pastoor 3 vat rogge
waer voer der pastoer hefft dry vaet
112v.
roggen, absolute tenetur solvere Getrudis krijgt; Getrud Didden is echt verplicht te
Didden, quia occupat. Ista sunt vasa que betalen, omdat ze eigenaar is. Dit zijn de
sunt redempta ut prescripturn est, attamen vaten die terug zijn gebracht, zoals
beschreven is; maar de pastoor is
pastor debet et tenet promulgare et
celebrare anniversarium more consueto. verplicht en gehouden de jaardienst naar
gewoonte bekend te maken en te vieren;
Redemi denuo tria conscripta vasa et
ik heb opnieuw de 3 genoemde vaten
solvit Hans Roetkrans.
teruggebracht en Hans Roetkrans
betaalde.
+

Anno 86 solvit Hans Roetkrans -iii- vasa. ____________________
Anno 87 Hans Roetkrans betaelt -iii- vas
roggen. Anno 88, 88, 90 Hans Roetkrans
betaelt inne den Helm Aret van Geleen
-iii- vaet roggen jaerlix. Anno 91 Hans
Roetkrans betaelt aen Aret van Geleen
-iii- vaet roggen. Getrnydt Didden
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Anno 92, 93 solverunt marburni Getruydt
Didden, 94 solverunt Petrus Cardenael,
loco Hans Roetkrans, modo marburni
Getrudis Didden vel prescripti.

In het jaar 1592 en 1593 betaalden de
voogden van Getruydt Didden; in 1594
betaalde Peeter Cardenael In plaats van
Hans Roetkrans, alleen als voogden van
Getrud Didden of de genoemden.

Anno 94, 95 Peeter Getruydt Didden en In de jaren 1594 en 1595 heeft Peeter
betzaelt Cardenael loco predictorum.
Getruydt Didden betaald Cardenael in
plaats van de genoemden.
Custos de Simpelvelt habet unum vas
De koster van Simpelveld krijgt 1 vat
siliginis ex isto anniversaria super
rogge uit deze jaardienst over het deel
Gloisdeel, sed solvit Andreas van Oppem. van Glois, maar Andrees van Oppem
betaalt.
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Anno 1571 Clara Nacken, vidua Andree In 1571 is Clara Nacken de weduwe van
van Oppen, anno 72 solvit.
Andreas van Oppen; ze betaalt in het jaar
1572.
1590 solvit Maria van Oppen custodi
Thome Dydden usque ad anum 93; turn
solvit Wihelmo van Beggendorff anno
92, 94, 95, 96, 99, 1600

In 1590 betaalt Merchen van Oppen aan
de koster Thomas Didden tot aan het jaar
1593; dan betaalt zij aan Wilhem van
Beggendorff in de Jaren 1592, 1594,
1595, 1596, 1599 en 1600.

Getrudis Didden solvit dicta tria vasa.
Anno 1601 usque ad annum 1613.

Getrud Didden betaalde de genoemde 3
vaten in het jaar 1601 tot aan het jaar
1613.

[Apostille:] Anno 1612 ista redemptio est
inventa non rata, sed sunt jornale cum
dimidio ad duo, tria vasa siliginis pastori
aen die Tzwa Linden.

Bijschrift: In het jaar 1612 is dit
terugbrengen niet geldig bevonden, maar
de morgens zijnin tweeën gedeeld; drie
vat rogge voor de pastoor bij de Twee
Linden.

Jaardienst voor jonkvrouw Margriet van
Jonffrouwe Margriet van Koeckem
+
Koeckem, waarvoor de pastoor erfelijk 1
jaergetzijt, waer voer der pastoer heffi
113r.
een eerff vaet roggen. Underpandt is hous vat rogge krijgt. Onderpand is huis en hof
unde hoff Klaes Mols op den Molsberg. van Klaes Mols op de Molsberg. Gelegen
naast de straat, komend van het goed van
Reigenoet die straes koemende van
Vlugels en lopend langs het huis van Jan
Vlugels go et unde ga ende lanx Jan
Remkens de jonge, bij Simpelveld. En nu
Remkens huys, der jong, nae
Sympelveldt. Unde nu ter tzijt possideert bezit en betaalt Leenart Pelsers het. Hij
is getrouwd met Celien, de dochter van
unde betael Leenart Pelsers, getrout
hebbende Tewis Ploum dochter Celien. Tewis Ploum.
+

Leenardt Pelsers betaelt anno 86 -i- vaet ____________________
roggen. Leenardt Pelsers anno 87 betaelt
-i- vaet roggen. Anno 88 Leenardt Pelsers
betaelt een vaet roggen. Anno 89
Leenardt Pelsers betaelt een vaet roggen.
Anno 90 Leenardt Pelsers betaelt een vaet
roggen. Anno 91 Leenardt betaelt een
vaet roggen. Anno 92 Leenardt betaelt
aen Jobsen een vaet roggen. Anno 93
Leenardt offie Smetten Jan betaelt -i- vaet
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roggen. Anno 94 Leenardt Pelsers betaelt
-i- vaet roggen.
Jaardienst voor de hele familie van
Jaerbeganck van geheel geslechtvan
+
Imstenrade, namelijk jonker Betrandt
Emstenraedt, nemlich joncker Betrandt
113v.
Buetz en jonkvrouw Margriet van
Buetz unde jonffrau Margriet van
Koeckem en hun intieme vrienden,
Koekern unde hun naekoemelicke
waarvoor de pastoor erfelijk 12 vat rogge
frunden, waer voer der pastoer heffi
twelleff eerff vas roggen. Underpandt is krijgt. Onderpand is huis en hof van de
huys unde hoff der Vroenhoff. Reigenoet Vroenhof. Grenzend in het oosten aan de
nae oesten die straes koemende uut die straat, die komt van de meent, lopend tot
de Sijben; in het zuiden aan de Sijben; in
gemeynte, gaende tot den Sijben, nae
het westen aan de Housmanhof; in het
zuyden der Zij ben, nae westen den
Housmanhoff, nae norden der kerckhoff noorden aan het kerkhof te Simpelveld.
Evenzo zijn al de landerijen, die bij de
tzo Sympelvelt. Des gelijcken zijn
Vroenhof horen, verpand. Tegenwoordig
veronderpandt allen die lenderien den
Vroenhoff tzo copeterende. Nu ter tzijt zijn ze in het bezit van jonkvrouw
Kluervan den Hove, weduwe Grytteren.
hilt jonffrou Kluer van den Hoeff,
weduwe Grytteren.
+
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Klaes Kluesens, halffwen van den
Vroenhoff, betzaelt anno 86 -xii- vas
roggen.
Klaes Kluesens, halffwen voerseid,
betzaelt anno 87 -xii- vaet roggen.

____________________

Anno 88 heft joncker Andrees van Gritter
mij betaelt -xii- vaet roggen, dat vaet
-xiii- merck, hyr in gekort -vii- gulden
Brabants van wegen dye schattinge van
den Sijben, aengaende den 16e octobris
tot den 10 july anno 89.
Anno 89 joncker Jan Grytteren betaelt
-viii- vaet, resteert -iiii- vaet roggen unde
-vi- merck.
Anno 91 gepandt den 4e february.
Joncker Andrees betaelt op dye restanten
voer zijn aenpart -xii- vaet rogen, rester
al noch -xvi- vaet. Joncker Andrees
Grytteren betaelt allen restanten onder
protestatien met allen gerichtskosten,
verhoepende alsullicken schaeden te
verhaelen aen zijnen broeder ende suster.

In het jaar 1588 heeft jonker Andrees van
Gritter mij 12 vat rogge betaald, 13 mark
per vat, met korting van 7 gulden
Brabants vanwege de belasting van de
Sijben, vanaf 16 oktober tot 10 juli van
het jaar 1589.
In het jaar 1589 heeft jonker Jan
Grytteren 8 vat betaald; restant 4 vat
rogge en 6 mark.
In het jaar 1591, op 4 februari, werd
beslag gelegd.
Jonker Andrees betaalde van de restanten
van zijn aandeel 12 vat rogge, blijft nog
16 vat over. Jonker Andrees Grytteren
betaalde onder protest alle restanten met
alle proceskosten, in de hoop de schade
te verhalen op zijn broer en zus.
In het jaar 1592 betaalde jonker Andrees
aan jobsen 12 vat rogge.

Anno 92 joncker Andrees betaelt aen
Jobsen -xii- vaet roggen.
Anno 93 Gritteren gelivert -iiiigelachteren holts. Dye gelachter -vjgulden. Noch -vij- schandelen. Dat dorsen
-iidaler dat vaet. Van den koeren -iiijgulden Aex, resteert mij -xiiiij- gulden,
weneger -iii- bouzen.
Anno 94 Leenardt Heuts u ut joncker
Gritteren koeren betaelt in stat
vurderegenante -xii- vas roggen.

In het jaar 1593 heeft Gritteren geleverd
4 vadem hout. Per vadem 5½ gulden. Ook
6½ takkenbossen. Dorsen kost 2 daalder
per vat; van het koren 3½ gulden Akens;
rest mij 14½ gulden min 3 bouzen.
In het jaar 1594 betaalde Leenardt Heuts
van het koren van jonker Gritteren in
plaats van bovengenoemde 12 vat rogge.
In het jaar 1595 betaalde Leenardt Heuts
zijn eerste pacht volgens afspraak: 12 vat
rogge.

Anno 96 Leenardt Heuts betaelt -xii- vas ____________________
roggen. Joncker Gritteren voltaelt anno
97, 98, 99, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604.
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Loduick in die Nermstraet unde zijnder Jaardienst voor Ladewiek in de Irmstraat
+
en zijn erfgenamen, waarvoor de pastoor
eerffen Jaergetzijt, waer voer der
114r.
pastoer hefft 15 bouzen. Underpandt is 15 bouzen krijgt. Onderpand is huis en
huys ende hoff van Loduwyck gelegen hof van Lodewick gelegen in de
in die Nermstraes. Reigenoet nae oesten Irmstraat. Grenzend in het oosten aan de
openbare weg; in het zuiden aan de
die gemeynstraet, nae zuyden Slijns
bempt, nae westen die gemeynten, nae beemd van Slijn; in het westen aan de
porden den Pannesleger. Nu ter tzijt hilt meent; in het noorden aan de Panneslager.
Tegenwoordig in het bezit van Jan
Jan Bachus.
Bachus.
+

Anno 86 Jan Bachus betzaelt -xviii____________________
bousen.
Anno 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Jan
Bachus betaelt jaerlix -iii- merck.
Jan Bachus betzaelt anno 94, 95, 96, 97,
98, 99, 1600, 1601.
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Willem Scheifkens unde zijn huysvrou Jaardienst voor Willem Scheifkens en
zijn vrouw met hun kinderen, waarvoor
met hunnen kinderen jaergetzijt, waer +114v.
voer den pastoer gelaeten is twe eerffvas aan de pastoor erfelijk 2 vat rogge is
roggen. Underpant huys unde hoff op den nagelaten. Onderpand is huis en hof op
Schijn. Nuy ter tzijt betaelt Jan Remkens, de Schijn. Tegenwoordig betaalt Jan
Remkens de jonge 1½ vat en Peeter
der jong, underhalff vaet unde Peeter
Jonckers op den Molsberg een halffvaet. Jonckers op de Molsberg ½ vat.
+

Anno 86 Jan Remkens betaelt -ij- vas, ____________________
Peeter Jonckers -j- vas.
Anno 87 Jan Rempkens unde Peeter
Jonckers -ii- vas.
Peeter Jonckers anno 88 -j- vaet roggen.
Peeter Jonckers anno 89 -j- vaet roggen.
Anno 90 Peeter Jonckers betaelt -j- vaet
roggen. Anno 88 Jan Remkens betzalt -ijvaet roggen. Anno 89, 90, 91 Jan
Remkens betzaelt -iiiij- roggen.
Peeter Jonckers betaelt 91, 92.
Anno 92 Jan Remkens betaelt -ij- vaet
roggen. Anno 93 der mullener betaelt
voer Jannen -ij- vaet.
Anno 94 Jan Remkens betaelt -j- vaet
rogen. Anno 95 Jan Remkens cum suis
voltaelt anno 96, 97, 98, 99, 1600, 1601,
1602, 1603, 1604.
Anno 1605 Jan Remkens betaelt -ij- vas
roggen. Anno 1606 Jan Remkens betaelt
-ij- vas roggen. Anno 1607 Jan Remkens
betaelt -ij- vas roggen. Anno 1608 Jan
Remkens deurg den mullener betalt -ijvas roggen.
Anno 1609 Jan Remkens betaelt -ij- vas
roggen Anno 1610 Jan Remkens betaelt
-ij- vas roggen Anno 1611, 1612, 1613
Jan Remkens betaelt jaerlich -ij- vas
roggen.
Jan Buysen unde zijnder huysvrouwen Jaardienst voor Jan Buysen en zijn vrouw,
waarvoor aan de pastoor erfelijk 1 vat
jaergetzijt, waer den pastoer gelaeten +115r.
is een eerff vas roggen. Onderpandt drie rogge is nagelaten. Onderpand zijn 3
vierdel landts, neven Beysels kynder landt vierdel land, naast het land van de
+
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unde in den voerhoff Heyn Scheffelertz
halff boonder. Nuy ter tzijt betzalt
Meerien van Oppen, weduwe Peeter
Jongen, die dochter Kleur Nacken.

kinderen Beyse! en aan de voorkant ½
bunder van Heyn Scheffelertz.
Tegenwoordig betaalt Merien van Oppen,
de weduwe van Peeter jongen, dochter
van Kleur Nacken.

Marien van Oppen betzaelt anno 86 een ____________________
vas roggen.
Marien van Oppen betaelt anno 87 een
vaet roggen.
Anno 88 Lysbeth Heulsen betaelt van
wegen Marien van Oppen een vaet
roggen.
Anno 89 Maria van Oppen betaelt een
vaet roggen.
Anno 90 Maria van Oppen betaelt een
vaet roggen.
Anno 91 Maria van Oppen betaelt een
vaet roggen.
Anno 92 Maria van Oppen betaelt een
vaet roggen.
Anno 93 Maria van Oppen betaelt aen
Jannen der becker een vaet roggen.
Anno 94 Nys Scheffelerts betaelt voer
Meryen -i- vaet roggen
Anno 95 Marien van Oppen betzaelt -ivaet roggen
Anno 96 Maria van Oppen betzaelt -ivaet roggen.
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Anno 97 Maria van Oppen betaelt -i- vaet ____________________
roggen. Anno 98 Maria van Oppen betaelt
-i- vaet roggen. Anno 99, 1600 Thys
Byspelmans betaelt betaelt van wegen
Marien van Oppen -ii- vas roggen.
Anna Bispelmans met -iii- vas roggen
unde een vas bij fruntschaff quyt
gescholden.
Anno 1605 Maria van Oppen betaelt een
vas roggen.
Jaardienst voor Jan in dy Graet en zijn
Jan in dy Graet unde zijnder
+
vrouw Agnees, waarvoor de pastoor 2½
huysvrouwen Agnees jaergetzijt, waer
115v.
vat rogge krijgt en de kerkfabriek 3 kop
voer der pastoer hefft derdehalff vaet
roggen unde die fabryck dry cup unde der en de koster 1 kop. Onderpand is 1
bunder land, gelegen op de Huls;
kuster eenen cop. Underpandt een
buynder landts, liggende aen die Heuls; tegenwoordig grenzend aan Mei ken, de
dochter van Leenardt Knousten, en
nu ter tzijt reigenoet Meiken, Leenart
Knousten dochter, gaende nae Sympelvelt richting Simpelveld en aan de voorkant
unde voerheufft Boyen kynder. Nu ter de kinderen van Boyen. Tegenwoordig
tzijt hilt Meiken, Jans Smets dochter, int bezit Meiken, de dochter van Jan Smets,
panhuys -iii- vierdel unde Jan Boesten in het ‘panhuis’ 3 vierdel en het kind van
Jan Boesten 3 vierdel en Jan Scheilen,
kendt -iii- vierdel unde Jan Schellen,
getrouwd met Lysken op den Schijn.
getrouwet hebbende Lysken op den
Schijn.
+

Anno 86 hebben die voerseiden
____________________
betaelt-iij- vaet, weniger -iij- cop den 24
may op anno 85.
Anno 87 Jan Schellen betzalt-iii- cop.
Anno 88 Jan Schellen betaelt -iij- cop.
Anno 89 heft Jan Boesten betaelt den 8e
july op die restanten van anno 84, 85, 86,
87, 88
- viij- cop als voermunder zijns neeffen
Jan Boesten kent, rest -iij- cop.
Dedrick Brouman betaelt anno 86, 87, 88
jaers -iij- cop, resteert -iij- cop van anno
85.
Anno 89 Jan Schellen betaelt -iij- cop.
Anno 09 [90] Jan Schellen betaelt -iijcop.
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Anno 91 den 3e septembris Dedrich
Broumans betalt dye restanten, -vj- vas
roggen blijff schuldich.
Dedrich Broumans quit gescholden -ijvaet roggen.
Schijn Jan betzalt -i- vaet cup roggen.
Anno 92 Jan Schellen betaelt-viij- cop
roggen. Anno 93 heft Drees van den
Haeff betaelt voer Schijn Jan -viij- cop.
Anno 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1600, 1601,
1602, 1603
Jan Scheilen cum suis voltaelt jaerlix
dardehalff vas roggen.
Jan van der Heggen unde zijn huysvrou Jaardienst voor Jan van der Heggen en
+
zijn vrouw en hun kinderen en Heynicken
ende hun kynder unde Heynicken op
116r.
den Berg unde zijn huysvrou jaergetzijt, op den Berg en zijn vrouw, waarvoor de
pastoor derde 1½ vat rogge krijgt en de
waer voer der pastoer heff darde
onderhalff vas roggen unde die fabryck kerkfabriek 2 kop voor de kaarsen.
Onderpand is huis en hof op de
twe cup voer die kertsen. Underpandt
Henneberg. Grenzend in het oosten aan
huys unde hoff op den Henneberg.
Reigenoet nae oesten Jan Santernel hofft, de hof van Jan Sandernel; in het zuiden
nae zuyden den Muelendijck, nae westen aan de Molenbeek; in het westen aan huis
Merchen Oetegraeven huys unde hoff, en hof van Merchen
nae noerden die gemeynstraet. Nuy ter
tzijt
+
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hylt Leenart Hegmans. Anno 87 hefft dat Oetegraeven; in het noorden aan de
onderpandt gegolden Jacop Dichters.
openbare weg. Tegenwoordig in het bezit
van Leenart Hegmans. In het jaar 1587
heeft Jacob Dichters het onderpand
gekocht.
Anno 86 Leenart Hegmans betaelt
____________________
onderhalff vaet roggen, dat vaet -viiigulden.
Jacop Dichters betaelt onderhalff vaet
anno 87. Anno 87 Jacop Dichters betaelt
-ij- vaet roggen. Anno 88 Jacop Dichters
betaelt -ij- vaet roggen. Anno 89 Jacop
Dichters betaelt -ij- vas roggen. Anno 90,
91, 92, 93, 94, 95 Jacop Dichters jaerlix
betaelt -ij- vas
Anno 96, 97, 98, 99, 1600, 1602, 1603
Jan Santernel jaerlix betzaelt -ij- vas
roggen.
Peeter Schelen unde Berb zijn huysvrou Jaardienst voor Peeter Schelen en zijn
+
vrouw Berb en hun kinderen, waarvoor
unde hun kynderen jaergetzijt, waer
116v.
de pastoor erfelijk 1 vat rogge krijgt en
voer der pastoer hefft een eerff vas
roggen unde die fabryck dry cup unde der de fabriek 3 kop en de koster 1 kop.
Onderpand is 1 morgen land bij de
kuster eenen cop.
Underpandt eenen morgen landts op den Molenweg, naast het land van Claes
Moelenwech neven Claes Brouwers landt. Brouwers. Tegenwoordig betaalt Krijn
Nuy ter tzijt betaelt Kryn Brouwers aen Brouwers bij de Hertz ½ vat en Jan
Oetegraven, de schout, met zijn zwager
geen Hertz een halff vaet unde Jan
Baltus Spirckens, Jacop in den Leyn en
Oetegraeven, chouteert, met zijnen
swaegeren Baltus Spirckens, Jacop in den de dochter van Nys Nacken ½ vat.
In het jaar 1586 betaalde Krijn Brouwers
Leyn unde
½ vat. In het Jaar 1587 heeft Baltus
Nys Nacken dochter een halff vas.
Anno 86 Kryn Brouwers betaelt -j- vaet. Spyrtens de restanten betaald, jaarlijks ½
vat tot het jaar 1588, samen 2 vaten rogge
Anno 87 heft Baltus Spyrtens betaelt die en hij is nu voortaan ‘pachtenaar’ van de
restanten, jarlix een halffvaet tot anno 88, pastoor.
In het jaar 1588 betaalde Baltus Spyrkens
somma -ii- vaet roggen unde is nu
½ vat rogge. In de plaats van Krijn
vordaen des pastoers pachtenaer.
Brouwers betaalden nu Baltus in de Broek
Anno 88 Baltus Spyrkens betaelt een
en Lysken Scheiffelerts. En zij betaalden
halffvas roggen. In Kryns Brouwers
plaets betaelt nu Baltus inne den Broeck jaarlijks ½ vat in de jaren 1587-89.
ende Lysken Scheiffelerts ende betaelt
jaerlix een halffvaet anno 87, 88, 89.
+
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Merken Oetegraeven, weduwe Baltus
Merchen Oetegraven, de weduwe van
Spyrkens, betaelt anno 89 -j- vaet roggen. Baltus Spyrken, betaalde in het jaar 1589
een ½ vat rogge.
Merken Oetegraeven ende van wegen
Baltus inne den [Broeck]. Claes Kluesens
-i- vaet roggen anno 90.
Anno 91 Klaes Kluesens -j- vaet.
Anno 91, 92 Merchen Oetegraeven
betaelt jaerlix -j- vaet roggen. Claes
Cluesens betaelt anno 92 -j- vaet roggen.

Merchen Oetegraven en namens Baltus
in de [Broek] en Claes Kluesens 1 vat
rogge in het jaar 1590.
In het jaar 1591 Klaes Kluesens ½ vat.
In de jaren 1591 en 1592 betaalt Merchen
Oetegraven jaarlijks ½ vat rogge. Claes
Cluesens betaalt in het jaar 1592½ vat
rogge. In het jaar 1593 betaalde Nys
Anno 93 Nys Byspelmans Scheiffelerts Byspelmans Scheiffelerts met zijn zwager
met zijnen swaeger Jan betaelt -j- vaet Jan ½ vat rogge en aan de koster de
roggen unde den kuster dy restanten van restanten van 4 jaar: ieder jaar ½ kop.
vier jaer, ider jaer eenen halven cop. Dan Dan blijft Jan de koster ½ vat rogge
Jan blijff schuldich den kuster een
schuldig en Merchen Oetengraeven 1 vat
halffvaet roggen ende Meercken
rogge met de pacht van de koster.
Oetengraeven met den kusters pacht -ivaet roggen.
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Anno 94, 95, 96, 97. 98, 99 Merchen
____________________
Oetegraeven cum suis voltaelt.
Anno 1600, 1601, 1602, 1603 Merchen
Oetegraeven met Jacop Vaesen tzoe
Busserhousen jaerlix betzaelt een vas
roggen.
Jaardienst voor len in die Belt en haar
Jen in die Belt unde haer dochter
+
dochter Merchen, waarvoor de pastoor
Merchen Jaergetzijt, waer van der
117r.
pastoer heeft jaerlix twe vaet, eenen cop jaarlijks erfelijk 2 vat en 1 kop haver
haeveren eerfflich op eenen hoff tegen krijgt op onderpand van een hoeve naast
Jans buys op den Schijn oever, op den jans huis tegenover de Schijn op de
Molsberg.
Molsberg. Nuy ter tzijt haldende Jan
Remkens, der jong; unde heeft Alman Tegenwoordig in het bezit van Jan
Lambrechs, getrouwet hebbende Mey, Remkens de jonge. En Alman Lambrechs,
getrouwd met Mey, de dochter van Hens
Hens Kueven dochter, dat onderpandt
veralieneert unde op zich bij gerichtelicke Kueven, heeft het onderpand vervreemd
bipende stellende, den voerseide pacht en via het gerecht als tweede pand op zijn
naam gezet en de genoemde pacht
verhalden.
overgenomen.
+

Almans Lambrechtz betzaelt anno 86 -ii- ____________________
vaet, eenen cop haeveren.
Alman Lambrecht betzalt anno 88 -iivaet, eenen cop haeveren op dat jaer anno
87.
Anno 88 Alman Lambrechs betaelt -iivaet, -o- cop ha....
Anno 89 Alman betaelt -ii- vaet, eenen
cop.
Anno 90 Alman Lambrechts betaelt -iivaet, eenen cop hae...
Anno 91 Alman betaelt -ii- vaet, o cop
haeveren. Anno 92 Aman Lambrechs
betaelt -ii- vaet haveren, o cop
Anno 93 Alman Lambrechs betaelt -iivaet, o cop haeve.
Anno 94 Alman Lambrechts betaelt -iivaet, o cop haeveren.
Anno 95, 96, 97, 98 Alman Lambrechts
betzaelt jaerlix -ii- vas eenen cop
haeveren.
Anno 99, 1600, 1601, 1602, 1603
Leenardt Pelsers op den Molsberg jaerlix
betzaelt -ix- cup haeveren.
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Peeter in den Wijer unde zijn huysvrou Jaardienst voor Peeter in den Wij er en
+
zijn vrouw Beel met haar kinderen,
Beel met haeren kinderen jaergetzijt,
117v.
waer van der pastoer helfft onderhalff vas waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1½
roggen eerfflick unde die fabryck twe cup vat rogge krijgt en de kerkfabriek 2 kop
unde der pastoer moet den kuster geven en de pastoor moet de koster 1 bous
geven. Onderpand is 1 morgen land in de
een bous. Onderpandt eenen morgen
landts in de Meertensgraeff. Reigenoet Meertensgraaf. Grenzend aan Meiken
Meiken Knousten nae den Lyndenstock. Knousten bij de Lindenstok. Aan de
andere kant Kluesken Femis of het land
Dander zijde Kluesken Femis offt
van Didricht Brouman. ..........
Didricht Brouman landt.
[..........................] Nuy ter tijt hylt und Tegenwoordig bezitten en betalen Anna,
betzaelt Anna, weduwe Peeter Byspelman de weduwe van Peeter Byspelman, en
Houprecht Saevelberg.
unde Houprecht Saevelberg.
+

Anno 86 Anna Byspelman unde
____________________
Houprecht Saevelberg betzaelt -ij- vaet
roggen.
Anno 87 Anna, weduwe, unde Houprecht
Saevelberg underhalffvas roggen.
Anno 88 Houprecht Saevelberg 000 cup
roggen, Anna,
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weduwe, betzaelt 000 cup roggen.
____________________
Anno 89 Anna Byspelmans 000 cup
roggen, Houprecht betaelt 89 000 cup
roggen.
Anno 09 [90] Houprecht betaelt 000 cup
roggen, Anna Byspelmans betaelt 90 000
cup roggen. Houbrecht Saevelberch anno
91 000 cup roggen. Anno 91, 92 Anna
Bispelmans betaelt 000 cup roggen.
Anno 92 Houbrecht Saevelberg betaelt
000 cup roggen.
Anno 93 Houbrecht Saevelberch betaelt
000 cup roggen.
Anno 94 Anna betaelt -iii- cup eerten
voer -iii- cup roggen.
Jan Baenen al affbetaelt tot anno 99, nyet
van den voirseide onderpant dan van der
Plaiten Anno 99 Anna Bispelmans
betzaelt met Houbrecht -ij- vas roggen.
Anno 1600, 1601 Anna unde Houbrecht
betzaelt -iii-vas roggen.
Anno 1602, 1603 Anna Bispelmans unde
Houbrecht betzalt -iii- vas. Anno.
Jaardienst voor Fie Alegast met haar
Fie Alegast met haeren elderen
+
ouders, waarvoor de pastoor jaarlijks ½
jaerbeganck, waer voer der pastoer
118r.
hefft jaerlix een halff Acher mudt roggen. Akens mud rogge krijgt. Onderpand is
huis en hof te Bulkum, tegenwoordig
Underpandt is huys unde hofftzo
toebehorend aan Dedrich Brouman. En 3
Bulckom, nu ter tzijt competeerende
morgen land achter het huis bij het
Dedrich Brouman. Unde dry morgen
Cappartz huis. En de kerkfabriek ½ mud
landts achter dat huys bij dat huys
Cappartz. Ende die fabryck der kercken rogge op onderpand van 1 morgen
een halff mudt roggen op eenen morgen boomgaard achter het huis van Willem
bongardtz achter dat huys van Willem Alfers van Bulkum en ook op het
Alfers van Bulckom unde oeck op dat genoemde onderpand; tegenwoordig in
het bezit van Dedrich Brouman van
onderpandt voerseid, nu ter tzijt hilt
Gulik. Leenardt Smets, halfwin te
Dedrich Brouman van Gulich.
Leenardt Smetz, halffen tzo Bulckom, Bulkum, betaalt namens zijn baas,
Dedrich Brouman, in het jaar 1586 vier
betzaelt van wegen zijns heerschaffs,
vat rogge.
Dedrich Brouman, anno 86 -iiii- vas
roggen.
+

Leenardt Smets betaelt anno 87 -iii- vas ____________________
roggen. Dedrich Brouman op anno 88
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betaelt een halff ducaet, dye wellicken -imerck te licht was, voltaelt.
Anno 89 Dedrich Broumans halffwen,
Willem Fremkens, twe vaet op dye
restanten ende -iiii- gevallen anno 88.
Anno 09 [90] Wilhelm Fremkens betaelt
-iiii- vaet op anno 09 [90]
Anno 09 [90] Welhelm als pachtenaer
betaelt -iiii- vaet roggen, dat vaet -xxiiimerck op ons reeckenschap. Wilhelm
Fremkens betaelt -iiii- vaet roggen anno
91.
Anno 92 Wilhelm Fremkens aen Jobsen
betaelt -iiii- vaet roggen.
Anno 93 Wilhelm Oertmans betaelt aen In het jaar 1593: Wilhelm Oertmans
den staeten schaets -iiii- vaeten roggen, betaalt aan de schatkist 4 vat rogge, per
dat vaet ad -iiij- gulden Eex.
vat ad 3½ gulden Akens.
Anno 94 Wilhelm Maes ingehalden den ____________________
pacht om te betaelen den staeten schats,
dat vaet ad -iiii- gulden Eex.
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Anno 96 den 28 octobris Wilhem Maes ____________________
betzalt van Bulckommer hoff ses vas
roggen gevallen 95.
Anno 97 den 8e may Wilhem Maes
betzaelt van Bulckommer hoff ses vas
roggen gevallen anno 96, das vas met
-xxiij- merck. Noch -xxii- merck vanden
passien etc. op mijnen groeten schaeden
by pantschaffrecht.

In het jaar 1597, op 8 mei, betaalt Wilhem
Maes over de Bulkumer hof 6 vat rogge,
vervallen in het jaar 1596, per vat 22½
mark. Ook 22 mark vanwege het
ongemak van grote schade voor mij bij
de beslaglegging.

Anno 96 den 18e aprilis Wilhem Maes
betzaelt ses vas roggen, gevallen anno
97, unde -xxii- merck.

____________________

Anno 99 den 27e decembris Wilhem
Maes betzaelt ses vaet roggen unde
vervallen anno 98 aen Gelis Geelkrans
als ontfanger van den Rentmeister van
Raedt, resteert Wilhem -xxii- Merck.

In het jaar 1599, op 27 september, betaalt
Wilhem Maes 6 vat rogge en het was in
het jaar 1598 aan Gelis Geelkrans
vervallen als ontvanger van de
rentmeester van 's-Hertogenrade; blijft
voor Wilhem 22 mark.

Wylhem Maes resteert anno 99, 1600,
1601 jaerlix -vi- vas roggen unde-xxiimerck, noch anno 1602 resteert-vi- vas
roggen unde -xxii- merck.

____________________

Anno 1604 den 5e january segget Wilhem
Maes betzaelt te hebben aen den
Rentmeister Cortenbach -vi- vas roggen.
Noch-i- vas vanden Muyle gevallen anno
1603.

In het jaar 1604, op 5 januari, zegt
Wilhem Ma es betaald te hebben aan de
rentmeester van Cortenbach: 6 vat rogge.
Ook 1 vat van de Molen, vervallen in het
jaar 1603.

Tot anno 1601 excluys dient den
Tot aan het jaar 1601 dient de genoemde
vorgenante heerenpacht tot voldenige der ‘heren pacht’ tot voldoening van de bede
bede van mayo tot november.
van mei tot november.
Jaardienst voor Henrich Busschoff en zijn
Henrich Busschoff unde zijnder
+
vrouw Merchen met haar kinderen,
huysvrouwen Merchen met haeren
118v.
kynderen jaergetzijt, waer van der pastoer waarvoor de pastoor erfelijk 1 vat rogge
+
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jaerlix hefft een eerff vas roggen unde
een halff vaet voer den cappellaen unde
die fabryck een halffvaet unde der kuster
eenen cop. Underpant huys unde
hoffMertens op die Playt unde
vierdenhalven morgen int Eppenloch. Nu
ter tzijt hilt Peeter Plaiter, Neesken op die
Playt twe morgen. Reigenoet die Heide,
die ander zijde Jan Cardenael, die derde
zijde Jan Moulen, halffwen morgen,
voerheuff die gemeynten.

krijgt en ½ vat voor de kapelaan en voor
de kerkfabriek ½ vat en de koster 1 kop.
Onderpand is huis en hof van Mertens op
de Playt en 31½ morgen in het
Eppenloch. Tegenwoordig bezitten Peeter
Plaiter en Neesken op de Playt 2 morgen.
Grenzend aan de Heide; aan de andere
kant Jan tardenael; aan de derde kant de
morgen van Jan Moulen, halfwin; aan de
voorkant de meent.

Hefft Peeter Plaiter betaelt tot anno 85
underhalven cop roggen unde 86, 87 een
halff vaet roggen betaelt Cluer, Peeter
Plaiters huysvrou, weduwe Langer Jan
-ij- cop, 86, 87 Kluer, weduwe, anno 88
-j- vas Langer Jan van Oersbeeck -ij- cop.
Gepandt sint Pouwelsavont Jan Baenen
-o- cop, een runsel op dye pantschappen,
nemlich Vroenhoff, Bulckom.

Peeter Plaiter heeft tot het jaar 1585 1½
kop rogge betaald en in 1586 en 1587
betaalde Kluer, de vrouw van Peter
Plaiter, ½ vat rogge; de weduwe van
Langer Jan 1½ kop in 1586 en 1587;
Kluer, de weduwe, betaalde in het jaar
1588½ vat. Langer Jan van Orsbach 1½
kop. Beslag gelegd op de avond voor sint
Paulus: Jan Baenen betaalde 1 kop tegen
de beslaglegging, namelijk de Vroenhof
en Bulkum.
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Dye Plait betaelt aen den schoutet eenen ____________________
francken.
Baets Moulen -j- vaet roggen, Langer Jan
-ij- cop. Anno 89
Kluer betaelt -j- vaet, Langer Jan -ij- cop.
Anno 90 Kluer betaelt -j- vaet roggen,
Langer Jan -ij- cop.
Anno 91 Kluer betaelt -j- vaet roggen.
Anno 92 Kluer betaelt -ooo- cup roggen.
Anno 93 Kluer betaelt -oo- cup.
Anno 94 Kluer betaelt -i- vaet roggen.
Noch anno 95 den 8e juny op vorige
reeckenschap -i- vaet roggen.
Anno 95 Kluer -0000- cup, -j- cop, gilt
-iij- cop met Baetse
Neesken -iii- molchteren.
Jan Baenen -iii- molchteren.
Houbrecht Vree -ij- cop.
Croesen kinder -j- cop.
Anno 96, 97, 98, 99, 1600, 1601, 1602,
1603 Cleur cum suis betzaelt, aus
genoemen Jan Baenen; resteert tot anno
1603 -vii- cup, meteen molchter, nemlich
van anno 99.
Anno 1605 den 17e july met Jannen
Baenen allen voirgen scholl
affgereeckent, alsoe vanden pacht
voerseid als kerckbroer in bijwesen
Wilhem van Beggendorff onder dye
kercken halle, alsoe blijfft myr Jan
schuldich -vj- gulden Eex.

In de jaren 1596-1603 heeft Kluer met
haar gezin betaald, uitgezonderd Jan
Baenen; blijft over 7 kop min een
‘maalsel’ tot het jaar 1603, namelijk van
het jaar 1599. In het jaar 1605, op 17 juli,
werden met Jan Baenen alle voorgaande.
schulden afgerekend, ook van Willem
van Beggendorff onder het kerkportaal;
Jan blijft mij 5½ gulden Akens schuldig.

Jaardienst voor Symen Kuypers en zijn
Symen Kuypers unde zijn huysvrou
+
vrouw Getruydt, waarvoor de pastoor ½
Getruydt jaerGetzijt, waer voer der
119r.
pastoer hefft een halff vas roggen unde vat rogge krijgt en de kerkfa briek ½ vat.
Onderpand is een beemd bij de
die fabryck een halff vas. Underpandt
eenen bempdt op den Muelendijck, die Molenbeek; aan de andere kant de weide
ander zijde des pastoers wijeden offi die van de pastoor of de meent; en aan een
gemeynten, unde die zijde nae die moelen kant richting de molenbeemd van de
Kusters van Sympelveldt bempdt. Nu ter koster van Simpelveld. Tegenwoordig
tzijt possideert unde betzaelt Leenardt bezitten en betalen Leenardt Smetz,
Menten, de weduwe van Jan Pelsers en
+
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Smetz, Menten, weduwe Jan Pelsers,
Nees Huelsen, weduwe Lemmen Pelsers.
Hec jure recuperavi anno 84 atque
solverunt restantias usque ad annum 86.

Nees Huelsen, de weduwe van Lemmen
Pelsers. Dit heb ik terecht herwonnen in
het jaar 1584 en ze hebben de resterende
bedragen betaald tot het jaar 1586.

Nees betaelt anno 86, 87 haer aenpart. ____________________
Nees betaelt anno 88 haer aenpart.
Ment van der Mouren betaelt anno 86,
87, 88 voer haer aenpart -j- vaet roggen.
Nees betaelt 88, 89, 90, 91, betaelt op
restanten -j- vaet.
Leenardt Smets betaelt anno 89, 90, 91
-j- vaet roggen.
Mendt van der Mouren anno 90, 91, 92.
Anno 91, 92, 93 Nees betaelt-j- vaet
roggen. Anno 92, 93, 94 Leenardt Smets.
Anno 95, 96, 97, 98, 99, 1600, 1601,
1602, 1603 LeenardtSmetz unde Werner
aen Standts Valder voltaelt.
Anno 1604, 1605 Leenardt Smetz jaerlix
betzalt -vas roggen aen
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Peeter Byspelmans.
____________________
Anno 1606 Werner Beuters betzalt -j- vas
roggen.
Jan Hairdt unde zijn huysvrou Mettelt Jaardienst voor Jan Hairdt en zijn vrouw
Mettelt met haar zoon Peeter, waarvoor
met haeren son Peeter jaergetzijt, waer +119v.
voer der pastoer heft jaerlix twe eerff vas de pastoor jaarlijks erfelijk 2 vat rogge
roggen unde die fabryck -ij- vas unde der krijgt en de kerkfabriek 1½ vat en de
kuster -j- vas. Underpandt huys unde hoff koster ½ vat. Onderpand is huis en hof
Jan Haerst tzo Busserhuysen, reigenoet van Jan Haerst in Bosschenhuizen;
nae oesten op Gutsen drees, nae zuyden grenzend in het oosten aan het veld van
Lemmen Kraeckbers landt, nae westen Guts; in het zuiden aan het land van
Greiten, weduwe Lemmen Kraeckbers Lemmen Kraeckber; in het westen aan de
hof van Greite, de weduwe van Lemmen
hoff, nae norden die gemeyn straes.
Kraeckber; in het noorden aan de
openbare weg.
+

Anno 86 Houprecht Saevelberg betaelt ____________________
twe vaet roggen.
Anno 87 Houprecht betaelt -ii- vaet
roggen.
Anno 88 Houprecht betaelt -ii- vaet
roggen.
Anno 89 Houprecht betaelt -ii- vaet
roggen.
Anno 09 [90] Houprech -i- vaet roggen
betaelt, Jan Mees -i- vaet roggen, der
kuster -j- vaet. Anno 91 Jan Mees unde
Houbrecht -iij- met den kuster.
Anno 92 Houbrecht ende Jan Mees
betaelt met den kuster -iij- vaet.
Anno 93 Houbrecht ende Jan betaelt -iivaet oggen.
Anno 94 Houbrecht ende Jan betaelt -iivaet roggen.
Anno 95 Houbrecht unde Jan betzaelt -iivas roggen.
Anno 96 Houbrecht unde Jan betzaelt -iivas. Anno 97 Jan betzaelt -ii- vas roggen.
Anno 98 Houbrecht Saevelberch betaelt
-ii- vas roggen.
Anno 99 Houbrecht unde Jan betaelt -iivas. Anno 1600 Jan unde Houbrecht
betzaelt-ii-vas roggen.
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Anno 1601, 1602 Jan unde Houprecht
betzaelt-iiii-vas.
Anno 1603 Houbrecht betaelt aen
Thomas Didden -ii- vas roggen.
Jaardienst voor Meys van der Portzen en
Meys van der Portzen unde zijn
+
zijn vrouw Agnes met hun beider ouders,
huysvrou Agnes met hunder beider
120r.
waarvoor de pastoor jaarlijks 4 mark
eelders jaerbeganck, waer voer der
pastoer heft jaerlix vier merck unde die krijgt en de kerkfabriek en de koster 1
fabryck unde der kus ter een. Underpandt mark. Onderpand is huis en hof in de
Waalbroek. Gelegen naast.......
huys unde hoff in den Waelbroeck.
Reigenoet Nu ter tzijt betaelt Jan Baenen, Tegenwoordig betaalt Jan Baenen,
wonend op de Huls.
woenende op die Huels.
+

Jan baenen betzalt anno 86, 87 jaerlix vier ____________________
merck. Jan Baenen betzalt anno 88 -iiiim[erck].
Jan Baenen betzalt anno 89 -iiii- m.
Jan Baenen betaelt anno 90 -iiii- m.
Jan Baenen betaelt anno 91 -iiii- m.
Jan Baenen betaelt anno 92 -iiii- m.
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Jan Baenen betalt anno 93, 94 -viii- m. ____________________
Anno 95 Jan Baenen betzalt -iiii- m.
Anno 96, 97 Jan Baenen betaelt -iiij- m,
resteert -iij- m.
Anno 98 Jan Baenen betaelt -iiii- merck.
Anno 99 Jan Baenen betzaelt op dye
Popelwijdt -iiii- m.

In het jaar 1599 betaalt Jan Baenen op de
Popelweide 4 mark.

Anno 1600 Jan betaelt.
____________________
Anno 1601, 1602, 1603 Jan betzaelt -xiim.
Jaardienst voor Wilhelm van den Hove
Wilhelm van den Hoeff unde zijn
+
en zijn vrouw Kathryn met hun vrienden,
huysvrou Kathryn Myt hunder frunden
120v.
jaergetzijt, waer voer der Pastoer hefft waarvoor de pastoor jaarlijks 3 vat haver
jaerlix dry vas haeveren. Underpandt twe krijgt. Onderpand is 2 morgen land,
morgen landts, liggende tuschen Boghultz gelegen tussen Bocholtzen Vlengendaal;
Gelegen naast..........
unde Fleggendal. Reigenoet.......
+

Anno 86 Klaes Kosters, Mei
____________________
Raedermecher soen, betzalt dry vas
haeveren.
Anno 87 Klaes Koster betaelt -iii- vaet
haeveren. Anno 87 Klaes Kosters betaelt
-iii- vaet haeveren. Anno 88 Klaes Koster
betaelt -iii- vaet haeveren. Anno 89 Klaes
betaelt -iii- vaet haeveren.
Anno 90 Klaes cum suis betaelt -iii- vaet
haeveren
Anno 91 Jan Munnix -ii- vaet haeveren,
Klaes Costers -i-.
Anno 92 Klas Koesters cum suis -iii- vaet
haeveren.
Anno 93 Klaes Kosters cum suis -iii- vaet
haeveren.
Anno 94 Jan Munx cum suis betaelt -iiivaet haeveren
Anno 95, 96, 97, 98, 99, 1600, 1601,
1602, 1603 Jan Munnix jaerlix cum suis
betzaelt dry vas haeveren.
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Heyn Prickertz unde zijn huysvrou
Catryn met hunen kynderen jaergetzijt,
waer van der pastoer hefft jaerlix een
eerff vas roggen unde die fabryck een
vas. Underpandt twe morgen landts aen
den Wijsen Steyn in dat Busveldt.
Reigenoet.....
Nu ter tzijt betaelt Klaes Kluesens,
getrouwet hebbende Jen Brouwers,
weduwe Heyn Scheiffelartz.

Jaardienst voor Heyn Prickertz en zijn
vrouw Catryn met hun kinderen,
121r.
waarvoor de pastoor erfelijk 1 vat rogge
krijgt en de kerkfabriek 1 vat. Onderpand
is 2 morgen land bij de Witte Steen in het
Bosveld. Grenzend aan..........

+

Tegenwoordig betaalt Klaes Kluesens.
Hij is getrouwd met len Brouwers,
weduwe van Heyn Scheiffelartz.

Anno 86 Klaes Kluesens betzalt een vas ____________________
roggen. Anno 87 Klaes Kluesens betzaelt
een vas roggen. Anno 88 Klaes betaelt -ivaet roggen.
Anno 89 Klaes -i- vaet roggen.
Anno 90 Klaes betaelt een vaet roggen.
Anno 91 Klaes betaelt een vaet roggen.
Anno 92 Klaes Kluesens betaelt -i- vaet
roggen. Anno 93 Nys
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Scheffelerts cum suis betaelt aen
____________________
Dyricken -i- vaet.
Anno 94 Nys Scheiffellerts cum suis
betaelt -i- vaet roggen.
Anno 95, 96, 97, 98, 99, 1601 Nys
Scheiffeleits cum suis jaerlix betzalt een
vas roggen.
Anno 1602,1603 Jan van Werst jaerlix
betzaelt een vas roggen.
Jaardienst voor Kathryn en Fie, de vrouw
Kathrijn unde Fie, Jan Scheiffelertz
+
van Jan Scheiffelertz en hun voorouders,
huysvrou, unde hun voerelders
121v.
jaergetzijt, waer voer der pastoer hefft waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1
vat rogge krijgt en de kerkfabriek 1 vat.
jaerlix een eerff vas roggen unde die
fabryck een vas. Underpandt twe morgen Onderpand is 2 morgen land bij de Witte
Steen in het Bosveld. Gelegen naast.......
landtz aen den Wijssen Steyn int
Busveldt. Keigenoet....
+

Nu ter tzijt betzaelt Klaes Kluesens als
voerscreven.

Tegenwoordig betaalt Klaes Kluesens
zoals boven beschreven.

Anno 86 Klaes Kluesens betzalteen vas ____________________
roggen. Anno 87 Klaes Kluesens betzalt
een vas roggen. Anno 88 Klaes betzaelt
-i- vaes roggen.
Anno 89 Klaes betaelt -i- vaet.
Anno 90 Klaes betaelt een vaet roggen.
Anno 91 Klaes betaelt een va et roggen.
Anno 92 Klaes Kluesens betaelt -i- vaet
roggen. Anno 93 Nijs Scheffelerts aen
Dirycke betaelt -i- vaet roggen.
Anno 94 Nijs cum suis betaelt -i- vaet
roggen. Anno 95, 96, 97, 98, 99 Nys
Scheiffelertz cum suis betzaelt jaerlix een
vas roggen.
Anno 1600, 1601, 1602, 1603 Jan van
Werst jaerlix betzaelt een vas roggen.
Anno 1604 Jan van Weerst be-taelt -ivas roggen.
Anno 1605, 1606 Jan van Weerst betaelt
jaerlich een vas roggen.
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Anno 1607 Jan van Weerst betaelt -i- vas
roggen. Anno 1608, 1609 Jan van Weerst
betaelt jaerlich een vas roggen.
Anno 1611 Jan van Waerst betaelt
jaerlich van twe jaereri een vas roggen.
Jaardienst voor Guert Heutz en zijn
Guert Heutz unde zijnder elder
+
ouders, waarvoor de pastoor erfelijk vat
jaergetzijt, waer voer der pastoer hefft
122r.
een eerff vas roggen. Underpandt allen rogge krijgt. Onderpand is het hele
dat eerff unde goet, huys hoff van Leenart erfgoed, huis en hof van Leenardt Heutz,
Symen Heutz en zijn broers. Grenzend
Heutz, Symen Heutz unde zijnder
aan de goederen van Symen Heutz, aan
broederen. Reigenoet der guederen
Symen Heuts, dy straet aen Sinter Klaes, de straat bij Sinterklaas, aflopend naar de
affgaende nae den Broeck unde possideert Broek en 2 morgen in het bezit van
Marien van Oppen. En zij betaalt voor
Marien van Oppen twe morgen unde
betaelt voer haer gedeils een halff eerff haar deel erfelijk ½ vat rogge en Paschen
vaet roggen unde Paschen Huets, nu ter Heutz, tegenwoordig Peeter Kuypers en
tijt Peeter Kuypers unde Leenart Heutz Leenardt Heutz betalen ½ vat.
een halff vaet.
+

Anno 86 Marien van Oppen betaelt -j- ____________________
vaet roggen, Leenaert Heutz unde Peeter
Kuypers een halff vaet roggen.
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Leenardt Heuts betaelt anno 87 een halff ____________________
vaet, Marien van Oppen betalt anno 87
een halff vaes. Anno 88 Lysbeth Hulsen
betaelt van wegen Marien van Oppen een
halff vas roggen.
Anno 88 Leenart Heuts -o- cop.
Anno 89 Marien van Oppen betaelt -jvaet roggen.
Anno 90 Merien van Oppen betaelt -jvaet roggen.
Anno 91 Marien van Oppen betaelt -jvaet roggen.
Anno 92 Merien van Oppen betaelt -jvaet roggen.
Anno 93 Merlen betaelt -j- vaet roggen.
Anno 94 Merien betaelt -j- vaet roggen.
Anno 95 Meryen betaelt -j- vaet roggen.
Lenardt Heuts unde Peter der Kuyper
betaelt van anno 88 tot 1600 jaerlix -jvas roggen.
Merien van Oppen oft Thys Byspelmans
betzaelt in haer plaets Anno 1601, 1602,
1603 Leenardt Heuts unde Merrien van
Oppen jaerlix betaelt een vas roggen.
Anno 1604 Merien van Oppen voltaelt
aen Anna Bispelmans.
Anno 1605 Merlen van Oppen betaelt een
halff vas roggen. Leenardt Heutz unde
Peeter Kuypers betaelt een halff [vaet]
roggen van anno 163 [1603] nemlich
betaelt 1604, 1605, 06.
Leenart Heutz unde zijn huysvrou Berb Jaardienst voor Leenardt Heutz en zijn
vrouw Berb, waarvoor de pastoor jaarlijks
jaergetzijt, waer voer der pastoer helft +122v.
erfelijk 1vat rogge krijgt en de
jaerlix een erff vaet roggen unde die
fabryck een halff vaet unde eenen cop kerkfabriek ½ vat en 1 kop en de koster
unde der kuster eenen cop. Onderpandt 1 kop. Onderpand is huis en hof in de
huys unde hoff in die Nermstraet tegen lrmstraat tegen het huis van Jan Bachus.
Jan Bachus hous. Nuy ter tijt, anno 86, Tegenwoordig, in het jaar 1586, betaalt
betaelt Leenardt Heuts een halff vaet ende Leenardt Heutz ½ vat en Peeter Kuyper
½ vat rogge.
Peeter Kuyper een halffvaet roggen.
+
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Lenardt Heuts betaelt een halffvaet anno ____________________
86 ende 87.
Anno 88 Leenardt Heuts een halff vaet
roggen. Anno 89, 90 Leenart betaelt -ivaet.
Anno 91, 92, 93, 94 jaerlix -j- vaet
roggen.
Anno 95, 96, 97, 98 Leenardt Heuts
betaelt aen Peeter Lyndenloiff.
Anno 99, 1600 Leenardt quyt geslaegen.
Anno 1601, 1602, 1603 Leenardt Heuts
cum suis betaelt een vaet roggen.
Anno 1617 betalt.
Off guter rechenung ontfangen van Baltus
Heuts einen daler rijnsgulden van wegen
van wegen der panscha. Ao 1622 betalt
Baltus Heuts -ij- cop roggen.

In het jaar 1617 betaald.
Door goede afrekening ontvangen van
Baltus Heuts 1 daalder Rijnsgulden
vanwege de inbeslagname. In het jaar
1622 betaalde Baltus Heuts 1½ kop
rogge.

Ao 1623 betalt Baltus Heuts -ij- cop
roggen.
Ao 1624, anno 1625, anno 1626 betalt
Baltus Heuts -ij- topp roggen.

____________________

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

223

Jan Hendrich Roe unde zijn huysvrou Jaardienst voor Jan Hendrich Roe en zijn
+
vrouw Mey met hun kinderen en
Mey met hunnen kinderen unde
123r.
voorouders, waarvoor de pastoor jaarlijks
voerelderen jaergetzijt, waer voer der
pastoer heft jaerlix twe eerff vaet roggen erfelijk 2 vat rogge krijgt en de
unde die fabryck twe vaet. Onderpandt is kerkfabriek 2 vat. Onderpand is huis en
hous unde hoff tzo Bulckom unde allen hof te Bulkum en alle landerijen,
lenderijen, bongarden, bempden daer tzoe boomgaarden en beemden die daarbij
behoerende. Nu ter tzijt Dedrich Brouman horen. Tegenwoordig in het bezit van
Dedrich Brouman van Gulik.
van Gulich.
+

Anno 86 heff Leenart Smetz als halffwen In het jaar 1586 heeft Leenart Smetz als
Dedrich Brouman betzaelt twe vaet
halfwin aan Dedrich Brouman 2 vat rogge
roggen.
betaald.
Anno 87 Leenart Smets betaelt -ii- vaet ____________________
roggen. Anno 88 Dedrich Broumans
betaelt- ii- vaet roggen.
Anno 89 Dedrich Broumans halffwen
Wilhelm betaelt -ii- vaet roggen.
Anno 90 Wilhelm betaelt -ii- va et roggen
op reekeschaft.
Anno 91 Wilhelm Fremkens betaelt -iivaet roggen.
Anno 92 Wilhelm Fremkens betaelt -iivaet roggen.
Anno 93 Wilhelm Ortmans betaelt aen
den staeten schats -ii- roggen ad -viigulden.

In het jaar 1593 betaalt Wilhelm Ortmans
aan de schatkist twee rogge voor 7
gulden.

Anno 94 Wilhelm Maes betaelt aen den ____________________
staeten schats -ii- roggen ad -vii- gulden.
Anno 95 Wilhem Maes betzaelt als
voerseid.
Anno 96 Wilhem Maes betzaelt als
voerseid.
Anno 97 Wilhem Maes betzalt als
voerscreven. Anno 98 Wilhem betzaelt
als voerseid aen Gelis Geelkrans aen den
rentmester.
Anno 99 Wilhem Maes betael als
voerseid, resteert.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

Anno 1600 Wilhem Maes betael als
voergementioneert, resteert.
Anno 1601 Wilhem Maes betael als
voerseid, resteert.
Anno 1602 Wilhem Maes betael als
voerseid, resteert.
Anno 1603 Wilhem Maes betzaelt anden In het jaar 1603 betaalt Wilhelm Maes
rentmeister als voerseid op dat -co xviii- aan de rentmeester zoals staat op blad
blad.
118.
Jan van den Hoeff unde zijn huysvrou Jaardienst voor Jan van den Hove en zijn
+
vrouw Cathryn met hun ouders, waarvoor
Cathryn met hun eelders jaergetzijt,
123v.
waer van der pastoer eerfflich hefft elliff de pastoor erfelijk 11 mark krijgt en de
merck unde die fabryck -iiii- merck unde kerkfabriek 4 mark en de koster 1 mark.
der kuster een merck. Onderpandt huys Onderpand is huis en hof te Bulkum en
alle goederen die daarbij horen.
unde hoff tzo Bulckom unde allen die
gueder daer tzo competerende. Nu ter tzijt Tegenwoordig bezit Dedrich Brouman
hilt Dedrich Brouman van Gulich. Heft van Gulik het. Ook krijgt de kapelaan 4
auch der capellaen -iiii- m., als hij messe mark voor het lezen van de mis.
leest.
+
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Anno 86 hefft Leenart Smetz betaelt als ____________________
halfiwen Dedrich Brouman -xi- merck.
Anno 87 Leenart Smetz betaelt -ximerck.
Anno 88 Dedrich Broumans betaelt -ximerck. Anno 89, 90 Wylhelm Fremkens
betaelt -xxii- merck op ons reeckenschap.
Anno 91 Wilhelm betaelt -xi- merck
Anno 92 Wilhelm betaelt -xi- merck aen
Houbrecht Bour.
Anno 93 Wilhelm Ortmans betaelt aen
den staeten schats -xi- merck noch vander
passien -xi- merck. Anno 95 Wilhem
Maes betzaelt aen den schat -xxii- merck.
Anno 96 Wilhem Maes betaelt -xxiimerck.
Anno 97 Wihem Maes betzaelt -xxiimerck.
Itten van den Kryckelberch jaergetzijt, Jaardienst voor Itten van den
Kryckelberg, waarvoor de pastoor
waer van der pastoer hefft jaerlix een +124r.
eerff vas roggen. Onderpandt hous unde jaarlijks erfelijk 1 vat rogge krijgt.
hoff unde allen die lenderijen daer toe Onderpand is huis en hof en al de
beboerende op den Kryckelberg. Nu ter landerijen, die daarbij horen op de
Krikkel berg. Tegenwoordig in het bezit
tijt possideert Thonis, Jupkens
van Thonis, schoonzoon van jupken
Kryckelberg eidom.
Kryckelberg.
+

Anno 86 hefft betzaelt Thonis, Jupkens ____________________
Kryckelberg edom, een vaet roggen.
Anno 87 Thonis betzaelt een vas korens.
Anno 88 Thonis betzaelt -i- vas roggen.
Anno 89 Thonis betaelt -i- vaet roggen.
Anno 90 Thonis betaelt een vaet roggen.
Anno 91, 92, 93 Thonis betaelt jaerlix -ivaet roggen.
Anno 44 Thonis betzaelt -i- vas roggen,
noch een vas.
Anno 95, 96, 97 Thonis-Vockenbetaelt
-iii- vas roggen.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

Anno 98 Thonis Vocken betzaelt -i- vas
roggen. Anno --99, 1600, 1601 Thonis
om godtwil quyt geslaegen -iii- vas
roggen.
Anno 1602 Thonis Vocken betzaelt -ivas roggen. Anno 1603 unde 1604
joncker Bongardt betzalt van wegen
naegelaete weduwe Thonis Vocken -iivas roggen.
Jaardienst voor Tylman Momber en zijn
Tilman' Monber unde zijn vrunden
+
vrienden, waarvoor de pastoor erfelijk 2
jaergetzijt, waer voer der pastoer hefft
124v.
vat rogge krijgt. Onderpand alle goederen
twe eerff vaet roggen. Underpandt op
allen die guederen op Heynsberg aen die op Heinsberg, bij de herberg en op 4
morgen land, gelegen aan de
herberge unde op vier morgen landts,
Keulenerweg. Tegenwoordig in het bezit
liggende op Collener weg. Nu ter tzijt
possideert joncker Wilhelm van Haeff. van jonker Wilhelm van den Hove.
+

Joncker Wilhelm van den Hoeffbetaelt
anno 86, 87 aen Nysen van Waelhorn
-iiii- vaet roggen. Mechtelt Wevers
betaelt voer joncker Wilhelm van den
Hoeff anno 88, 89, 90.

____________________

Mechtelt Wevers inne naem haerer
Mechtelt Wevers betaalt uit naam van
dochter Getruydt betaelt volgende zeegel haar dochter Getruydt volgens zegel en
unde brieff -ii- met roggen.
brief 2 vat rogge.
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Anno 91 is zeegel unde brieff opgericht
bij joncker Wilhem van den Haeff, bij
joncker Jan van den Haeff van millitert
erkandt unde betaelt joncker Jan den
pacht, geconsidereert hij dat onderpandt
heft.

In het jaar 1591 zijn zegel en brief
opgesteld door jonker Wilhem van den
Hove, onder dwang erkend door jonker
Jan van den Hove en jonker Jan betaalde
de pacht, met de overweging dat hij het
onderpand in bezit heeft.

Anno 92 Mechtelt betaelt als voerseid -ii- ____________________
vaet roggen.
Anno 93 mechtelt betaelt als voerseid -iivaet roggen.
Anno 94 Getruydt Mettelen dochter,
betaelt -ii- vaet roggen.
Anno 95, 96, 97, 98, 99, 1600 joncker
Jan van den Haeff jaerlix betzaelt -ii- vas
roggen.
Anno 1602, 1602, 1603 joncker Jan van
Haeven jaerlix betzalt -ii- vas roggen.
Anno 1604, 1605, 1606, 1607, 1608,
1609.
+

Leenardt Prickartts unde zijn eelderen
jaerbeganck, waer der pastoer hefft
een eerff vaet roggen unde die fabryck
dry cup ende der kuster eenen cop.
Underpandt zijns kendts gedeils op den
Priccart. Nuy ter tijt betaelt Gerardt
Priccarts dry cup unde Jan Cardenals
weduwe, genampt .... eenen cop.

Jaardienst voor Leenardt Prickartts en
zijn ouders, waarvoor de pastoor erfelijk
125r.
1 vat rogge krijgt en de kerkfabriek 3 kop
en de koster 1 kop. Onderpand is zijn
kindsdeel op de Prickart. Tegenwoordig
betaalt Gerardt Priccarts 3 kop en Jan
Cardenals' weduwe, genaamd.... 1 kop.

+

Anno 86 Gerardt Priccart unde Anna,
____________________
weduwe Jan Cardenal betzalt een va et
roggen.
Anno 87 Gerardt Priccarts unde Anna
betaelt -i- vaet.
Anno 88 Gerardt Priccarts unde Anna
betaelt -i- vaet.
Anno 89 Gerardt unde Anna betaelt -ivaet roggen.
Anno 90 Anna betaelt -o- cop unde van
den custer -o- cop.
Anno 90, 91, 92 Gerardt betaelt jaers
-ooo- [3] cup roggen.
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Anno 93, 94 Gerardts dochter Merchen
betaelt -ij- vas.
Anno 95, 96, 97, 98, 99 Merchen Prikarts
jaerlix betzaelt -iii- cup roggen unde Jan
Cardenael, smet tzoe Achen, jaerlix -icop roggen.
Anno 1600, 1601, 1602, 1603 Jan Broers
cum suis betzaelt een vas roggen.
Anno 164 [1604], 1605, 1606 Jan
Cardinal betzalt jaerlix eenen cop roggen,
resteert Geurt Priccarts -iii- cup roggen
van anno 1604.
Gereeckent met Elysabeht, Geurt
Priccarts huysvrou, van anno 1603 tot
anno 1613, excluys, unde alsoe allen
jaerlycken pacht van dry cup roggen
affgereeckent keerckbroer unde eenen
coninx daeler der ich Geurt Priccarts
betaelt hebbe op den Aecker Ihoen. Alsoe
ben ich met Geurt Priccarts gelijck van
den Aecker lhoen unde allen anderen
saecken, pacht unde anders synts. Unde
sal ich allen tijt van als voerseid is
quytantie geven.

Afgerekend met Elysabeht, Geurt
Priccarts vrouw, van het jaar 1603 tot aan
het jaar 1613, en zo heel de jaarlijkse
pacht van 3 kop rogge, afgerekend ook
de kerkbroden en een koningsdaalder die
ik Geurt Priccarts betaald heb op het
Akense loon. Zo ben ik met Geurt
Priccarts quit wat betreft het Akense loon
en alle andere zaken, pacht en anderszins.
En ik zal altijd, zoals tevoren is gezegd,
een kwitantie geven.
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Jaardienst voor Jasper en zijn vrouw
Jasper unde zijn huysvrou Merchen
+
Merchen, waarvoor de pastoor erfelijk
jaerbeganck, waer voer der paestoer
125v.
heft onderhalf vaet roggen eerfflich unde 1½ vat rogge krijgt en de kerkfabriek 1
die fabryck eenen cop unde der kuster kop en de koster 1 kop. Onderpand 4
eenen cop. Underpandt vier morgen lants. morgen land. In het oosten de Kuilenstok
of het steegje bij Dor Heynens huis of de
Nae oesten den Kuylenstock offt dat
gesken bij Dor Heynen huys oft den weg, weg genaamd de ‘Jofferenweg’, richting
genampt den Jofferenweg, gaende nae Imstenrade; in het zuiden het goed van
Emstenraedt, nae suyden Haesen goet, Haesen; in het westen......
Tegenwoordig in het bezit van Thijs
nae westen.... Nu ter tzijt hylt Thys
Vechters, Leenart Knousten, Jan Baenen, Vechters, Leenart Knousten, Jan Baenen
en Claes Costers.
Claes Costers.
+

Ego per quatuor annos jure egi et solvi
expensas viginti sex dalerorum, tandem
pax co[m]posita est per Henricum
Boelmans, Johannem Boesten, Johannem
Brouwers, Johannem Cardenael anno 87,
26e septembris, quod prefati possessores
solverent posthac pastori -ij- vas siliginis.

Ik heb 4 jaren recht gezocht en de
onkosten betaald, nl. 26 daalders;
tenslotte werd vrede gesloten door Heyn
Boelmans, Jan Boesten, Jan Brouwers en
Jan Cardenael in het jaar 1587, op 25
december, inhoudend dat genoemde
gebruikers daarna aan de pastoor 1½ vat
rogge zouden betalen.

Thys Vechters, Jan Baenen cum suis
betaelt anno 86 -ij- vaet roggen.

Thys Vechters en Jan Baenen met hun
aanhang betaalden in het jaar 1½ vat
rogge.

Anno 87 Jan Baenen, Klaes Kosters, Thys ____________________
Vegters betaalt -ij- vaet roggen.
Nota.
Habetur folio c xxvii.
Jan Syben unde zijn huysvrou jaergetzijt,
waer van der pastoer heft jaerlix
eerffelick onderhalff vaet roggen.
Onderpandt dye geheel Zijben guederen.
Nu ter tzijt possederende jonffrou
Grytteren op den Vroenhoff, Paschen
Heuts, Houprecht Saevelberch.

Let op:
Het staat in folio 127.
Jaardienst voor Jan Sijben en zijn vrouw,
waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1½
vat rogge krijgt. Onderpand zijn alle
goederen van Sijben. Tegenwoordig in
het bezit van jonkvrouw Grytteren op de
Vroenhof, Paschen Heutz en Houprecht
Saevelberg.

Anno 86 Klaes Kluesens van wegen
____________________
jonffrou Gritteren betaelt een halff vaet
roggen. Houprecht Saevelberch betaelt
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een halff vaet, Paschen Heuts een halff
vaet.
Anno 87 voerseide partijen betaelt -ijvaet.
Anno 88 hebbe ich van den preeckeren
tot Achen aen mij den 13e july erworven
jonffrou Grytteren derden part unde
Houprecht Saevelberg unde Berb,
Paschen Heuts dochter, betzalt een vaet
roggen ende is dyt jaer oeck der
kerckenpacht van den preeckeren betalt.

In het jaar 1588 heb ik van de
Predikheren in Aken, op 13 juli,
jonkvrouw Grytterens derde deel erbij
gekregen. En Houprecht Savelberg en
Berb, de dochter van Paschen Heuts,
betalen 1 vat rogge; en dit jaar is ook de
kerkpacht van de Predikheren betaald.

Anno 89 Anna Byspelmans betaelt -o- ____________________
cop, Houbrecht -o- cop Berb Paesens
betaelt -j- vaet roggen. Anna Bispelmans
cum suis voltaelt anno tot anno 1604.
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Jaardienst voor Heyn Fellarts en zijn
Heyn Fellarts unde zijn huysvrou
+
vrouw Trijnthen en hun kinderen,
Trynthen unde hun kinderen
126r.
jaerbeganck, waar van der pastoer heft waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1½
jaerlix onderhalff vaet roggen eerfflich. vat rogge krijgt. Grenzen in het oosten de
Reigenoet nae oesten die gemeynten, nae meent; in het zuiden de beek; in het
westen de Rolduckerweg; in het noorden
suyden die baech, nae westen die
Raederstraes, nae norden den Vos. Nu ter de Vos. Tegenwoordig in het bezit van
tzijt hylt Nees van Oppem, weduwe Jacop Nees van Oppem, de weduwe van Jacob
Lambrechs.
Lambrechs.
+

Nees van Oppem betaelt anno 86
____________________
underhalff vas roggen.
Nees van Oppem betaelt anno 87
underhalff vas roggen. Nota habetur folio
-c xxvii-.
Anno 89 van den Sijben betaelt Anna
Byspelmans, Houbrecht Saevelberch,
Berb Paesens, der Kuyper, betzaelt -i- vas
roggen.
Anno 90 Anna Byspelmans, Houbrecht
Saevelberg betaelt.
Anno 91, 92 Houbrecht ende Anna betaelt
tsaemen jaerlix -j- vaet roggen.
Anno 93 Houbrecht ende Anna betzaelt
-j- vaet roggen.
Anno 94 Houbrecht ende Anna betaelt -jvaet roggen.
Anno 95, 96, 97, 98, 99 Anna Bispelmans
cum suis jaerlix betzaelt een vas roggen.
Anno 1600, 1601, 1602, 1603 Anna cum
suis jaerlix hetzalt -i- vas roggen.
Het ‘gasthuis’ van Bocholtz betaalt aan
Dat gasthuys tot Bochults gilt den
+
de pastoor op alle Quatertemperdagen 6
pastoer allen quatertemper ses elmisse,
126v.
nemlich een broet van acht ponden unde aalmoezen, nl. 1 brood van 8 pond en
dubbel voor zijn aanwezigheid, nl. 4
dobbel presentie, nemlich vier merck.
Daer voer zal hij sengen tot Bochult die mark. Daarvoor zal hij in Bocholtz de mis
messe unde leesen die broederschafft van zingen en lezen voor de broederschap van
sint Julianus.
synt Julian.
In het jaar 1586 betaalt Peeter In de
Anno 86 Peeter in die Herberge als
Herberg als gasthuisbeheerder vier broden
gastismeister betaelt vier broer unde
en 16 mark.
sestien merck.
+
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Anno 87 Peeter in die herberge,
gastismeister, betzaelt -iiii- broer unde
-xvi- merck.

____________________

Mechtelt Wevers gilt den gasthuys van
wegen den Aeckerhoff een halff vas ende
dat huys een vaet roggen unde met
consent joncker Hans van den Bongardt
unde die gasthuysmeister Peeter inne die
Herberge hebbe ick ontfangen op mijn
verdienst voirseid anno 88, 89, 90, 91
jaerlix onderhalff vaet roggen van
Mettelen voirseid, als van wegen haeren
dochter Getruydt Dydden.

Mechtild Wevers betaalt het gasthuis
namens de Akerhof ½ vat en het huis 1
vat rogge en met toestemming van jonker
Hans van den Bongard en de
gasthuismeester Peeter inne die Herberge,
heb ik vanwege mijn genoemde
verrichting in de jaren 1588-91 jaarlijks
1½ vat rogge van genoemde Mettelen
ontvangen, namens haar dochter Getruydt
Dydden.

Mechteld Weevers betalt als voirseid, mij ____________________
betaelt -ij- vaet roggen.
Anno 93 Mettelt Wevers betaelt -ij- vaet
roggen. Anno 94, 95 der gastmeister, heer
Arnoldt Dydden, betaelt.
Anno 96 der gastmeister betaelt.
Anno 97, 99, 1600, 1601 Leenardt
Peeters, gasthuysmeister,

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

228

betzalt.
Anno 1602, 1603 Jan Muninx,
gasthuysmeister, betzalt.

____________________

Jaardienst voor Heyn Fellarts en zijn
Heyn Fellaerts unde zijn huysvrou
+
vrouw Trijntgen en hun kinderen,
Tryntgen unde hun kinder jaergetzijt,
127r.
waer der pastoer heft jaerlix onderhalff waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1½
vat rogge krijgt. Gelegen langs de beek.
vaet roggen eerfflich. Rege- noet die
baech. Des onderpants wellich is huys Onderpand is huis en hof van Lenardt
Muylens; In het westen de Rolduckerweg
unde hoff Lenardt Muylens, nae
westesten dye Raederstraet offt gemeyten of de meent bij het huis van Leenardt
Knousten; in het noorden het huis ‘in den
tuschen Leenardt Knousten huys, nae
norden dat huys in den Vos, nae ooesten Vos’; in het oosten de meent. Ook
dye gemeyten. Noch zijnt veronderpandt vormen 2 morgen land in het Bergerveld
een onderpand, naast het land van Symen
twe morgen landts in dat Bergerveldt
Jaspers, dat in het bezit is van de erven
neffen Symen Jaspers landt, wellicke
possideert Haeff Jans erven op dye Heuls. van Jan van den Have op de Huls. En de
Unde dye fabryck eenen cop roggen unde kerkfabriek 1 kop rogge en de koster 1
kop. Tegenwoordig bezit Nees van
der kuster eenen cop. Nu ter tzijt
possideert den muylen Nees van Oppem, Oppem, de weduwe van Jacop
Lambrechs, de molen.
weduwe Jacop Lambrechs.
+

Anno 87 Nees van Oppem betaelt
____________________
onderhalff vaet roggen. Anno 88 Nees
van Oppen betzalt -ij- vaet roggen. Anno
89 Nees van Oppen betaelt -ij- vaet
roggen. Anno 90 Alman Lambrech betaelt
een vaet roggen, resteert met den kuster
-ooo- cup.
Anno 91 Alman Lambrechs betaelt voer
Nees van Oppen -ij- vaet roggen, den
kuster -o- cop.
Anno 92 Nees betaelt -ij- vaet roggen.
Anno 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Alman
Lambrechts jaerlix betaelt -ij- vas roggen.
Anno 1600, 1601, 1602, 1603 Wilhem
Maes betzaelt jaerlix een vas roggen,
resteert te betzaelen van anno 1603 een
halff vas.
Jasper unde zijn huysvrou Merchen met Jaardienst voor Jasper en zijn vrouw
+
Merchen met hun kinderen, waarvoor de
hun kynder jaergetzijt, waer van der
127v.
pastoor erfelijk 1½ vat rogge krijgt en de
pastoer heft underhalff vaet roggen
+
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eerfflich unde dye fabryck eenen cop
unde der kuster eenen cop. Underpandt
vier morgen lantz aen den Kuylenstock;
nae oesten den Jofferenweg, gaande nae
Empstenraedt, koemende van den
Molsberg. Nu ter tzijt hylt dat onderpant
Thys Vechters, Claes Costers als
voermunder, Jan Bayen als voermunder.
Vide folio -c xxv-.

kerkfabriek 1 kop en de koster 1 kop.
Onderpand is 4 morgen land bij de
Kuilenstok. In het oosten aan de
Jofferenweg richting Imstenrade, komend
van de Molsberg. Tegenwoordig beheren
Thijs Vechters en Claes Casters het
onderpand als voogd en ook Jan Baeyen
als voogd. Zie folio 125.

Anno 87 Thys Vechters met zijnen
____________________
consorten betzaelt onderhalff vaet roggen.
Anno 88 Thys Vechters betaelt -ij- vaet
roggen. Anno 89 Thys Vechters betaelt
met zynen consorten -ij- vaet roggen. Van
desen twe jaeren Jan Baenen
aengereeckent bij partijen -ij- vaet, eenen
cop, unde betaelt.
Anno 09 [90] Jan Bayen betaelt -j- vaet,
Thys Vechters -iiij- cop roggen, een van
Bensteradt -iij- cop, resteert -ooo- cup.
Anno 91 Jan Bayen -j- vaet betaelt, Thys
Vechters -iiij- cop,

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

229

Leenardt Knousten -iij- cop, restert -ooo- ____________________
cup.
Anno 92 Jan Bayen -j- vaet, Thys
Vechters -iii- [cop, Leenardt Knousten
-iij- cop, resteert -ooo- cup. Is betaelt.
Anno 93 Leenardt Knousten, Thys
Vechters, ider betaelt. Item Jan Baenen.
Anno 94, 95, 96, 97, 98, 99 Thys
Vechters myt zijnen consorten jaerlix
betzaelt -ij- vas roggen, -ii- mo[l]chteren.
Anno 1600, 1601, 1602, 1603 Thys
vechters, Leenardt Knousten jaerlix
betaelt -ij- vas roggen,
-ii- molchteren.
Mathijs joncker Durtzant unde joncker Jaardienst voor Mathijs, jonker Durtzant
+
en jonker Peeter Durtzant en hun
Peeter Durtzant unde hun frunden
128r.
vrienden, voor wie de pastoor verplicht
jaergetzijt, waer voer der pastoer
gehalden is allen sondaegen te bydden, is iedere zondag te bidden, waarvoor hij
waer van heft hij een halff mudt haeveren erfelijk ½ mud haver of 5 vat krijgt.
Onderpand is 1 bunder land gelegen op
oft vuff vas erffelich. Underpandt een
buynre landts, liggende aen dye Heuls. de Huls. Tegenwoordig in het bezit van
Anna, de weduwe van Peeter Byspelman,
Nu ter tzijt hylt Anna, weduwe Peeter
en Peeter de Kuyper. Ook vormen huis
Byspelman, unde Peeter der Kuyper.
Noch hous unde hofft onderpandt op den en hof op de Henneberg een onderpand.
Henneberg. Regenoet nae nesten den weg Grenzend in het oosten aan de weg naar
de molen; in het zuiden aan Peeter
gaende nae dye muelen, nae zuyden
Peetex Kuypers erff, nae westen dat veldt, Kuypers' erf; in het westen aan het veld;
nae noorden der weg koemende nut den in het noorden aan de weg uit het veld en
richting de Henneberg.
veldt, gaende nae den Hennenberg.
+

Anno 87 Anna Byspelmans unde Peeter ____________________
Kuypers Betzalt ider derdehalff vas
haeveren.
Anno 88 Anna Byspelmans -iij- vas
haeveren. Anno 89 Anna Byspelmans -iijvas haeveren. Anno 90 Anna betaelt -iijvas haeveren.
Anno 91 Anna betaelt -iij- vas haeveren.
Anno 92 Anna betaelt -iij- vas haeveren.
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Anno 93 Anna betaelt -iij- vaet haeveren.
Anno 94 Anna betaelt-iij- vaet haeveren.
Anno 95, 96, 97, 98, 99 Anna
Byspelmans unde Peeter Kuypers betzaelt
-v- vas haeveren.
Anno 1600, 1601, 1602, 1603 Anna unde
Peeter jaerlix betalt vunff vas haeveren.
Jan op den Schijn jaergetzijt, waer van Jaardienst voor Jan op den Schijn,
+
waarvoor de pastoor 9 kop haver krijgt.
der pastoer heft negen cup haeveren.
128v.
Underpandt is een stuck landts geleegen Onderpand is een stuk land gelegen
under Buschoff hof op den Molsberch, beneden de Busschopshof op de
Molsberg, naast Nys Byspelmans. Nu
neven Nys Byspelmans. Nu ter neven
Anna, weduwe Peeter Byspelmans. Nu ernaast Anna, de weduwe van Peeter
Byspelmans. Tegenwoordig in het bezit
ter tzijt possideert Peets, weduwe
Kluesken Schijns cum suis, nemlich Jan van Peets, de weduwe van Kluesken
Schijnsmet haar mensen, namelijkjan
Remkens, Peeter Kulerts.
Remkensen Peeter Kulerts.
+

Anno 87 Jans Remkens betzaelt vuffde
vierdenhalven cop, Peeter Kulerts een
halff vaet, Peets, weduwe Klueskens
Schijns

____________________
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derdenhalven cop haeveren.
____________________
Anno 88 Peets betaelt -iiij- cop, Leenart
Knousten -o- cop, Jan Remkens betzalt.
Anno 89 Peets betaelt -iiij- cop, Jan
Remkens betzalt -iii- cop. Anno 09 [90]
Peets betaelt -iiij- cop, Jan Remkens
betzalt -iiij- cop.
Anno 91 Jan Remkens betzalt -iiij- cop
haeveren, Peets aen Mettelen betaelt -iijcop, Thys Byspelmans aen Mettelen -iii
cup.
Anno 92 Jan Remkens betaelt -iiijhaeveren, Peets aen Jobsen -iij- cop.
Anno 93 Peets betaelt -iij- cop haeveren.
Anno 94 Peets betaelt -iij- cop haeveren.
Anno 95, 96, 97, 98, 99 Jan Remkens
cum suis voltaelt. Anno 1600, 1601,
1602, 1603 Jan Remkens cum suis als
voerscreven voltaelt.
Anno 1604 Peets, weduwe Claesken
Schijns, betzalt -iiij- cop, Jan Remkens,
der smet, betzalt -iii- cop haeveren.
Dye kindervan Leens Bispelmans saliger,
Trynthen unde haer suster betzalt jaerlix
-j- vas haeveren.
Nys Byspelmans van eenen stuck landts Jaardienst voor Nys Byspelmans met een
stuk land als onderpand naast het
neeven Jan Schijns landt voerseid unde +129r.
genoemde land van Jan Schijns. En naast
neeven Klaes Mols hoff, gylt jaerlix
neegen cup haeveren. Nu ter tzijt betaelt de hof van Klaes Mols betaalt men
jaarlijks 9 kop haver. Tegenwoordig
Anna, weduwe Peeter Byspelman.
betaalt Anna, de weduwe van Peeter
Byspelmans.
+

Anno 87 Anna, weduwe Peeter
____________________
Byspelmans, betaelt neegen cup haeveren.
Anno 88 Anna, weduwe Peeter voirseid,
betaelt -ii- vaet, -i- cop haeveren.
Anno 89 Anna betaelt -ix- cup haeveren.
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Anno 90 Anna betaelt -ix- cup haeveren.
Anno 91 Anna betaelt -ix-cup haeveren.
Anno 92 Anna betaelt
-ix- cup haeveren.
Anno 93 Anna Byspelmans betaelt -viiicup haeveren.
Anno 94 Anna Byspelmans voltaelt.
Anno 95, 96, 97, 98, 99 Anna Bispelmans
voltaelt. Anno 1600, 1601, 1602 Anna
Bispelmans betzaelt.
Anno 1603 Heyn Mulkens, der wever,
betzaelt -ix- cup haeveren.
Anno 1604 Heyn Mulkens betzaelt -ixcup haeveren.
Beelgen Meis jaerbeganck, waer voer Jaardienst voor Beelgen Meis, waarvoor
+
de pastoor 9 bouzen krijgt en de
der pastoer heft negen bousen unde
129v.
die fabrycK vier bouzen unde der kuster kerkfabriek 4 bouzen en de koster 3
dry bouzen. Underpandt huys unde hoeff bouzen. Onderpand zijn huis en hof in de
Waalbroek
in den Waelbroeck, unde
+
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possideert Sander Kluesken met zijnen
kynderen. Regenoet die gast tuschen Jan
Roetkrans, dye ander zijde dye baech
unde Waelbroeck hoffs bempt.

en in het bezit van Sander Kluesken met
zijn kinderen. Gelegen aan de steeg bij
Jan Roetkrans; de andere kant aan de
beek en de beemd van de Waalbroekhof.

Sander Klaes betaelt -ix- bouzen anno 86, ____________________
87, 88. Jan Baenen, Sander Klaes soen,
betzalt -ix- bouzen 89, 90, 91, 92, 93, 94,
unde bij accordt quyt geslaegen 95, 96,
97, 98.
Jan Loduwyck jaerbeganck, waer voir der
pastoir jaerlix heft een eerff halff vaet
roggen. Onderpant der Lyndenstock aen
Sinter Klaes. Nu possideert Peeter
Jongen.
Merien van Oppen betaelt oft Peeter
Jongen 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98.
Anno 99, 1600 Thijs Byspelman betaelt
van wegen Meryen van Oppen -ii- vas
roggen.
Anno 1601, 1602, 1603, 1604 Meryen
van Oppem jaerlix betzaelt een halff vas
roggen.
Anno 1505 Merien van Oppen betaelt een
halff vas roggen.
Lens Scholterten jaergetijt, waer van der Jaardienst voor Lens Scholterten,
+
waarvoor de pastoor 3 mark krijgt en de
pastoer heft dry merck unde dy
130r.
fabryck een merck unde der kuster een kerkfabriek 1 mark en de koster 1 mark.
merck. Underpandt huys unde hoff in den Onderpand zijn huis en hof in de
Waelbroeck. Regenoet nae oesten dye Waalbroek. Grenzend in het oosten aan
de meent; in het zuiden aan de straat; in
gemeinten, nae suyden dye straat, nae
het westen aan het weisdomsgoed en het
westen dat weisdomsgoet unde Heyn
Scheiffeleerts kinder landt, Lysken unde land van Heyn Scheiffeleerts' kinderen,
Lysken en Nys. Tegenwoordig in het
Nys. Nu ter tijt possideert Lemmen
bezit van Lemmen Jongen en de zijnen.
Jongen cum suis.
+

Lemmen Jongen unde Geert Vigen betaelt ____________________
anno 86, 87 jaerlix -iii- merck. Lemmen
Jongen betaelt tot anno 90 [90].
Anno 94 Geert Vigen soen betzaelt in
januario thien merck, -iii- bouzen met
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Thonis Arets jong, resteert tot anno 34
-xv- bouzen.
Anno 95, 96, 97, 98, 99 Lemmen Jongen
cum suis betzaelt jaerlix -ii- m.
Anno 1600 betzalt.
Onser Liever Vrouwen altaer gilt den
pastoer van onser Liever Vrouwen messe
te celebreren in der weecken jaerlix acht
eerff vas roggen. Onderpandt der
Housmans hoff. Nu pandthelder Leenardt
Heuts unde betaelt jaerlix seven vas
roggen unde der ander panthelder Peeter
Kuypers, unde betaelt jaerlix eyn eerff
vas roggen.
Anno 94 dye mes gecelebreert unde nyet
betaelt.

Op het OLV altaar krijgt de pastoor voor
het celebreren van de OLV- mis door de
week jaarlijks erfelijk 8 vat rogge.
Onderpand is de Housmanshof. Nu is
Leenardt Heuts pandhouder en hij betaalt
jaarlijks 7 vat rogge en de andere
pandhouder is Peeter Kuypers en hij
betaalt jaarlijks erfelijk 1 vat rogge.
In het jaar 1594 de mis gecelebreerd en
niet betaald.

Anno 35 Leenardt Heutz cum suis betaelt ____________________
achtvas roggen, resteren 94.
Anno 98 den 4e february Leenardt Heuts
betaelt op dye restanten van anno 96, 97
-viii- vas roggen.
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Den 23e aprilis heft Leenardt Heuts
belafft te betaelen aen Peeter Lyndenlouff
ter banck in mijnen naemen -x- vas
roggen, dat vas met -xxvi- merck unde
alsullix op lcortinge van den pacht op den
Zijben.

De 23e april heeft Leenardt Heuts beloofd
10 vat rogge te betalen aan Peeter
Lyndenlouff in de bank namens mij; per
vat 26 mark en dat met korting van
depacht op de Zijben.

Resteert Leenardt cum suis -vi- vas.
____________
Ingetrocken dat jaer 98 op goede
reeckentschaf, salvo.
Anno 1602 den 18e juni Leenardt op dye
restanten van 96 etc., nemlich -vi- vas
roggen betaelt van mijnentwegen -iiiivas roggen aen den schoutet laesten.
Noch -ii- vas roggen. Item den 12e
augusti -vi- vas dye selleven gelyvert Aret
van Geleen.
Anno 1602 den 25e septembris
gereeckent van anno 99, 1600, 1601,
1602 met Leenardt Heuts blijff mich
schuldich met ingetrocken jaerlix -iii- cup
roggen van zijnen hous unde hoff -xxvvas roggen.
Alzoe deur bidden unde begeerten van
schoutet unde schepenen dye restanten
quyt geslaegen, mytz myr betaelende -xiivas roggen men eynen cop unde datvas
geslaegen op -xx- merck.

In het jaar 1602, op 25 september,
verrekend met Leenardt He uts over het
jaar 1599 en over 1600-1602; hij blijft
mij verschuldigd met aftrek van jaarlijks
3 kop rogge over zijn huis en hof: 25 vat
rogge.
Dus op verzoek van schout en schepenen
de restanten kwijt gescholden, mits hij
mij 12 vat rogge min 1 kop en per vat 20
mark zou betalen.

Leenardt Heutz gepandt den den 7e
novembris voer dye resterende -xii- vas
roggen men eynen cop. Item voer 1603
-viii- vas men -o- cop unde das vas
gereeckent op -iii- gulden, hyr op betaelt
Lheen Heutz, dye housvrou, den 21
novembris -vii- cupkens, -vhalffcupkens, -ii- aldt gulden unde dye
pandtlaet affgetrocken resteert betaelt
-xiiij- gulden,-ii- merck. Resteert noch
anno 1604, 1605 nemlich -xvj- vas
roggen, daer op betaelt volgende mijn
manueel.

Bij Leenardt Heuts beslag gelegd op 7
november voor de resterende 12 vat rogge
min 1 kop. Idem voor 1603 8 vat min 0
kop en per vat gerekend op 3 gulden;
hierna betaalt Leen Heutz, de echtgenote,
op 21 november 7 kleine kop, 5 halve
kleine kop, 2 oude gulden en de
pandatlossing eraf getrokken; zij betaalt
13½ gulden en 2 mark.
Resteert nog in het jaar 1604 en 1605 met
name 15½ vat rogge, daarvan betaald
volgens mijn handboek.
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Bocholtz.

+

Bocholts.
+

130v.

Jan unde zijn huysvrou Leen jaergetzijt,
dye wellicke der fabrycken van Bochults
hebben gelaeten een kleyn thienden, waer
uut dye kerck den pastoer betaelt jaerlix
ses vaet roggen. Wellicke thienden was
genampt heiden gront oft heiliguut.
Wellicken korn pacht jaerlix die
kerckmeister betzaelen.

Jaardienst voor Jan en zijn vrouw Leen,
die de kerkfabriek van Bocholtzeen kleine
tiende hebben nagelaten, waaruit de kerk
de pastoor jaarlijks 6 vat rogge betaalt.
Deze tiende was genoemd ‘Heidengront’
of ‘.Heiligunt’. Deze korenpacht betalen
de kerkmeesters jaarlijks.

Anno 86 Houprech Moulen betaelt -vi- ___________
vaet roggen.
Anno 87 Jan Carls betaelt -vi- vaet
roggen.
Anno 85 Peeter Billen, kerckmeister,
betaelt -vi- vaet.
Anno 88 Eerken Raedermeeckers betzalt
-vi- vaet. Anno 89 Jan Mombers betaelt
-vi- vaet roggen. Anno 90 Koen Steynbus
betaelt -vi- vaet roggen. Anno 91 Claes
Teggers betaelt -vi- vaet roggen. Anno
92 Heyniken, Klaes Heynikens soen,
betaelt -vi-

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

233

vaet roggen.
____________
Anno 93 Mees tzo Born betaelt aen Nijs
van Waelhorn -vi- vaet. Anno 94
ontfangen -iiii- vaet men eenen cop,
Klaes Saevelberch.
Anno 95 Peeter Cardenael betaelt -vi- vas
men eenen cop. Anno 96 Jan opt den Poel
betaelt -vi- vas roggen. Anno 97 Heyn
Meilis betaelt -vi- vas roggen.
Anno 98 Wilhem Vremkens betaelt -vjvas roggen.
Anno 99 Peeter Muninx betzaelt -vi- vas
roggen. Anno 1600 Claes Kosters betzaelt
-vi- vas roggen. Anno 1601 Jan Hoebraed
van Vleggendal betzaelt -vi- vas roggen.
Anno 1602 Welhem Reutens, der smet,
betzaelt -vi- vas roggen.
Anno 1603 Simen dye Muts betzalt -vivas roggen.
Anno 1604 Lammen Munx betzalt -vivas roggen. Anno 1605 Heyniken Urlichs
tzo Vleggendael -vi- vas roggen.
Anno 1606 Jan Nyvelsteyn.
Jaardienst voorAreten Peeter Mulen en
Aret unde Peeter Mulen unde hun
+
hun vrouwen, waarvoor de pastoor
huysvrouwen jaergetzijt, waer van der
131r.
pastoer heft een eerff vaet roggen unde jaarlijks erfelijk 1 vat rogge krijgt en de
der kuster eenen cop. Underpandt is huys koster 1 kop. Onderpand zijn huis en hof
unde hoffop dye Heide tzo Bochult Nu op de Heide bij Bocholtz. Tegenwoordig
ter tzijt Mei Raedermeeckers possedeert. in het bezit van Mei Raedermeeckers.
+

Anno 86 Mei Raedermeeckers betaelt een ____________
va et roggen.
Anno 87 Mei betaelt een vaet roggen.
Anno 88 Klaes Kosters, Mei
Raedermeeckers soen, betaelt een vaet
roggen.
Anno 89 Klaes betaelt -i- vaet roggen.
Anno 90 Klaes cum suis betaelt -i- vaet
roggen. Anno 91 Klaes cum suis betaelt
-i- vaet roggen. Anno 92 Klaes cum suis
betaelt -i- vaet roggen. Anno 93 klaes
cum suis betaelt -i- vaet roggen. Anno 94
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Klaes cum suis betaelt -i- vaet roggen.
Mey Raedermeckers erven betaelt anno
95, 96, 97, 98.
Claes, Mey Raedermeckers soen, met
zijnen consorten betzalt 99 een vas
roggen. Item betzalt 1600, 1601, 1602,
1603 jaerlix een vas roggen.
Jaardienst voor Karl Sleipen en zijn
Karl Sleipen unde zijn huysvrou Jutt
+
vrouw Jutt, waarvoor de pastoor jaarlijks
jaergetijt, waervan der pastoer heft een
131v.
eerff va et roggen. Onderpandt huys unde erfelijk 1 vat rogge krijgt. Onderpand is
huis en hof op de Prickart. Nu in het bezit
hoff op den Priccart. Nu possideert
Pauwels Bendels. Reige[noet] nae oesten van Pauwels Bendels. Grenzend in het
oosten aan het goed van Gurt Priccart; in
Gurt Priccart goet, nae zuyden die
het zuiden aan de openbare weg in de
gemeynstraet, gaende nae dye
gemeynden, nae westen dye gemey[n]te richting van de meent; in het westen aan
de meent in de Broek. In de jaren 1586
in den Broeck. Anno 86, 87 Claes
Pauwels Bendeis jaerlix betaelt een vaet en 87 betaalde Claes Pauwels Benders
jaarlijks 1 vat rogge.
roggen.
+
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Anno 88, 89 Pauwels betaelt jaerlix een ________________
vaet roggen. Anno 09 [90] Pauwels
Bendeis betaelt -i- vaet roggen.
Anno 91 Pauwels Bindels betaelt -i- vaet
roggen. Anno 92 Pauwels Bendeis betaelt
-i- vaet roggen. Anno 93 Pauwels betaelt
aen Leenart Brouwers -i- vaet roggen.
Pauwels Bendels betaelt anno 94 -i- vaet
roggen. Pauwels Bendels betaelt anno 95
-i- vaet roggen. Anno 96 Wellem
Ortmans betaelt van weegen Pauwels
Bendels -i- vas roggen. Anno 97 Pauwels
Bendels betaelt -i- vas roggen. Anno 98
Peeter der mulleneer voir Pauwels
Bendels betaelt -i- vas roggen unde van
weegen den kuster-i- vas.
Anno 99 Pauwels betzaelt als voirseid
unde allen restanten aen den kuster.
Anno 1600, 1601, 1602 Pauwels jaerlix
betzaelt -i- vas roggen.
+

. Eve Keijen jaergetzijt, waer voer der
pastoer heft een eerff vaet roggen unde
dye kerckmeister der capellen tzo
Bochults betaelen jaerlix den pas toer.

Jaardienst voor Eve Keijen, waarvoor de
pastoor erfelijk 1 vat rogge krijgt. En de
132r
kerkmeesters van de kapel te Bocholtz
betalen jaarlijks de pastoor.

+

Anno 86 Houbrecht Moulen op
____________
Hensberch, kerckmeister, betaelt een vaet
roggen unde aenwisung gedaen aen Jacop
Roetkrans.
Anno 87 Jan Karls heft als kerckmomber
doen betaelen Jan Roetkrans een vaet
roggen.
Anno 88 heft Jan Mombers van wegen
Eerken Raedermeeckers, als
kerckmomber, aen Nijs van Waelhorn
van mijnen twegen betaelt een vaet
roggen.
Anno 89 heft Koen Steynbus als
kerckmomber doen betaelen Jacop
Roetkrans -i- vaet roggen. Anno 90
Heuprecht Moulen, kerckmomber, doen
betaelen Jacop ende Jan Roetkrans -ivaet roggen.
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Anno 91 Heyniken, Claes Heynikens
soen, kerckmomber, doen betaelen Jacop
ende Jan Roetkrans -i- vat roggen.
Anno 92 Mees tzo Bom den pacht doen
betaelen aen voerseide partijen.
Anno 93 Klaas Saevelberch den pacht
doen betaelen -i- vaet.
Anno 94 Klaes betaelt.
Anno 95 Peeter Cardenael doen betaelen
aen Jacop ende Jan Roetkrans -i- vas
roggen, doen betzaelen van Jacop ende
Jan. Anno 96 Jan op den Poel doen
betaelen van Jacop ende Jan. Anno 97
Heyn Meilis doen betaelen van Jacop
ende Jan.
Anno 98 Wilhem VremKens doen
betaelen van Jacop ende Jan.
Anno 99 Peeter Muninx doen betaelen
van Jacop ende Jan.
Anno 1600 Klaes Kosters doen betaelen
Jacop Roetkrans -i- vas roggen.
Anno 1601, 1602, 1603 Jacop bij beveel
der kerckmeisteren jaerlix in zijn
affreeckening betaelt een vas roggen.
Symen Schuyren blijff schuldich -xijgulden Eex.
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Jaardienst voor Jan Hermans en Mechtelt
Jan Hermans unde Mechtelt zijn
+
zijn vrouw, waarvoor de pastoor ½ vat
huysvrou jaergeteit, waer van der
132v.
pastoer heft een halff eerff vaet roggen rogge krijgt op huis en hof te Horn en de
koster 1 kop. Nu in het bezit van de
op hous unde hoff tzo Horn unde der
kuster eenen cop. Nu possideeren Dreesen kinderen van Drees van Walhorn.
kynder van Waelhorn.
+

Nys van Waelhorn als voermunder
______________
zijnder broeder kynde betaelt anno 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99.
Frambach van Waelhorn betzaelt anno
1600, 1601, 1602, 1603 jaerlix een
halffvas roggen.
Jan Cardenael unde zijn huysvrou Tryn Jaardienst voor Jan Cardenael en zijn
+
vrouw Trijn, waarvoor de pastoor jaarlijks
jaergetijt, waar van der pastoer hefft
133r.
jaarlix een eerff vaet roggen. Onderpandt erfelijk 1 vat rogge krijgt. Onderpand zijn
twe morgen landts dye wellicke nu ter tijt 2 morgen land, die nu in het bezit zijn
hylt Baltus, Willem Kryns soens soen. van Baltus, kleinzoon van Willem Krijns.
En de koster 1 kop.
Unde der kuster eenen cop.
+

Tryn Verckens als voermunderse Baltus _____________
voerseid, betaelt als voerseid anno 86, 87,
88, 89.
Claes Saevelberchs betaelt anno 90 een
vaat roggen.
Claes Savelberch betaelt anno 91 een vaat
roggen.
Claes Savelberch betaelt anno 92 -i- vaet
roggen.
Anno 93 Claes Saevelberg betzaelt -i vaet
roggen.
Claes betaelt anno 94, 95, 96, 97, 98, 99
jaerlix een vas roggen. Anno 1600, 1601,
1602, 1603 Claes Saevelberch jaerlix
betzaelt een vas roggen. Item Claes
Saevelberg betzalt anno 1604 een vas
roggen.
+

Peeter Sistermans unde zijn huysvrou
Ida jaergetzijt, waer van der pastoer
heft een eerff vaet roggen unde dye

Jaardienst voor Peeter Sistermans en zijn
vrouw Ida, waarvoor de pastoor erfelijk
133v.
1 vat rogge krijgt en de koster 1 kop en

+
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fabryck eenen dry cap. Underpant een
half boender landts aen dye Rydderskoul.
Nu ter tijt possideert Peeter Jongen,
getrout hebbende Marien van Oppen.

de kerkfabriek 1 3 kop. Onderpand is ½
bunder land bij de Ridderskoul.
Tegenwoordig in het bezit van Peeter
Jongen, getrouwd met Merchen van
Oppen.

Marien van Oppen betaelt anno 86 een __________________
vaet roggen.
Item anno 87, 88, 89, 90, 91 Maria van
Oppen betaelt jaerlix een vaet roggen.
Anno 92 Marien van Oppen betaelt -ivaet roggen.
Anno 93 Maria van Oppen betaelt -i- vaet
roggen. Anno 94 Maria van Oppen betaelt
-i- vas roggen. Anno 95, 96, 97, 98, 99
Merijen van Oppen jaerlix betzaelt een
vas roggen.
Anno 1600, 1601, 1602, 1603 Meryen
van Oppen jaerlix betaelt een vas roggen.
Anno 1604 Merien van Oppen voltaelt
aen Anna Bispelmans. Anno 1605 Merien
van Oppen betaelt een vas roggen.
Jaardienst voor Mechtelt Tegger en haar
Mechtelt Tegger unde haer huysheer
+
echtgenoot, waarvoor de pastoor jaarlijks
jaergetijt, waer van der pastoer heft
134r.
een halff vaet roggen jaerlix. Onderpand ½ vat rogge krijgt.
is twe
+
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morgen landts op dye Heydt. Unde der
kuster -ii- bouzen. Nu ter tijt betaelt
Trynken Tegger unde haer huysheer
Klaesken Moulen.

Onderpand zijn 2 morgen land op de
Heide. En de koster 2 bouzen.
Tegenwoordig betalen Trynken Tegger
en haar echtgenoot Klaesken Moulen.

Anno 86, 87, 88, 89 Klaes Moulen betaelt ____________________
een halff va et roggen.
Anno 90 Claes Moulen betaelt -j- vaet
roggen. Anno 91 Claes Moulen betaelt
-j- vaet roggen. Anno 92 Claes Moulen
betaelt -j- vaet roggen.
Anno 93, 94 Claes betaelt -i- vas roggen.
Anno 1600, 1601, 1602, 1603 Claes
jaerlix betzalt -j- vas roggen.
Jaardienst voor Jan Syben en zijn vrouw,
Jan Syben unde zijnder huysvrou
+
waarvoor de pastoor 1½ vat rogge krijgt.
jaerbeganck, waer van der pastoir heft
134v.
onderhalff vaet roggen unde betaelt Anna En Anna Byspelmans en Houprecht
Byspelmans unde Houpreebt Saevelberch Saevelberch betalen ½ vat, Berb Paesens
een halff vaet, Berb Paesens -j- vaet, dye ½ vat, de Predikheren ½ vat.
Preeekeren -j- vaet.
+

Anno 89 Houprecht Saevelberch -o- cop, ____________________
dye Preeekeren -j- vaet,
Berb Paesens betaelt allen haer restanten
tor anno 91.
Anna Byspelmans betzaelt tot anno 91.
Anno 91, 92 betaelt Anna Byspelmans
jaerlix -j- vaet roggen met Houbrecht
Saevelberg.
Anno 93 Houbrecht unde Anna betaalt
-j- vaet roggen.
Anno 94, 95, 96, 97, 98, 99 Anna cum
suis betzaelt jaerlix een vas roggen. Anno
1600, 1601, 1602, 1603 Anna cum suis
jaarlix betzaelt een vas roggen.
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+

Salvagardiam quam ipse obtinui
propter servitutem Regis maiestatis
prestitum.

Vrijwaring die ikzelf gekregen heb
vanwege een dienst aan Zijne Majesteit
135r.
de Koning bewezen.

+

Copie:
Alexander, duc de Parme, chevalier de
l'ordre, lieutenant gouverneur et capitaine
general.

Kopie:
Alexander, hertog van Parma, ridder van
de Orde, luitenant- gouverneur en
kapitein- generaal.

A tous lieutenans gouverneurs, coronnels,
capitaines, enseignes, fouriers, (que ces
presents) officiers de gens de guerre, tant
a cheval que a pied. De quelque nation
quilz soient, que ces presents veront,
salut. Scavoir faisons, que pour tous
considerations et raisons, nous avons
prins et mis, prennons et mettons par
cestes, au nom de sa Majeste, en notre
protection et sauvegarde especealle les
deux maisons e suivans aussy. Une situee
au villaige de Sympelveldt, appertenant
a la cure. Dont est cure Arnouldt Dydden,
religeux. Et lautre situee au village de
Kerckraedt, eussy

Aan alle luitenant- gouverneurs, kolonels,
kapiteins, vaandrigs, kwartiermeesters,
officieren van krijgslui voor zover
aanwezig, zowel te paard als te voet, van
welke natie ze zijn, die dit schrijven zien,
gegroet. Wij laten weten dat wij uit
allerlei overwegingen en redenen hebben
genomen en geplaatst en nemen en
plaatsen, door dit schrijven, in naam van
Zijne Majesteit, onder onze bescherming
en bijzondere vrijwaring de twee huizen
en ook hun toebehoren. Het ene gelegen
in het dorp Simpelveld, behorend
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appertenant a le cure illecque. Dont est
pasteur Jacques Fabritius, aussy religeux.
Ensemble, lesdit curez ou pasteurs,
modernes et aultres advinir, avecque leurs
domesticques, serviteurs, grains, bestoulx,
fourages, terres et autres leurs biens,
quelcz concques. Que voulons et
entendons estre francque et reservez de
tout logement de gens de guerre et de
touts foules, dommacges, pielleries,
manigeries et oppressions. Vous
ordonnant, et de par sa Majeste
commandant, tres expressement et a
certes, que si vous, au acuns de voz gens,
y estes logez sans ordre bien particulier
notre en deloger incontinent

bij de parochie, waarvan Arnouldt
Dydden, religieus, pastoor is. Het andere
gelegen in het dorp Kerkrade, ook
behorend bij de parochie, waarvan
Jacques Fabritius, eveneens religieus,
herder is. Samen, de genoemde pastoors
of herders, tegenwoordig en ook in de
toekomst, met hun personeel, dienaren,
granen, dieren, voer, gronden en hun
andere bezittingen, welke dan ook: die
willen en wensen wij vrij te zijn van en
beschermd tegen alle inwoning van
krijgslui en van elke drukte, schade,
plundering, afzetterij en onderdrukking.
Wij dragen u op, en bevelen u namens
zijne Majesteit heel uitdrukkelijk en
zeker, dat als U, of enkele van uw
mensen, er inwoont zonder een heel
speciale opdracht van ons, U er
onmiddellijk moet vertrekken

en dat u alle anderen doet vertrekken. Wij
et faictes deloger tous aultres,
+
bevelen verder speciaal de schepenen en
commandant en oultre, en particuliere
135v.
de mensen van de wet van genoemde
aux eschevins et ceulx de la loij des
dorpen, het niet te wagen papleren uit te
susdits villages, de ne savancher de
donner billetz pour loger en leurs maisons geven om soldaten onder te brengen in
hun huizen, noch elders ten laste van hen.
soldatz. Ny alliens a leur charge. Nij
dattenter rien contra iceulx, soit a raison Noch iets tegen hen te ondernemen, hetzij
wat betreft hun tienden of andere gronden
de leur dismes ou autres terres et
revenues, appertenantes a leurs eglises, en inkomsten, behorend bij hun kerken,
of met betrekking tot de schattingen.
touchant les contributions. Nij les
contraindre ou molester a payer aucunes. Noch hen te dwingen of lastig te vallen
Le tous a paijne dincourir lindignation de om er enige te betalen. Dit alles op straffe
sadiste Majeste et notre disgrace et estre van de verontwaardiging van genoemde
Majesteit en onze ongenade op te lopen
puniz, comme infracteurs, de nos
commandemens et ordonnances. Et afin en gestraft te worden als overtreders van
onze bevelen en opdrachten. En opdat
que personne nij puisse pretendre cas
dignorance, nous leurs avons consenty et niemand kan doen alsof hij het niet wist,
hebben wij hun, door dit schrijven,
consentons per cestes, de pouvoir fair
toestemming gegeven en stemmen wij
mettre et anexer a tel endroit de leurs
toe, op enige plaats aan hun huizen die
maisons, que bon leur semblera nous
blasons armayez de noz armoyeries. Car hen goed lijkt, ons wapenschild met onze
wapens erop te laten plaatsen en
tel est notre vouloir, de par sadiste
Majeste. Donne en la ville de Bruxelles, bevestigen. Want dat is onze wens,
ce -xvie- en May 1581.
+
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namens zijne Majesteit. Gegeven in de
stad Brussel, de 16e mei 1581.
Signe Alexandre, et plus bas estait
escript: par ordonnance, ibidem son
Alteze soubsigne vasseur et estait
cachette avec le cachet de sa Majeste.

Getekend Alexandre, en lager was
geschreven: In opdracht; hier
ondertekende de dienaar van zijne
Hoogheid. En het was verzegeld met het
zegel van zijne Majesteit.
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FF. 136r-137v.
+

Oepenen brieven ons heeren des
Coninx gecopiert uut den originael
aengaenden die thienden tot
Sympelveldt.

Open brief van onze Heer de Koning,
gekopieerd uit het origineel,
136r.
betreffende de tienden in Simpelveld.

+

Philips, bij der gratien Gods, Coninck van Philips, door de genade van God koning
Castillien, van Arragon, van Leon, van van Castilië, van Aragon, van Leon, enz,
beyde Sicillien, van Jherusalem, van
enz.,
Portugael, van Navarre, van Grenaede,
van Tolleten, van Valence, van Gallicien,
etc.. Eertshertoge van Oistenrijck, hartoge
van Borgondien, van Lotrijck, van
Brabant, van Lymborch, van Luxenborch,
ect., Grave van Habsborch, van
Vlaenderen, van Arthoys, van
Bourgondien, van Tirol.
Den iersten van onsen deurweerderen oft
boden macht hebbende texploicteren
binnen desen onsen landen van Brabant
hier op versocht, saluyt. Wij hebben
ontfangen die supplicatie van onse
beminde in Gode die vrouwe abdisse ende
andere religieusen des godtshuys van
Valbenoit ende met hun gevuegt heer
Aerdt Dydden, pastoer van Sympelveldt,
inden lande van Tshertogenraede,
inhoudende hoe dat hun supplianten
proindiviso sijn competerende de
thienden binnen den selven dorpe
vallende, gelijck oeck sij ende hunnen
voirsaeten voor hun die van allen oude
tijden hebben, sonder yemants
contradictie gepercipiert ende ontfangen.

de eerste van onze deurwaarders of boden
die de macht hebben op ons verzoek uit
te voeren in dit ons land van Brabant,
gegroet. Wij hebben het verzoek
ontvangen van onze door God beminde
vrouwe abdis en de andere religieuzen
van het klooster van Val Benoit samen
met heer Aert Dydden, pastoor van
Simpelveld in het land van
's-Hertogenrade, inhoudend dat aan beide
eisers ongedeeld de tienden toekomen in
het betreffende dorp, zoals zij en hun
voorgangers die al van oudsher hebben,
zonder dat ze tegenspraak bemerkt en
ervaren hebben.

Nota. Ende hoewel desen aengemerckt
den ingeseetenen van Sympelveldt
voirseid nyet en is geoirlofft hunnen
graenen ende vruchten oft ander thienden
bij daege ofte bij nachte inne te doene,
sonder die ierst ende voer al te laeten
behoirlyck verthienden. Besondere ende

Opmerking. En hoewel het de
ingezetenen van Simpelveld niet
toegestaan is hun graan en vruchten of
andere tienden overdag of 's nachts
binnen te halen, zonder deze eerst en
vooral behoorlijk te laten vertienden, is
het opmerkelijk en onjuist dat, hoewel
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des te min dat tot verscheiden reysen bij
oepene brieven van onse Raide,
geordineert in Brabant, bij hun
supplianten uuyt wettige oerseecke te
dyen eynde verworven ende behoirlicke
doen publiceren,

verschillende malen d.m.v. een open brief
van onze Raad gevestigd in Brabant, voor
de eisers wettig is vastgesteld en naar
behoren gepubliceerd

dat iets dergelijks op straffe van boete
sullix op sekere pene is verhoeden
+
verboden was te doen, het daarentegen
geweest te doene. Soe eest nochtans
136v.
alsoe, dat dyen alnyet tegenstaende zij zo is, dat zij toch niet nalaten daar
hun nyet en vermijden ter contrarien van dagelijks tegenin te gaan, in vertrouwen
(zo lijkt het) dat de straf niet uitgevoerd
dien, daegelix voirtz te keeren, hun
betrouwende daer op (soet schijnt), dat zal worden, omdat het de eisers te duur
de pene soude moeten ongeexecuteert zou zijn om door het verhoren van de
blijven uuyt dyen dat hun supplianten te getuigen in onze Raad, te moeten
bewijzen dat de bevelen niet waren
zeer costelyck soude vallen om bij
opgevolgd; zonder dat bewijs zou de straf
getuygen in onse voerseide raede te
verhooren, te moeten doen blijcken van niet kunnen worden uitgevoerd, in die zin
de contraventie der selver bevelen, sonder dat de Simpelveldenaren klaarblijkelijk
hun onbehoorlijk voorstel ingeval van
welcke blijckinge de voerseide pene
geensins en connen worden geexecuteert, succes tot normale regel willen maken en
inder vuegen, dat apparentelyck die van de eisers geheel willen beroven van hun
Sympelveldt voerschreven van tselve hun recht op de tienden. Zoals de eisers
zeiden, hebben ze ons dus ootmoedig
onbehoerlyck voortstel bij succes van
gevraagd om een behoorlijke voorlopige
tijde een prescriptie sullen willen
voorziening in deze kwestie. Daarom
maecken. Ende hun suppliantien van
trecht van de voerseide hunne thienden hebben wij u ontboden met
int geheele te priveeren. Soe zij
supplianten seyden hebben ons daeromme
zeer oetmoedelick gebeeden, om onsen
behoerlycke provisie
+
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daertoe dienende. Waeromme zoo eest,
dat wij desen aengesien u onbieden,
daertoe committeerende bij desen dat ghij
den versuecke der voerseide supplianten
offt van hunnen gecommitteerden u
transporteert alomme in den voirseide
dorpe van Sympelveldt, daer die
supplianten die voerscreven thienden
gewoenelick zijn te heffen. Ende aldaer
op eenen sondach oft anderen heiligen
dach, ten tijde van de hoochmissen, den
volcke meest vergadeert wesende ende
ter plaetsen daer men gewoenlich is
uuytroepinge ende publicatie te doen van
onse wegen,

de opdracht, dat u op verzoek van de
eisers of van hun vertegenwoordigers, u
overal in het dorp Simpelveld begeeft,
waar de eisers de bedoelde tienden
gewoonlijk heffen; en dat u daar op een
zondag of een andere heilige dag, tijdens
de hoogmis, wanneer het meeste volk
bijeen is en op de plaats waar men
gewoon is een aankondiging en
mededeling te doen namens ons,

interdiceert, uutroept ende verbiedt dat een verbod bekend maakt en verbiedt dat
iemand, wij, zij, hem en anderen hun
nyemandt, wy hij sij, hem en voirdere +137r.
koren of andere vertiendbare
zijn coren offt andere decimabele
vruchten ende daeraff zij supplianten zijn veldvruchten, waarvan de eisers
gewoenlyck ende in possessie thienden gewoonlijk de tienden bezitten, voor of
na zonsopgang of zonsondergang of op
te hebbene, voer oft nae der sonnen
een andere tijd, in het geheim opladen of
opganck oft onderganck oft andersins
secretelick op te laeden oft van den velde van het veld afvoeren, doen of laten
te vueren, te doen oft laeten vueren, ten voeren, tenzij de goederen eerst en vooral
behoorlijk gebonden zijn, en in bundels,
sij tselve ierst ende voer al behoerlick
gebonden ende in gasten, in mandelen, manden, schoven of andere hopen, zoals
schooven oft andere hoepen, nae dat men men dat in het dorp gewoonlijk doet, zijn
gedaan en vertiend zijn. En dat zij
int selve dorp gewoenlick is te doene,
gestelt ende verthiendt zijn. Laetende die afblijven van de echte en rechtvaardige
warachtige ende rechtveerdige thiende tiende van het genoemde koren of andere
vertiendbare veldvruchten die daar
van den voerseide coeren oft ander
gegroeid zijn, zoals de eisers en hun
thienbaer vruchten aldaer gewassen,
voorgangers of hun tiendheffers dezelfde
gelijck die supplianten ende hun
voirsaeten oft hun thiendennaers de selve tienden van oudsher verzameld en
ontvangen hebben; en zoals wettelijk
thiende van allen ouden tijden
behoort, zonder dat daar enige fraude of
gecolligeert ende ontfangen hebben
gehadt. Ende gelijck van rechts weegen bedrog bij te pas komt. En wel op straffe
behoort, sonder daer inne eenige fraude van 25 Carolusguldens, per gulden 20
oft bedroch te committeeren. Ende dat op Brabantse stuivers gerekend, te betalen;
het derde deel daarvan ten behoeve van
die pene van vijffentwintich Carolus
gulden tot twintich stuyvers Brabants den ons; het 2e derde deel ten behoeve van
de voornoemde officier van Simpelveld
gulden gereeckent, te bekeeren deen
derdendeel daeraff tonsen behoeve. Het en het 3e derde deel ten behoeve van hen
tweeden deerden deel tot behoeff van den die de zaak aanhangig maakten. En voor
officier van Sympelveldt voerseid ende zover tijdens uw actie enige vorm van
+
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tdeerde deerdendeel tot behoeff van den verzet of tegenspraak plaats vindt tegen
aenbrenger. Ende soe verre u dit doende onze genoemde verboden en
gebuere eenige oppositie oft contradictie
onse voirseide verboden ende
bevelen op die penen stadthoudende ende bevelen betreffende de boetes, die in
eerste instantie toegepast zijn ondanks
die selve ierst ende voer al gefurneert +137v.
zijnde, nyet tegenstaende oppositie oft verzet of appel, [bevelen wij dat u], er
tegenin bent gegaan zonder uitstel, op
appellatie, gedaen oft te doende ter
dezelfde dag de tegenstanders daagt op
contrarien ende sonder prejuditie ter
een gunstige dag te verschijnen voor onze
selver daight die opponenten te
compareren tot eenen zekeren gelegende zeer gewaardeerde en trouwe kanselier
en andere leden van onze genoemde
daige voer onsen zeer lieven ende
getrouwen cancellier ende anderen lieden Raad, opgericht in Brabant, om daar de
van onsen voirseide raide, geordineert in redenen van hun oppositie of tegenspraak
weer te geven en in deze zaak verder te
Brabant, om aldaer die redenen van
huerer voerseide oppositie oft contradictie procederen. Zoals het hoort zullen onze
op te doene ende te vercleren ende in der genoemde kanselier en de raadsheren op
saken te sien voorts te procederen. Soe de genoemde dag vernemen, hetgeen u
behoiren zal onsen voerseide cancellier in dezen zult hebben gedaan. Wij
ontbieden hen
ende raidtslieden ten voerseide daege
overscrijvende tgene des ghij hier inne
sult hebben gedaen. Den welcken wij
ontbieden ende committeren
+
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dat zij partijen gehoirt, doen ende
administreren goet cort, onvertogen recht
ende expeditie van justitien, want ons
alsoe geliefft. Gegeven in onser stads van
Bruessele den -vie- juny int jaer ons
heeren duysent vijffhondert
sevenentachtentich van onse rijcken te
wetene van Naples ende Jherusalem t
-xxxiiiie-, van Castillien, Arragon, etc. t
-xxxiie- ende van Portugael t -viiie-.

en dragen hen op, dat zij partijen zullen
horen en verslag uitbrengen, en goed kort,
degelijk recht doen en dit wettelijk
uitvoeren, want zo wensen wij dat.
Gegeven in onze stad van Brussel de 6e
juni in het jaar van onze Heer 1587 van
ons rijk, te weten van Napels en
Jerusalem het 34e, van Castilië, Aragon,
enz. het 32e en van Portugal het 8e.

Bij den Coninck in zijnen raede.

Namens de koning in zijn Raad.

Onder stont aldus: Notarius Lombaerts. Eronder stond aldus: Notaris Lombaerts

[F. 138r.]
+

Besloeten brieven, gepresenteert
den .... july anno 89 deur Art
Stapparts, deurweerdere.

Besloten brief, aangeboden in juli van
door Art Stapparts,
deurwaarder.

het jaar 1589
138r.

+

Onsen lieven ende beminde den pastoir Aan onze zeer geachte en beminde
van Sympelveldt inden lande van
pastoor van Simpelveld, in het land van
Shartigeraede.
's-Hertogenrade.
Bij den Coninck.

Namens de koning.

Lieve en beminde, wij zeynde u hier
beneffens die supplicatie in onse raede,
geordineert in Brabant, gepresenteert van
wegen der ingeseetene ende andere
gegoide onder de prochie van
Sympelveldt. Ende midts den redenen
daer inne begrepen, ordineren ende
bevelen wij u wel ernstelycken midts
desen u te reguleren volgende den
dispositive der voirseide supplicatie. Ten
zij nochtans ghij ennighe merckelycke
redenen hebt u moverende, ter contrarie
daraff ghij onsen zeer lieven ende
getrouwen cancellier ende ander lieden
van onsen voerseide rade schriftelycke
zult adverteren bennen drye weken naerde

Zeer geachte en beminde, wij sturen u dit
schrijven vanwege het verzoek aan onze
Raad ingesteld in Brabant, aangeboden
door de ingezetenen en andere
grondbezitters in de parochie van
Simpelveld. En vanwege de redenen die
daarin zijn vervat, gebieden en bevelen
wij u ernstig bij dezen, u te richten naar
de conclusie van de genoemde petitie,
tenzij u eventueel enige voor u
belangrijke redenen hebt, ertegen in te
gaan; daarvan zult u onze zeer
gewaardeerde en trouwe kanselier en de
andere leden van onze genoemde Raad
binnen 3 weken na ontvangst van dit
schrijven schriftelijk op de hoogte stellen.
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receptie van dese. Bestellende Uwe
rescriptie met dese ende de voerseide
supplicatie in handen van onsen
secretaris, dese onderteikendt hebbende,
om alle tzelve gesien, voirts geordineert
te worden nae beboeren. Ende des en wilt
nyet wesen in gebreken, want ons alsoe
gelieft. Lieve ende beminde, onse heeren
Godt zij met u. Gescreven binnen onser
stadt van Bruessele den -xiie- july 1589.

Wij geven uw antwoord samen met de
genoemde petitie in handen van onze
secretaris om alles na ondertekening naar
behoren te regelen. En hopelijk blijft u
niet in gebreke, want dit is onze wens.
Geachte, beminde, God zij met u.
Geschreven binnen onze stad Brussel op
12 juli 1589.

N P. Berthem.
N[otaris] P. Berthem.

FF. 138v-140v.
+

Aan mijn heer de kanselier, etc.

Aen mijn heere den Cancellier, etc.
+

138v.

Gheven oitmoedelicke te kennen de
ingesetenen ende andere gegoiden onder
de parochie van Sympelvelt in den lande
van Tshertigenroede, oevermaese
gelegen, hoe dat heer Aerdt Didynius,
pastoer aldaer, onder tdexele dat hij op
eenige

De inwoners en de overige grondbezitters
binnen de parochie van Simpelveld in het
land van 's- Hertogenrade gelegen in
Overmaas, brengen eerbiedig ter kennis
op welke wijze heer Aerdt Didynius,
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landen onder die voirseide parochie
gelegen, soude trecken dye thiende, te
wetende die -xie- gerff ende op sommige
hoeve ende die goede leen wesende, maar
den -xxxiiie- gerff. Ende oick dye kleyn
thienden vande lammeren, die wellicken
aldaer worden gewonnen ende
opgetrocken, sonder dat hij onder de
voirseide parochie van Sympelvelt oever
al de voerseide thienden is treckende.
Ende emmers nyet van tgene wassende
es inde braecken aldaer. Ende dat
t'godshuys van Valbenoit insgelijckx op
dye meiste quartiren der voerseide
parochie de thiende es hebbende, de
wellicke oeck seperabel altijts ende oever
memorien van menschen sijn
gecollecteert ende innegedaen geweest
ende alnoch worden gecollecteert ende
innegedaen, als te weten de thienden des
voirseide godtshuys bij joncker Willem
van Hoeff, pachtere der abtdisse deser
thienden. Ende dye thiende des pastoirs
bij hem in, oft bij zijn thiengangers ende
collecteurs deser thienden. Ende worden
oeck de voirseide thienden appaert
gesteken ende geschuert sonder datter
eenige gemeynschap oft divisie deser is
oft oever thien, -xx-, -xxx-, -xl- ende
meer jaeren, jae oever memorie van
menschen es geweest. Ende hoewel die
voirseide pastoir hem behoirden
gecontenteert te hebben, mits treckende
ende buerende die voirseide sijnde
thienden vande fruchten ende op de
landen ende goeden gel[ijck] ende zijnen
voirsaeten van ouders hebben getrocken
ende gebuert. Soe heft hij

pastoor aldaar, met het argument dat hij
op enkele landerijen gelegen binnen de
genoemde parochie de tiende zou krijgen,
te weten de 11e schoof en op sommige
hoeven die een goed leen zijn, slechts de
33e schoof. En ook de kleine tienden van
de lammeren, die daar worden geboren
en groot gebracht, zonder dat hij binnen
de genoemde parochie van Simpelveld al
de genoemde tienden bezit. Immers, niet
van al hetgeen groeit op de braakliggende
velden daar. En aangezien het klooster
van Val Benoit eveneens op de meeste
delen van de parochie de tienden heeft,
die ook altijd apart en langer dan men
zich kan herinneren, zijn verzameld en
binnengehaald en nog steeds worden
verzameld en binnengehaald, dwz de
tienden van het genoemde klooster, door
jonker Willem van den Hove, pachter van
de abdis van deze tienden. En de tienden
van de pastoor komen bij hem binnen, of
bij zijn tiendhefffers of de verzamelaars
van deze tienden. En ook worden de
genoemde tienden apart opgestoken en
opgeslagen zonder dat er enige
gezamenlijkheid of deling is, al langer
dan 10, 20, 30, 40 en meer jaren, ja,
langer dan de mensen zich herinneren.
En hoewel de pastoor tevreden zou horen
te zijn, als hij maar de genoemde tienden
van de veldvruchten zou hebben en
krijgen en ook op de landerijen en
goederen, evenals zijn voorgangers van
oudsher zouden hebben gekregen en
geïnd, heeft hij

hem nochtans gevoerdert op den naeme niettemin, namens de vrouwe abdis en
andere religieuzen van het klooster van
van der vrouwen abdisse ende andere +139r.
religeusen des voirseide goidtshuys van Val Benoit, en uit eigen naam, zoals blijkt
Valbenoit ende op zijns selleffs naeme, uit de aan dit hof overgelegde
als gevuegde hier te hove te voerworven bijgevoegde open brief, een verbod geëist
om de tiendbare vruchten na zonsopgang
oepene brieven van interdictien ende
verboth van den thienbaer fruchten van of zonsondergang van het veld af te
den velde naer der sonnen opganck oft voeren, te verzamelen of weg te brengen
+
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onderganck nyet aff te vueren,
collecteeren oft afft te draegen ende
andersins nae uutwijsen van den placaet
van wegen zijne Mai[esteyt], eertijts dyen
aengaende gepubliceert, sonder dat dye
pastoir voirseid van wegen des voirseide
goidtshuys oft van heur lieder pachtere
oft gecommitteerde enich beveel, last ofte
consent heeft gehadt oft dat zij oeck dye
voirseide brieven hebben begeeren te
gebruycken oft te werck te stellen. Dan
heft die voirseide vanden Hoeff, pachtere
vande thiende des voirseide goidts huys
hem gecontenteert, myts ontfangende die
thiende gelijck zijnen voirouders pachters
deser thiende die hadden ontfangen,
sonder dat hij oever yemanden heeft
geclaecht oft weeten te klaegen. Dyen
nochtans nyet tegenstaende heeft dye
voirseide pastoir van Heyn Ubachs,
Goorden Priccarts,

of iets anders, met verwijzing naar de
verordening van Zijne Majesteit, eertijds
daarover gepubliceerd, zonder dat de
genoemde pastoor van het genoemde
klooster of van zijn pachter of
vertegenwoordiger, enige opdracht of
toestemming heeft gehad, of ze ook de
genoemde brief hebben willen gebruiken
of toepassen. Toen heeft de genoemde
van den Hove, pachter van de tiende van
het genoemde klooster, erin toegestemd,
mits hij de tiende zou innen zoals zijn
voorvaderlijke pachters van deze tiende
die hadden ontvangen, zonder dat hij over
iemand heeft geklaagd of kunnen klagen.
Niettemin heeft de pastoor Heyn Ubachs,
Goorden
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Leenardt Priccarts, Peeteren Billen, Jan
Bolten ende van Claes Moulen, al
ingeseetenen van Bocholt, maer
parochierende onder Sympelveldt
voirseid, onder t'dexele, dat zij eynige
fraude oft bedroeg int collecteeren ende
affvueren van haer lieder vruchten daer
van dye thiende competeert tvoirseide
goidtshuys ende nyet den pastoir van
Sympelveldt voirseid zoude hebbe
gecommitteert. Soe dye selleve pastoir
tegens dye waerheit pretenderde aff te
nemen by executie oft anderssints dye
pene in de oepene brieven begrepen, te
weeten, van yder -xxv- gulden, jae dat
meer is, heft uut cracht vande selleven
oepene brieven dye ondersaeten van
Sympelveldt ende Bocholt, parochierende
onder Sympelvelt voirseid, ende oeck
eynige gegoide aldaer willen dwingen de
thienden

Priccarts, Leenardt Priccarts, Peeteren
Billen, Jan Bolten en Claes Moulen
aangepakt, allen inwoners van Bocholtz,
maar horende onder de parochie van
Simpelveld, onder het voorwendsel dat
ze fraude of bedrog zouden hebben
gepleegd bij het verzamelen en afvoeren
van hun veldvruchten, waarvan de tiende
onder het genoemde klooster en niet
onder de pastoor van Simpelveld zou
vallen; dus wilde dezelfde pastoor, in
strijd met de waarheid, door oplegging
of op een andere manier de boete innen
die in de open brief staat, dwz van ieder
25 gulden, ja meer nog, hij heeft op grond
van dezelfde open brief, de onderdanen
van Simpelveld en Bocholtz die bij de
parochie van Simpelveld horen en ook
enkele grondbezitters daar, willen
dwingen de tienden

te gevenen van den landen ende fruchten, van die landerijen en die veldvruchten te
+
geven, van welke zelfs zijn voorgangers
daer van noch sijne voirsaeten nyet
139v.
niet gewoon zijn geweest tienden te
gewoenlick en zijn gewest thiende te
innen. En bij weigering van deze tienden
trecken. Ende bij weigeringe van der
selviger thiende te laeten volgen eenige wilde hij enkele van deze onderdanen en
eigenaars laten vervolgen, door via
van der selviger ondersaeten ende
gegoyde bij executie van deurweerders inbeslagname door deurwaarders de boete
de pene affgenoeme, onder pretext, dat te vorderen, onder het voorwendsel dat
zij hunnen vruchte tegens verbot ende ze hun vruchten, tegen het verbod en de
voirseide oepene brieven gedaen, van de open brief in, van het veld zouden hebben
afgevoerd, zonder dat de pastoor of zijn
velde zoude hebben affgedraegen oft
affgevuert sonder dat die voirseide pastoir voorgangers of hun tiendheffers
oft zijne voirsaeten ofte hun thiendenars gewoonlijk van de landerijen en
van den landen ende fruchten, daer van veldvruchten, waarvan hij tienden eiste,
hun tienden inden. Tenminste zou zijn
hij thienden was pretendeeren,
gebleken, zoals immers aan de
gewoenlick zijn geweest thiende te
deurwaarders volgens de open brief eerst
treckene. Int de minsten zouden zijn
en vooral had behoren duidelijk te zijn,
gebleken, gelijck dat emmers den
dat zij de genoemde boete niet konden
deurw[eerde]rs volgende de voirseide
opleggen en dat ze de eisers daartoe niet
oepene brieven hadde behoeren yerst
ende voir al gebleecken te hebben, dye konden dwingen, zoals ze dat op een
wellicke oick geynsins en vermochte de onbehoorlijke manier en door middel van
voirseide pene te executeeren ende den beslaglegging hebben gedaan, en dat ze
de eisers of enkelen van hen, duidelijk
supplianten daer toe bij executie te
sommerend, in deze zaak feitelijk
dwingen, gelijck zij dat onbehoirlicke
+
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ende bij rigeur van executien hebben
gedaen. Ende den supplianten of eenige
van hun merckelicke sommerende van
pennegen ter saecken van dyen feytelicke
affgedrongen. Hebbende dye voirseide
pastoir oyck met eyniger ter causen
saecken van dyen gecomposeert ende
doen composeeren ende die pennegen
daer van ende van den voirseide pene
gecoemen al selver genyet. Wellicke
aengemerckt, dat dye voirseide pastoir
hem hyr te hoeve van in den jaere -lxxiiiihebbende willen doen reintegreren, om
van eynige landen ende vruchten thiende
te treckenen, waer van hij egeen thienden
alsdoen en was treckende, bij vonnenisse
op den -xviiie- january -lxxvi- daer naer.

penningen hebben afgedwongen. De
voornoemde pastoor heeft ook enkele van
deze zaken bijgelegd en laten bijleggen
en de penningen daarvan en van de
genoemde boete afkomstig, al zelf
geannuleerd. Opgemerkt wordt dat de
pastoor bij dit hof in het jaar 1574 heeft
willen regelen om van enkele landerijen
en veldvruchten tienden te innen, waarvan
hij tot dan toe geen tienden inde, bij
vonnis van 18 januari 1576 daarna.

Nota. Ende naer voirgaende genoemen
informatie gewesen es verclaert nyet
ontfangbaer met condempnatie van kosten
ende dat dy voirseide pastoir bij middele
van den voirseide oepene

Opmerking. En uit voorgaande informatie
is duidelijk geworden dat de zaak niet
ontvankelijk werd verklaard, met
veroordeling tot de kosten. En dat de
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brieven, als vere hier te hoeve
geimpetreert, den supplianten tvoirseide
vonnenisse heft gesocht infructieux te
maecken. Ende hen van heure

pastoor door middel van de genoemde
open brief, zoals hier bij het hof geëist,
het genoemde vonnis voor de eisers heeft
trachten te ontkrachten

lieder vrijheit ende oude possessien te en hen van hun vrijheid en oude
+
bezittingen heeft trachten te beroven, in
spolieren ende te deposseseren,
140r.
besonder myts desen troubelen tijt. Ende het bijzonder in deze onrustige tijd. En
dat de ouders voor het merendeel zijn
dat die ouders meesten deele al zijn
verstorven ende dat zij supplianten oyck gestorven en dat de eisers ook vanwege
midts den frijbuyters ende onwilicheit de vrijbuiters en de onveiligheid van de
wegen hun verdediging en verweer niet
vande wegen henne defensie ende
oppositie nyet en nebben cunnen gedoen, hebben kunnen regelen, daar zij geen
kopie van de genoemde open brief hebben
te min zij lieder egeen copye vande
kunnen krijgen. En dat de pastoor die
voirseide oepenen brieven en hebben
brief onmiddellijk nadat hij op de
cunnen gecrijgen. Ende dat oick die
voirseide pastoir de selve terstont, naer kerkdeur te Simpelveld was geplakt, eraf
dyen die op de kerckdoere tot Sympelvelt heeft getrokken. Ook dat de pastoor de
waeren gepleckt, heft affgetrocken. Mede eisers diverse keren aan het lijntje heeft
gehouden met mooie woorden, zoals dat
dat deser pastoir den supplianten tot
diversche stonden heft uutgestelt, onder hij met hen een afspraak wilde maken,
als hij maar op een bepaalde manier in
schoene woorden, van dat hij met hen
wilde oeverkoemen ende veraccordeeren, het bezit zou raken van het recht om
tienden te innen van de producten,
op dat hij bij zeekere middele in dye
waarvan noch hij noch zijn voorgangers
possessie zoude (blijven) moegen
geraecken van thiende te trecken, daer gewoon waren tienden te innen; en dus
van hij noch zijn voirsaeten nyet en zijn dat hij de eisers onder schijn van recht en
gewoen thienden te trecken. Ende alsoe de genoemde open brief van hun vrijheid
den supplianten onder schijn van justitie en vrijstelling en bezit wilde beroven,
ende der voirseide oepene brieven van tegen recht en rede. En er zal nog meer
zijn, als dit hier niet voldoende zou zijn.
hennen vrijheit ende exemptie ende
possessie derselve te frustreren, al tegen Daarom verzoeken de eisers dat het U
recht ende redenen. Ende noch meer zijn Edelachtbaren zal behagen hen een
soude, soe vere hyr inne nyet en worde voorlopig vonnis te geven door middel
van een open brief van onze Heer en
versyn. Waerom soe bydden zij
Koning, uit kracht waarvan de pastoor
supplianten, dat Uwer Eerwerdige
gelieven wille hen te verleenen provisie wordt bevolen, voortaan de genoemde of
soortgelijke open brieven niet tot
van oepene brieven ons heeren des
Coninc. Uuuyt cracht van den welcken uitvoering te brengen, tenzij met
den voirseide pastoir woerde geordineert betrekking tot de landerijen en vruchten,
ende bevoele hem nyet te vorderen dye waarvan hij en zijn voorgangers gewoon
waren de tienden te innen en verder niet.
voirseide oft gelijcke oepene brieven
En daarom ook de deurwaarders of
meer ter executie te stellen dan in
respecte vande landen ende vruchten, daer uitvoerders van dit hof te bevelen, de
van hij ende zijn voirsaeten gewoenlick pastoot te verzoeken deze brief te
zijn die thiende te trecken ende voirders Simpelveld niet
nyet. Midtsgaeders oeck den
+

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

deurweerders oft executeurs van dese
hoeve te ordineeren ende te beveelen ten
versuecke des voirseide pastoirs gelijcke
brieven tot Sympelvelt
meer toe te passen of de eisers of iemand
meer ter executie te stellen oft den
+
van hen op gezag van zulke brief te
supplianten oft ymanden van hen uuyt
140v.
crachte van sulcker brieven te pramen dwingen, enkele tienden op het veld te
eenige thienden op den velde te laeten, laten staan, tenzij hun eerst en vooral
ten sij hen yerst ende voiral behoirlycke gebleken is, dat de pastoor en zijn
sij gebleecken, dat dye voirseide pastoir voorgangers gewoon zijn van bepaalde
landerijen, goederen en vruchtentienden
ende zijns voirsaeten gewoenlick sijn
gebleecken van sieckeren landen, goeden te innen; en geen boetes te eisen tenzij de
eisers of enkelen van hen daarin enige
ende vruchten thiende te trecken ende
egheen penen te voirderen, ten zij dat die fraude of bedrog tegen de genoemde
verordening zouden hebben begaan. De
supplianten oft eenige van hen dyen
aengaende eynige fraude oft bedroch in genoemde pastoor ook te bevelen, dat hij
prejudicie van tvoirseide placcaet souden al hetgeen hij de eisers of enigen van hen
hebben gecommittert. Ordinerende ende met het argument van de genoemde boete
beveelende oyck den voirseide pastoir heeft afgedwongen door toepassing of op
allen tene hij den supplianten oft eynige andere wijze, van begin af aan terug geeft
van hen, onder tpretext vande voirseide en doet terugpene, heeft affgedrongen, tzij bij executie
oft andersins. Midtsgaders oyck de costen
bij hen ter zaecken van dyen
+
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geleden, van stonden aen te restitueren
ende doen restitueren. Dwelck doende,
etc.

geven met inbegrip van de kosten die zij
in die zaak hebben geleden. Hetwelk
doende, enz.

Onder stondt, Martinus vande Vorst.

Er onder stond: Martinus van de Vorst.

Apostille.
B -- B -- aen den pastoir van Sympelveldt
ten eynde hij hem regulere volgende de
dispositie van dyen, Nisi causam, daer
aff in den hoeve sal veradverteeren
binnen drye weecken naer der
communicatie om als dan.
Actum den -xiie july 89.
Notarius P[ublicus] Berthem.

Bijschrift.
B[esloten]B[rief] aan de pastoor van
Simpelveld, opdat hij zich zonder meer
zal houden aan deze conclusie en
daarover bij het hof zal reclameren binnen
3 weken na de mededeling, zo nodig.
Gedaan 12 juli 1589.
Openbaar Notaris Berthem.

FF. 141r-142r1.
Kopie.

+

Copie.
+

141r.

Anno 89 den -ien- augusti zijn geciteert
worden dye schepenen ende schoutet
van Sympelvelt ende volmachten der
gemeyn ingeseetenen des dorpe
Sympelvelt met allen hun defentionael
stucken voer den heeren gubernatoeren
tot Lymborch, inne presentie des
Eerwerdigen heeren Leonardt Bylsteyn,
abt tot Beaurepart ende des Eerwerdigen
heeren Martinus Dyddeneus, deecken tot
synte Peeter tot Luyck ende vice
archidiaconus Hasbanie, omme tegen den
niestkoemende saeterdach allen
strijdtbaer actien ende processen tuschen
den pastoir ende ingeseetenen van
Sympelvelt bij forme van recht et audita
utraque parte visis huic inde documentis,
verbuntelicke mede assistentie (schoutet)
meyer ende Scheepenen der
(appointeeren ende te pacificeeren)
hoeger justicie tot Lymborch ende den

In het jaar 1589, op 1 augustus, zijn de
schepenen en de schout van Simpelveld
en de gevolmachtigden van de gewone
inwoners van het dorp Simpelveld met al
hun verweerschriften gedagvaard voor de
heer gouverneur van Limburg, in
aanwezigheid van de eerwaarde heer
Leonardt Bylsteyn, abt van Beaurepart
en van de eerwaarde heer Martinus
Dyddeneus, deken van Sint Pieter te Luik
en viceaartsdiaken van Hasbanië, om
tegen de eerstvolgende zaterdag alle
vijandige acties en processen tussen de
pastoor en de inwoners van Simpelveld
in de vorm van scheidsgerecht en gehoord
en gezien de documenten van beide
partijen met hulp van schout meier en
schepenen van de hogere rechtbank te
Limburg en notaris Kaldenberch te
beslissen en bij te leggen.
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notarius Kaldenberch te appointeeren
ende te pacificeeren.
Alsoe ist visie gedaen zijnde van beyden
partijen van allen defensionael stucken,
munumenten ende attentycken extracten
ende geexhibeert op dat casteel tot
Lymborch in presentie der voirseide
prelaeten ende Gubernatoren der vier
landen Oevermaese ende heut (schoutet)
meyer ende seepenen op Lymborch. Ende
rijpelycke ende int lanckt gehoert beyde
partijen ende allen saecken discreetelycke
gelet ende geconsidereert. Alsoe ist bij
appointement ende verbuntelick accordt
bij dye voirseide Eerwerdigen, Edele ende
discreten persoenen geconcludeert als
compromissarien ende geappointeert als
hyr nae volgt:

Zo zijn al de verweerstukken van beide
partijen bekeken, de bijlagen en de
waarheidsgetrouwe uitreksels, en getoond
in het kasteel van Limburg in
aanwezigheid van de genoemde prelaten
en de gouverneur van de 4 landen van
Overmaas en de schout hoofdmeier en
schepenen in Limburg. En nadat beide
partijen rijpelijk en langdurig gehoord
waren en op alle zaken zorgvuldig was
gelet en overwogen, is bij beschikking en
bindend akkoord door de genoemde
eerwaarde, edele en zorgzame personen
als scheidsrechters geconcludeerd en
beschikt als hierna volgt:
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Inne den eersten geconsidereert dat dye
geheel thienden, kleyn ende groete,
gesitueert binnen ende buytten den dorpe
Sympelvelt, volgende dye alden lymiten
ende nuwe, tot competeerende pro
indiviso twe diel der abdissen des
gotshuys Valbenoeten ende dat derden
part den pastoir

Op de eerste plaats dat de gehele tienden,
klein en groot, gelegen binnen en buiten
het dorp Simpelveld, volgens de oude
grenzen en de nieuwe, ongedeeld voor
twee derde behoren aan de abdis van het
klooster Val Benoit en voor een derde
deel aan de pastor

tot Sympelveldt. Alsoe zal der pastoer van Simpelveld. Dus zal de pastoor zijn
+
derde deel verzamelen en vertienden op
zijn derden paert collecteeren ende
141v.
verthiendigen inne alle maneeren als dye dezelfde manier als de abdis van Val
Benoit of haar pachters; en volgens de
abtdisse van Valbenoeten oft haeren
pachtenaren. Ende bij dye alde usantie oude gewoonte, dwz het tellen en
ende costumen, te weetene tellende ende verzamelen van een stuk land op het
collecteerende van eenen stuck landts op andere, dat doorgeteld wordt, van een
persoon en eigenaar. Evenzo in de Broek
dat andere wat inne heut blijfft eenre
of ruigte, wat gesneden of gemaaid wordt
personen ende proprietaris
toecompeteerende. Des gelijcken inne en droog in bundels of op een andere
manier verzameld wordt. Ook zal alle
dye broecke ofte hoersaet wat gesicht
hooi op die plaatsen waar het gemaaid
offte gemeet werde ende dor inne den
bandt offt andersins gecollecteert. Oeck wordt, vertiend worden en evenzo de
vlastiende, de lammertiende, ganzen,
zal allen hoye inne wat plaetsen dat
raapzaad en andere gewoonlijk te
alsullix gemeet weerdt, verthiendich
vertienden vruchten. En de pastoor of zijn
weerden ende desgelijcken dye vlas
opvolgers zullen ook de contracten niet
thienden, lammer thienden, gansen,
openbreken, die gesloten zijn tussen de
rubsaet ende anderen gewoennelicke
pachters en de pastoor met betrekking tot
decimabel fruchten. Ende en zal den
pastoir oft zijnen successeuren oeck nyet het plan om beter op [eigen] gelegenheid
de tienden in te zamelen. En de inwoners
previdiceeren alsullicken contracten
opgericht tuschen den pachtenaeren ende zullen geen te vertienden vruchten van
pastoren tousceerende dye devisie omme het veld halen of afvoeren, tenzij ze
beeter beider gelegentheit dye thiende te tevoren door de gewone tiendheffers
vertiend zijn of tenminste zullen de
collecteren. Ende en sullen dye
ingeseetenen geyn decimabel fruchten inwoners de eigenaar daarvoor
van den velde draegen ofte vueren, het waarschuwen en wel op straffe van 12
Rijnse guldens, te voldoen bij de
en zijn dat dy selleven voeral van den
behoerlicken thiengangers verthiendich rechtbank, elke keer. En met betrekking
tot huis, hof en toebehoren van de
zijnt, ofte te minsten sullen dye
ingeseetenen den proprietaris daer van pastorie te Simpelveld, met inbegrip van
adverteeren ende alsullix op dye pene van 4½ grote morgen en verder de grenspalen
en grenzen die daarbij horen, dat alles zal
-xii- reus gulden te imploeren nae
blijven volgens de oude leggers van het
bankrecht, allen reisen. Ende
klooster Beaurepart en de stad Luik,
concernerende dat huys, hoff ende
begreepe der pastorien tot Sympelveldt, tenzij de inwoners door andere oude
begrijpende vier groeten morgen ende rollen en originele boeken het tegendeel
eenen halffen ende voirdaen dye paelen bewijzen, hetgeen
+
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ende lymiten daer van weesende,
alsullicken sullen blijven volgende dye
alden leegerboecken des godtshuys
Bearepart binnen der Stadt Luyck, het en
waer dat dye ingeseetenen bij anderen
alden rollen ende attentycken boecken ter
contrarien verificeerden, dat wellicke
zal gebeuren voor de genoemde
zal geschieden voir dye voirseide
+
bemiddelaars; diezelfden zullen daarover
compromissarien ende dye selleven
142r.
daer van thoen ofte visien doenden binnen binnen 3 maanden na genoemde datum
dry maenten nae datum voirseid. Ende hun visie geven. En wel op straffe dat de
inwoners van Simpelveld na de genoemde
alsullix op dye peene dat dye
ingeseetenen van Sympelveldt nae den termijn zich er niet meer mee mogen
termijn daer voirseid daer mede zich nyet bezighouden, heeft ook de genoemde
mier en sullen muegen assisteeren, heft gouverneur, in aanwezigheid van de
genoemde eerwaarde prelaten en schout
oeck der gubernatoir voerseid
meier en schepenen van de
expresselycke beveel gedaen inne
hoofdrechtbank van Limburg,
presentie der Eerwerdigen voirseide
uitdrukkelijk bevolen aan Jan Cardenal,
preelaeten ende schoutet meyer ende
scheepenen des heuffgerichts Lymborch, Leenardt Brouwers, Leenardt Knousten,
aen Jan Cardenal, Leenardt Brouwers, Leenardt Smets, Jan Boesten, secretaris
Leenardt Knousten, Leenardt Smets, Jan en Leenardt Merckelbach, schepenen, al
deze voorgaande overeengekomen
Boesten, secretaris, Leenardt
Merckelbach, scheepenen, allen desen
voerigen artyculen van accordt te
observeeren ende te
+
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publiceeren den neesten toekoemende
sondach naer der messen op den kerchoff
tot Sympelveldt, waerbij dat nymant
eynigen ignorancie van den ingeseetenen
voirseid en soude pretendeeren van den
voirseide accordt, dat wellick oeck
gepubliceert is deur Jan Cardenael, der
alsten scheepenen, inne presentie der
voirseide ende gemeyn ingeseetenen
Sympelveldt ende Bochults. Ende oeck
volgens neerstelycke geobserveert van
een igelycke ende daer nae dye publicatie
ende observatie onder deese copie stont
onderscreeven aldus geconcludeert ende
geconserveert als voergementioneert bij
voergementioneerde heeren
compromissarie ende meyer ende
scheepenen des heutgericht Lymborch
ende den 14e augusti anno 1589. Ende
dat origenael tot een eewelick
verbuntelich accordt bij hun eygen
handen onderscreeven. Dominus et frater
Leonardus Lymborg a Bylsteyn, abbas
Bellereditus. Dominus Martinus
Dyddeneus, decanus Sancti Petri
Leodiensis et vice Arichidiaconus
Hasbanie. Claudius de Wetthen,
goeverneur ende capitayn generael der
vier landen Oevermaese. Hendrich
Caldenberch, notarius ende greflyr des
heutgerichts Lymborch in staedt mijers
ende scheepeenen als oeck voer zijn
eegene persoen.

artikelen na te leven en de eerstvolgende
zondag na de mis op het kerkhof van
Simpelveld te publiceren, waardoor
niemand van de genoemde inwoners
enige onwetendheid zou kunnen
voorwenden wat betreft het genoemde
akkoord, dat ook gepubliceerd is door Jan
Cardenal, de oudste schepen, in
aanwezigheid van de genoemde en andere
inwoners van Simpelveld en Bocholtz;
en dat het ook vervolgens ijverig
nageleefd wordt door iedereen na de
publicatie en kennisneming. Onder deze
kopie stond geschreven: aldus
geconcludeerd en bewaard als te voren
genoemd door bovengenoemde heren
bemiddelaars en de meier en schepenen
van de hoofdrechtbank van Limburg, op
14 augustus 1589.
En het origineel van een eeuwig geldend
akkoord werd eigenhandig ondertekend.
Heer en broeder Leonardus Lymborg a
Bylsteyn, abt van Beaurepart. Heer
Martinus Dyddeneus, deken van sint
Pieter te Luik en viceaartsdiaken van
Hasbanië, Claudius van Wethen,
gouverneur en kapitein- generaal van de
4 landen van Overmaze. Hendrich
Caldenberch, notaris en griffier van de
hoofdrechtbank Limburg, in plaats van
meier en schepenen en ook voor zijn
eigen persoon.

F. 142r2.
Voerwaert der thienden op dye
Bepalingen aangaande de tienden op de
Leenthensheydt aengaende 95 den 22e Leenthensheide, ingaande op 22 juni
1595,
juny.
Int jaer 95 den 22en juny hebbe ich
onderscreeven stedich unde vastelick
uutgedaen unde uutgegeven den
Eersaemen Hendrich Wever, Jan Mullers

In het jaar 1595, op 22 juni, ben ik,
ondergetekende, een vaste termijn van 3
jaar overeen gekomen met de eerzame
Hendrich Wever uit Welten, de zoon van
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soen, van Welten, eenen tougst offte
termijn van dry jaeren. Dat eersten jaer
aengaende daech dato voerseid dye
thienden op dye Leenthensheydt
liggendee unde blijvende in haer circuyt,
paelen unde lemyten in alle maeneeren
als Claes Broers unde Peeter Fryn
alsullicke oever veel jaeren gehalden
hebben, voer wellicke pacht der voerseide
thienden Hendrich voerseid betaelen sal
jaerlix Sinter Meismis offte ten uuterste
Allerheiligen daernae, aengaende anno
95 seventhien daeler, den daeler met
-xxvi- merck Aecher gelts. Unde wanneer
dat dye dreessen van Emstenraedt soemer
offte hardt koeren op hebben, als dan zal
hij betaelen -xx- daler als voerseid. Unde
daer Godt voer behoeden wilt, bij alsoe
veere dye fruchten in alsullicke thienden
beschaedich worden int velt bij heer en
cracht offte haegelslach, alsoe zal ich
onderscrijven bij billicheit totaffslach
laeten venden. Unde bij faut der
betaelinge als voerseid, alsoe heft Heyn
verobligeert allen zijn

Jan Muller. Het eerste jaar ingaande op
dag/datum voornoemd: de tienden op de
Leenthensheide liggen en blijven liggen
binnen haar grenzen en palen op dezelfde
manier als Claes Broers en Peeter Fryn
dat gedurende veel jaren hebben
gehanteerd; voor welke pacht van
genoemde tienden voornoemde Hendrich
jaarlijks op sint Remigius of ten laatste
op Allerheiligen daarna zal betalen,
ingaande in het jaar 1595 17 daalder, de
daalder ad 26 mark Akener koers. En
wanneer de landerijen van Imstenrade
zomerofwel hard koren dragen, zal hij 20
daalder betalen. En, moge God hem
daarvoor behoeden, voorzover de
veldvruchten bij deze tienden op het land
beschadigd worden door leger, geweld,
of hagel, dan zal ik aantekenen dat ik naar
redelijkheid zal verminderen.
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eerff unde gereidt guederen, unde dye
selleven te executeeren tot der voltaelinge
met pantschaffrecht, sonder argelist offt
eynich wyderspreecken Hendrich
voerseid offt imants van zijnen tweegen
met recht offt andersins ander maneeren.
Hyr bij zijnt geweest als gebeeden
frunden Jobs Nuysmans unde Thys
Breemen. Geschiet op daech dato
voerseid.
Heer Arnoldt Dydden, pastoor.

En bij het ontbreken van genoemde
betaling heeft Hendrich zich garant
gesteld met al zijn erfelijke en huidige
goederen en deze te verkopen tot
volledige betaling met ‘pandschapsrecht’
zonder boze opzet of tegenspraak van
Hendrich of iemand anders namens hem
via het recht of op een andere manier.
Hierbij zijn als gevraagde vrienden
aanwezig geweest: Jobs Nuysmans en
Thijs Breemen. Gedaan op dag/datum
voornoemd.
Heer Arnoldt Dydden, pastor

F. 142v2.
Copye auctentyck uuyt den origenael. Waarheidsgetrouwe kopie uit het
origineel.
Int jaer ons heeren dousent vijffhondert
negentich negen den iersten daech july is
eyn ewich, vestelich unde verbuntelich
accordt gemackt unde geslossen, omme
voerdaen allen processen unde gedengen
te schouwen tuschen allen heerschaffen
unde gemeyn ingesetenen des kerspel van
Simpelvelt unde den heeren pastoeren
aengaende dat collecteren van der
thienden des derden part den pastoeren
toestaende proindiviso. Alzoe sal hij
pastoer oft zijn pachtenaer dye thienden
verthiendigen oft lassen verthiendegen
sonder wijder sprechen van iemants,
nemlich in die broeck oft hoursaet, auch
tellende van eynen stuck landts op dat
ander eynen proprietaris toestande, unde
alwaer int lesten ses gerven oeverscheten
int hardt oft soemer koeren, aldaer sal der
thiengenger verthiendegen eyn halff gerff.
Des gelijcken den vlas unde allen anderen
decimabel fruchten in allen maeneren als
joncker Jan Haeffen in allen tzijden unde
alnoch alsullicken heff lasen
verthiendegen. Item allen weiden,

In het jaar van onze heer 1599, op 1 juli,
is een eeuwig, plechtig en bindend
verdrag gesloten om voortaan alle
processen en gedingen te vermijden
tussen alle heren en gewone inwoners van
de parochie van Simpelveld en de heer
pastoor over het verzamelen van de
tienden van een derde deel dat de pastoor
ongedeeld toekomt. Dus zal de pastoor
of zijn pachter de tienden vertienden of
laten vertienden zonder iemands
tegenspraak, namelijk in de broek of nat
grasland, ook tellend van het ene land op
het andere van een eigenaar en waar op
het laatst 6 schoven overschieten van hard
of zomerkoren, daar zal de tiendheffer
een halve schoof vertienden. Evenzo het
vlas en alle andere tiendplichtige vruchten
op dezelfde manier als jonker Jan van den
Hove altijd en nog steeds heeft laten
vertienden. Idem zullen alle weiden en
boomgaarden, die vóór het verdrag dat te
Limburg is gesloten, namelijk op 1
augustus 1589, als ook de beemden die
gedurende 20, 30 en meer jaren tiendhooi
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bongaerden, dye wellcken voer den
verdrach op Lymborch geschiet, nemlich
1589 den iersten augusti, als auch dye
bemden, wellicken oever twintich, dartich
unde mier jaeren thien huwe hebben
gegeven, sullen alnoch verthiendich
werden. Des Desgelijcken allen weiden
dye van ackerlandt gemackt sijnt dat
wellich voertijts thienden gegeven heft
unde dye wellicken alnoch gemackt
sullen werden, daer van sal men dat nuwe
verthiendegen. Sal auch dye regerusteyt
van den oepenen brieven aengaende geyn
decimabel fruchten van den veldt te
vaeren het en waer dat zij ierstmael
verthiendich waeren, achter wegen
clijven. Des en sullen die naeberen geyn
bedrocht doen int opbenden ende
affdraegen, allet sonder argelist. Unde
hebben beide partyen gelaeff int dyt
accordt voluntarie sich laeten te
condamneren inne den raede van brabant
omme allen puntten te observeren is dit
accordt geslossen bij joncker Jaspaer
Cortenbach, joncker Beulardt,

hebben gegeven, alsnog vertiend worden.
Evenzo alle weilanden die van akkerland
gemaakt zijn, dat vroeger tienden heeft
gegeven en die welke alsnog gemaakt
zullen worden, daarvan zal men het
nieuwe gebruik vertienden. Ook zal de
gestrengheid van de open brief om geen
te vertienden vruchten van het veld af te
voeren, tenzij ze eerst vertiend waren,
achterwege blijven. Dus zullen de
bewoners geen bedrog plegen bij het
opbinden en afvoeren, alles te goeder
trouw. En beide partijen hebben bij dit
verdrag beloofd zich vrijwillig te laten
beoordelen door de Raad van Brabant wat
betreft het respecteren van alle punten.
Dit akkoord is gesloten door jonker
Jaspaer Cortenbach, jonker Beulardt,
Nicolas Vorst,
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Niclaes Vorst, Jan Vecken, Jan Cardinal,
Leenardt Brouwers, Leenardt Knausten,
Leenardt Smetz, Lenardt Heutz, Nijs
Scheiffelartz, scheffen. Item Peeter
Hulsen der aldt, Crijn Bour unde
Houbrecht Saevelberch in stadt der
anderen naeberen, unde allet geschiet ten
house van Thys Beecker aen dye Handt,
op daech dato voerseid. Unde is dat
origenael bij voerseide genanten handen
onderscreven unde verbleven in handen
van Niclaes Vorst. Unde hebbe ich dat
halff gelaecht betzalt, -vii- gulden, noch
voer dye [.............]. sie tot han ich -iiibrab. betzalt.

Jan Vecken, Jan Cardinal, Leenardt
Brouwers, Leenardt Knausten, Leenardt
Smetz, Leenardt Heutz en Nijs
Scheiffelartz, schepenen. Idem Peeter
Hulsen de oude, Cryn Bour en Houbrecht
Saevelberch namens de overige
bewoners. En alles is gebeurd ten huize
van Thijs Becker bij ‘dye Handt’ op
dag/datum voornoemd. En het origineel
is door de voornoemde handen
ondertekend en bewaard in de handen van
Nicolas Vorst. En ik heb het gelag voor
de helft betaald, 7 gulden; ook voor de
[...........] heb ik 3 st. brab. betaald.

FF. 143r.-144v.
+

Dese copie is gecopiert uut een alde
scriffteur, waer van dat origenael te
venden is in dat gootshuys van
Valbenoeten.
Int jaer ons heeren vijffthien hondert
achtentwintich 1528, den seevenden
daech mey ben ick, notaris onderscreven,
gesandt van der Eerweerdiger abdissen,
joncfrau Brus, genandt Berloe, ende
conventualen des godtshuys voergenant
Valbenoeten met toevuginge des Eerbaren
Arnoldt De Berloz ende Baltus
Marcenelles, rentmeisters des voerscreven
godtshuys, tot den dorpe Sympelvelt,
landt Hartegenraede, omme aldaer
waerefftige informatie te neemen bij
getuygen der paelen ende costuymen van
de verthiendigen der groeter ende kleyn
thienden, toestaenden tweedeil den
godthuys Valbenoeten ende dat
derdendeil den pastoer des doerps
voerseid, onverdeilt. Alsoe ben iek
koemen den neegende daech mey met
den rentmeisteren voergenant tot
Sympelvelt in dat huys van joncker

Deze kopie is overgenomen uit een oud
handschrift, waarvan het origineel te
143r.
vinden is in het klooster van Val
Benoit.

+

In het jaar van onze Heer 1528, op 7 mei,
ben ik, ondergetekende notaris, gezonden
door de eerwaarde abdis, jonkvrouw
Brus, genaamd Berloe, en de zusters van
het genoemd klooster Val Benoit samen
met de eerbare Arnoldt de Berloz en
Baltus Marcenelles, rentmeester van
genoemd klooster, naar het dorp
Simpelveld in het land van
's-Hertogenrade om daar via getuigen
waarheidsgetrouwe informatie te krijgen
van de grenspalen en de gebruiken van
het vertienden van de grote en de kleine
tienden, waarbij twee derde deel toekomt
aan het klooster Val Benoit en een derde
deel aan de pastoor van genoemd dorp,
ongedeeld. Zodoende ben ik op 9 mei met
de genoemde rentmeester in Simpelveld
aangekomen in het huis van jonker
Andries van den Hove, genaamd
Overhuizen en pachter van de tienden van
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Andries van den Haeff, genandt
Oeverhousen, ende pachteneer der
thienden ende der Abdissen voerseid ende
schoutet des voergenoempte dorpe. Ende
den thienden daech hebben wij gevisiteert
in bijweesen Jan Cardenall, Wilhelm
Kauterbaut, oeck joncker Dries van den
Haeff, Heyn Busschops, Jan van oppem,
der offerman, Urlich Tegger, Jan Pelsers,
Jan Sijben, Keeris int Gasthuys,
thiengengers des tegenwaerdigen
pastoers, heer Andries van Doenraedt.
Ende anderen aenliggende pachtenaeren
der thienden hoegkercken Eys, Herlen,
Kerckraedt, Ter Heiden. Dye paelen nae
oesten der thienden Sympelvelt sijnt
bevonden dye gemeyn straet, koemende
van Herlen, gaenden tot den Mijlboem
nae den Dorre boem. Nae suyden dat rijck
van Aecken der Heerenpael bij dye
landtweeringe deur dye
Vleggendalgewanden oever dye plaet.
Nae westen dye herlicheit van Eys,
affloepende oever Bulkommer gewanden,

de abdis en schout van het genoemde
dorp. En op de 10e dag in mei hebben wij
geïnspecteerd in aanwezigheid van Jan
Cardenal, Wilhelm Kauterbaut, ook
jonker Dries van den Hove, Heyn
Bisschops, Jan van Oppen, de koster,
Urlich Tegger, Jan Pelsers, Jan Sijben en
Keeris int Gasthuys, tiendheffers van de
huidige pastoor, heer Andries van
Doenraedt, en andere aangrenzende
pachters van tienden van de hoofdkerken
in Eys, Heerlen, Kerkrade en Ter Heiden.
De palen aan de oostkant van de tienden
van Simpelveld blijken te zijn de
openbare weg vanuit Heerlen gaande tot
de Mijlboom na de Dorre boom; in het
zuiden het rijk van Aken bij de Heeren-
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den Voegelsanckputs op nae
paal bij de Landgraaf; door de
Busserhousen, oever Elsen huys. Nae
Vlengendaalse velden over de Plaat; naar
noorden lanx dye heerlicheit van Eys tot het westen de heerlijkheid Eys, aflopend
naar de Bulkumervelden; de
Vogelzangput naar Bosschenhuizen langs
het Elzenhuis naar het noorden, langs de
heerlijkheid Eys tot
Lovemich; door de velden van Imstenrade
Lovenberg, oever dye Emstenraedt
+
naar Drievogels, de stenen palen volgend
dreesen nae die Vuegel
143v.
en in de richting van de toren van
Achtervolgende dye alde steynpaelen
ende int prespectyff nae den thoeren van Kerkrade; welke stenen palen in het land
Kerckraedt, wellicken steynpaelen liggen van Valkenburg liggen. En deze hebben
int landt van Valckenborg. Ende dysen we in ogenschouw genomen en we
ougenschijn genoemen hebbende ende hebben de voet gezet op de genoemde
palen en grenzen met de genoemde
met voeten betreeden dye voerseide
personen. Zo hebben de rentmeesters, in
paelen ende lemyten bij persoenen
aanwezigheid van mij, notaris, en de
voergenant. Alsoe hebben dye
rentmeisteren, in presentie mij notarius buitenlandse tiendheffers van de
ende deesen uutlendtse collecteuren der omliggende tienden, de genoemde
omliggende thienden affgevraecht den Andries bevraagd en Willem
Kauterbaudt, Jan Cardenal, Heyn
voerseide Andreessen, Wilhelm
Buschops en Jan van Oppen, schepenen
Kauterbaudt, Jan Cardenael, Heyn
Buschops, Jan van Oppen, Scheepenen van de bank Simpelveld en Bocholtz, naar
de gebruiken en gewoonten, die zij altijd
der der banck Sympelvelt, Urlich
Teggers, Jan Pelsers ende meer anderen hadden gehad en behouden en nog
hielden w.b. het vertienden van vruchten
onderdaenen van Sympelvelt ende
Bochuts wat gebrouck ende costuymen en welke vruchten tiendplichtig waren,
dat sij allen tijden gehadt ende gehalden waarop de genoemde personen
hadden ende alnoch heelden van fruchten antwoordden: Opmerking. 1. Dat zij de
tienden van de hoeven gaven en altijd
te verthiendigen ende wat decimabel
fruchten waeren waerop antwoerden dye gegeven hadden op alle plaatsen, evenzo
voerseide persoenen: Nota: 1. Dat sij dye van raapzaad op het veld, binnen en
buiten de gewone velden. Evenzo van
thienden gaeven ende in allen tiiden
rogge, weizen of tarwe, spelt, gerst,
gegeeven hadden van hove in allen
pIaetsen naevenant. van rubsaet int veldt, haver, erwten, wikken, linzen, bonen,
buytten ende bennen dye gerechte gewan- ‘macraen’, zomergerst, kort koren en
den. Desgelijcken van rogge, weis offte dergelijke vruchten, die droog in de
bundel komen of gebonden horen te
terffwe, spelt, gerste, haever, erttzen,
worden; evenzo vlas, daarvan gaven ze
wieken, leesen, boonen, maceraen,
de elfde schoof of garf.
soemer gerst, kort koeren ende
dergelijcke fruchten wat dorre inne den 2. Voorbehoud voor sommige kleine
bandt kompt offre behoert gebonden te tienden en leengoederen, waarvan
woerden, vlas naevenant, daer van gaeven sommige delen liggen tussen hun palen
en grenzen, zoals de hof van Overhuizen,
sij dye elleffde gerve oft burde. 2.
Voerbehalden zeekeren kleyn thienden Vlengendaal, Bornhof, de Teggerhof, de
ende leenguederen, waer van seekeren hof van der Heggen; zij zijn aan de
+
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stucken liggen tuschen hun paelen ende
reynen, als der hoff tot Oeverhousen,
Vlegendael, Bornhoff, der Teggerhoff,
der hoff van der Heggen, gellende alleyn
den pastoer ......alia offt dye kleyn
theinden, te weten dye dryendartichste
geerff. Collecteerende oeck ende tellende
van eenen stuck landts op dat andere
eenen

pastoor slechts de nieuwe of de kleine
tienden verschuldigd, dwz de 33e schoof.
Te verzamelen en te tellen van één stuk
land

proprietarien toebehoerende. Ende int op het andere dat toebehoort aan een
+
eigenaar. En tenslotte: waar 6 schoven
lesten daer ses gerven ofte int haerdt
144r.
ofwel bij het harde koren ofwel bij het
koeren ofte int soemer koeren
zomerkoren overschieten, daarvan 3.
oeverscheeten, daer van
3. verthiendicht men dye scobben offt een vertiendt men de ‘scobben’ of een halve
schoof. Ook velden die gebroken worden
halff gerve. Oeck driessen dye
gebroecken weerden ende geackert ende en tot akkerland gemaakt en bezaaid met
beseet met fruchten, alsullicken laet men vruchten, die laat men een jaar onvertiend
een jaer onverthiendicht int hardt koeren w.b. het harde koren en een jaar w.b het
ende een jaer int soemer koeren. Ende zomerkoren. 4. En daarna geven ze
daer nae 4. geven sij thienden als anderen tienden, zoals de anderen, de 11e schoof.
5. Ook geeft het land van de pastorie of
dye -xi- geerff. Oeck en gilt 5. der
pastorijen landt offt weedomps goet geyn weisdomsgoed geen tienden. Ook
thienden. Oeck weerden verthiendicht
allen lammeren, ganssen, hunder.
+

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

250

Dye lammer tuschen Paeschen ende
Penxten, ten uutersten in dye Penxten
heiligen daegen. Dye hunder Synt
Gylismisse offt. te lenxte Synter
Meysmisse. 6. Moet oeck dye abdisse
offte haeren pachtenaer van weegen den
tweeden deyl der thienden onderhalden
den hoegen altaer tot Sympelvelt met
zijnen toebehoer, als mesgewaet, altaer
baeckens, handtduweelen, mesboeck,
luchters, kertsen, wijn, hostien. Dan heeft
der offerman -xxx- gerven roggen jaerlix
uut dye tweeden deyl der thienden der
abdissen voer wijn ende hostien,
uutgenoemen dye vier hoegetijden, den
wellicken 7. abdisse dat groet sanckboeck
met den antiffenael, dat scheep van der
kercken. Ende der pastoer der choor, dye
naeberen den thoeren ende dat thuynen
vanden kerckhoff 8. dye aenbehanger dye
fabryck. Noch onderhilt dat tweden deil
der abdissen dye groete klock met seil,
olich ende allen haeren toebehoer. Ende
offte dye selleven beerste offt onstucken
veeldt, alsoe moet dye abdisse alsullicke
9. op haeren kosten laeten heergeeten.
Noch onderhalden dye tweeden deil der
abdissen twe steeren ende bieren daer dye
naeber biesten wel met gedient sijnt.
Sachten oeck dye voergenantten naeberen
dat oeck voertijts dye moeder peerdt men
leet staelen ten ros te Oeverhousen. Dan
sentertijt dat joncker Andrees

worden alle lammeren, ganzen, kippen
vertiend. De lammeren tussen Pasen en
Pinksteren, op z'n laatst in de
Pinksterdagen. De kippen met sint
Gillisdag of ten laatste met sint Remigius.
6. Ook moeten de abdis of haar pachter
vanwege twee derde deel van de tienden
het hoogaltaar van Simpelveld met zijn
toebehoren onderhouden, zoals
misgewaden, altaarschalen, handdwalen,
misboek, kaarsenluchters, kaarsen, wijn,
hosties. Dan krijgt de koster 30 schoven
rogge jaarlijks uit twee derde deel van de
tienden van de abdis voor wijn en hosties;
behalve op de 4 hoogtijdagen, dan betaalt
de kerkfabriek. 7. Ook onderhoudt de
abdis het groot missaal met antifonaal en
het schip van de kerk. En de pastoor
[onderhoudt] het koor, de inwoners de
toren en de klokken en de hekken van de
kerkhof, de kerkfabriek de toebehoren.
8. Ook onderhoudt het twee derde deel
van de abdis de grote klok met
klokkentouw, olie, en alles wat daarbij
hoort. En wanneer die barst of in stukken
valt, moet de abdis die 9. op haar kosten
laten hergieten. Ook onderhoudt het twee
derde deel van de abdis twee stieren en
beren, waarmee de plaatselijke beesten
goed voorzien worden. Ook zeiden de
genoemde inwoners dat men vroeger de
merries liet dekken te Overhuizen, maar
sinds jonker

van den Haeff waer schoutet geweest, Andrees van den Hove schout was
+
geweest, was dat achterwege gebleven.
was alsullix achterweegen bleeven.
144v.
Alsook dat men in de Kerstnacht onder
Als oeck seeker stroe dat men op
kerstnacht onder dye eersten messe tot de eerste mis wat stro op de kerkhof te
Simpelveld placht te verbranden. En
Sympelvelt plach op den kerckhoff te
verbernen. Ende allen deesen puntten bij nadat al deze punten door mij, notaris,
mij notaris onderscreven, geseen ende bevestigd, gezien en gehoord en meteen
gehoert ende ter stont in deese scriffter op schrift gesteld waren, heb ik ze de
gestalt, hebbe ick alsullix den voerseide genoemde personen voorgelezen. En op
persoenen oeverleesen ende voergeleesen. mijn vraag aan de aanwezigen personen
Ende vraegende den teegenwoerdigen of alle punten juist en waarheidsgetrouw
persoenen offte allen puntten recht ende hierin verteld en beschreven waren,
hebben deze personen dat bevestigd in
waerefftich hyr inne genarreert ende
+
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gescreeven waeren, wellicken persoenen
alsullix geaffirmeert hebben in bijwesen
heer Winandt Crop pastoer van
Kerckraedt, heer Leenardt van der
Monien, pastoer van Vijlen, ende heer
Beterom, pastoir van Eys, getuygen hyr
toe begeert ende geroepen. Ende daer nae
bij mij, notaris, gesloeten ende
onderscreeven, als oeck desse
tegenwoerdige copie. Geschiet den
thienden ende elleffden daech may int
jaer -xvc xxvii- te Sympelvelt, onder stont
gescreeven aldus. Actum coram me
notario iurato atque ad misso, tum in curia
Leodiensi atque Brabantie, ad hoc vocato
et ordinato.
Henrico Peelmans.

het bijzijn van de heer Winandt Crop,
pastoor van Kerkrade, de heer Leenardt
van der Monien, pastoor te Vijlen en de
heer Beterom, pastoor te Eys, als getuigen
hierbij geroepen. En daarna werd alles
door mij, notaris, vastgesteld en
ondertekend, evenals deze kopie hier.
Gedaan de 10e en 11e dag in mei in het
jaar 1528 te Simpelveld.
Eronder stond aldus geschreven: Gedaan
door mij, notaris, gezworen en toegelaten,
zowel aan het hof van Luik als van
Brabant, hiertoe geroepen en aangesteld.
Henricus Peelmans.
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FF. 145r-145v.
Gegeven in [?].........

+

Data in cuphytensim [?]
+

145r.

Int jaer ons Heeren duysent
vuffhondert neegentich dry ses hebbe
ich, heer Arnoldt Dydden, pastoer tot
Sympelvelt, bij consent mijns
Eerwerdigen heeren Leenardt Bylsteyn
van Lymborch, abt des godtshuys Berpae
unde des heeren prior ende anderen
capitularen ende conventualen des
voerscreeven godtshuys, eerffelich
uutgegeeven ende uutgeeven aen Jan
Houprechts van Oersbeeck met zijnder
wettelicker huysvrouwen Beel Weymis
met hunnen teegenwoerdigen ende
naekoemende eerffven, nu ende ten
eewigen daegen vuffthien morgen zier
quaet steinichtich landt, voertijts bij
zeegel ende brieff anno 7... oeck
eerffelich uutgegeeven aen jonffrou
Barbara Macereel ende haeren
eerffgenaemen, wellicken seegel unde
brieff eerffelich verkocht is geweest aen
dye voermunders Getruydt Dydden anno
9..., blijckende voerder bij den
origenaelen brieff. Ende alsoe blijven
liggen voegelweide bij partien. Ende
geconsidereert bij den voerscreeven
Eerwerdigen heeren abt ende
conventuaelen ende mij, pastoer, dat
besten profijt der voerseide lenderien
ende gerichtelycke renunciatie van den
verkoeper ende gelder op dye vuffthien
morgen wedomps goet geschiet, heft ons
gemoeveert voer ons ende onsen
naekoelingen pastoeren ende sucesseuren
dese voerseide vuffthien morgen,
geleegen aen dye landtweringe, dye ander
sijde dat landt van Oeverhousen, dye
ander sijde dat landt van Vleggendael
ende dye ander sijde reigenoet dat
Heiligeistlandt van Oersbeeck, eerfflich

In het jaar van onze Heer 1596 heb ik,
heer Arnoldt Dydden, pastoor te
Simpelveld met toestemming van mijn
eerwaarde heer Leonardt Bylsteyn van
Lymborch, abt van het klooster
Beaurepart en van de heer prior en andere
kapittelheren en kloosterlingen van
genoemd klooster, erfelijk verpacht en
verpacht ik nu aan Jan Houprechts van
Orsbach met zijn wettige vrouw Beel
Weymis samen met hun huidige en
komende erfgenamen, voor nu en ten
eeuwigen dage, 15 morgen zeer slecht
steenachtig land, vroeger bij gezegelde
brief in het jaar 157... ook erfelijk
verpacht aan jonkvrouw Barbara
Macereel en haar erfgenamen, welke
gezegelde brief ook verkocht is geweest
aan de voogden van Getruydt Dydden in
het jaar 159.., zoals blijkt uit de originele
brief. En nu blijven ze ‘vogelweid’
[ongebruikt] liggen bij de partijen. En de
overweging door de genoemde eerwaarde
heer abt en de kloosterlingen en mij, de
pastoor, dat de genoemde landerijen het
meeste voordeel opleveren, wanneer
verkoper en koper wettig afzien van de
15 morgen weisdomsgoed, heeft ons
bewogen voor ons en onze opvolgende
pastoors erfelijk te verpachten aan Jan
Houprechts met zijn vrouw en
erfgenamen deze 15 morgen, gelegen bij
de Landgraaf; aan de andere kant het land
van Overhuizen; aan de andere kant het
land van Vlengendaal en aan de andere
kant grenzend aan het Heiliggeistland van
Orsbach, en wel onder de volgende
voorwaarden: Op de eerste plaats dat Jan
met zijn erfgenamen elk jaar met sint
Maarten bisschop of ten laatste met sint
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in verpachtung uut te geeven Jan
Andreas apostel daarna zal betalen 12 vat
Houprechts met sijnder huysvrouwen
goede rogge en het beste koren dat veel
ende eerffven voergementioneert bij
oplevert
naevolgende absolutelycke conditien:
Inden eersten dat Jan met zijnen
eerffgenaemen allen jaers op synter
Meertens daech buschop, offte ten
uuterste op synter Andrees daech apostel,
daer nae betaelen sal twelleff vaeten
goeden rogge ende dat besten marckgevich koeren in tijt der betaelinge, Aecher in de betaaltijd, volgens Akener koers.
En dezelfde pacht jaarlijks te leveren 1
maet. Ende den selleven pacht jaerlix +145v.
te lyveren een mijl wegs van Sympelvelt, mijl verwijderd van Simpelveld, waar het
alwaer den pastoer believen sal, op eenen de pastoor zal believen, op een zolder,
suller, los unde vrij van allen lasten, in onbelast, van welke kwaliteit ook. En Jan
wat quaeleteit dat sij sint offte koemen noch zijn vrouw noch zijn erfgenamen
zullen ten eeuwigen dage deze grond
machte. Ende en sal Jan, noch sijn
huysvrou, noch zijn eerffgenaemen ten mogen belasten noch veranderen door
verder verpachten dan dat alleen aan de
eewigen daegen deesen grondt nyet
pastoor betaald wordt; noch in andere
moegen belasten, noch versetten met
eenigen pacht dan alleyn aen den pastoer handen brengen, noch verdelen noch
gellende, noch versetten, noch verdeilen, vervreemden dan alleen met toestemming
noch veralieneeren dan bij consent des van de eerwaarde abt, genoemde
Erwerdigen abten, conventualen voerseid kloosterlingen en de pastoors. Ook bij de
verkoop, zoals boven vermeld, zal de
ende pastoers. Oeck bij verkoepen als
voerseid sal dat transpoert gescheeden overdracht gebeuren voor de pastoor en
voer den pastoer ende anderen laeten der anderen, laten van de weisdomsgoederen,
weedomps guederen met betaelen weerff met het betalen van
schillinck den -xiien- penninck in allen
maeten met ophelder
+
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als dye ander wedomps guederen op
verburtenis des grondts, sonder eynige
oppositie. Ook zal dat landt onderhouden
woerden jaerlix met mesten ende andere
bouwinge. Is oeck deesen grondt thien
vrij, schat ende beede vrij als dye anderen
pastoryen gronden van allen werlicke
lasten. Ende heft oeck Jan met zijnder
huysvrouwen voerseid eewelich
verobligeert ende bijpandt gestelt eenen
morgen landts, heem toestaende ende
geleegen bij dye Vleggendael gewanden,
dye ander sijde dye -xv- morgen voerseid
als bij faut van voldoeninge van mesten
etc., der welligen morgen sal moegen
geluest woerden met vufftich daeler, den
daeler met -xxvi- merck, Aecher werung.
Unde hyr en teegen verconditioneert offte
bij naekoemende prelaeten pastoeren offte
teegenwaerdigen dyt eerffelich transpoert
nyet gehalden en waerde, als dan eerst
voer all sullen dye selleven in allen tijden
verobligeert sijn, sonder eynige
contradictie Jannen ende sijnen
eerffgenaemen te betaelen dry unde
drissich hondert daelers voer sijnen
ontkosten, dat hij dye -xv- voerseide
morgen inne dye wendtschaff bracht heff.
Actum den 16 may anno 96. Anno 1602
den 9e january heft joncker Jan Hoeven
des -xv- morgen wederom nae sich
geslaegen unde belaeff te betaelen jarlix
-xii- vas spelten unde -xii- vas haeveren.

de 12e penning als kooppenning in alle
soorten aan de zaakwaarnemer, evenals
de andere weisdomsgoederen op straffe
van verbeurdverklaring van de grond,
zonder enig verweer. Ook zal het land
onderhouden worden door jaarlijks te
mesten en andere bewerkingen. Deze
grond is ook tiendvrij, schatting- en
bedevrij van alle wereldlijke lasten,
evenals de andere pastoriegronden. En
ook hebben Jan en zijn vrouw zich voor
eeuwig verplicht en een extra onderpand
gesteld van 1 morgen land, dat hem
toebehoort en gelegen is bij de velden van
Vlengendaal, aan de andere kant van de
genoemde 15 morgen; in het geval van
het ontbreken van voldoende mesten enz.,
welke morgen kan worden ingelost met
50 daalder, per daalder 26 mark, Akener
koers. En hiertegenover is de voorwaarde
gesteld dat wanneer door opvolgende
prelaten en pastoors of de huidige deze
erfelijke overdracht niet gerespecteerd
wordt, dan zullen diezelfden voor altijd
verplicht zijn zonder enige tegenspraak,
aan Jan en zijn erfgenamen 33 honderd
daalders te betalen voor zijn onkosten,
omdat hij die 15 morgen tot ontwikkeling
heeft gebracht. Gedaan 16 mei in het jaar
1596. In het jaar 1602, op 2 januari, heeft
jonker Jan van den Hove de 15 morgen
weer aan zich getrokken en beloofd
jaarlijks 12 vat spelt te betalen en 12 vat
haver.

Vide in hoc registro folio 27 authenticam Zie in dit register folio 27 voor de
copiam.
waarheidsgetrouwe kopie.

F. 146v.
+

Ao 1628 den 26 juny ist vor unns
Antonio Jamar als laether des weidoms
gut zu Simpelvelt ende Bochols und in
presentie van Gert Screiber unde Dirich

In het jaar 1628, op 26 juni, is voor ons,
als laatheer van het
weisdomsgoed te Simpelveld en Bocholtz
en in het bijzijn van Gert Screiber en

Antonio Jamar,
146v.

+
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Cardinal comm compareeren Thys
Screiber mit consorten und son haent
ontfangen -ij- morgenland wesdhoms gut,
galdende dem pastor van Simpelfelt -ijfass roggen und -iii- fass haeveren;
regenoeten im suden Willem Smits; der
ander seit Cruxbroeder goet ..... ob
Orbach weg und der nach haudt Thys
voirseid herkaufft Claes Scunhuys mit
sein eersten vrau fur sekere somme als
75 aicher daler bedrag und voir gaff van
seinen besten, dat holle -ii- mx de kost
vruntlich und vor mich an presente der
voirseide Catrien getransporteert. Also
Jam.

Dirich Cardinal comm verschenen Thys
Screiber met gezellen en zoon; ze hebben
1½ morgen land weisdomsgoed
ontvangen; aan de pastoor van
Simpelveld te betalen 1½ vat rogge en 3
vat haver; grenzend in het zuiden aan
Willem Smits; de andere kant aan het
land van de Kruisbroeders........ aan de
Orsbacherweg en daarna had Thys
voornoemd het verkocht aan Claes
Scunhuys met zijn eerste vrouw voor een
som van 75 Akense daalder en deed hij
het voorkomen dat zij 2 mark aan kosten
hadden en in mijn bijzijn aan de
genoemde Catrien haddenovergedragen;
aldus Jamar.

Postille: Hoff umtinnen [?] herkommende In de marge: Hoff umtinnen[?] Komend
van Leenardt Crutz.
van Leenardt Crutz.
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FF. 146r-150r1.
Volledige vernieuwing van het register
Perfecta renovatio registri
+
van inkomsten van de parochiekerk van
146r.
reddituum ecclesie parochialis de
Simpelveld en Bocholtz, in het jaar 1596
Sympelvelt et Bochudts anno 1596
beschreven door heer en broeder
conscripta per dominum et fratrem
Arnoldum Dyddeneum, pastorem dicte Arnoldus Dyddeneus, pastoor van de
genoemde kerk.
ecclesie.
+

Vernuwinge der parochiael
kerckenrentten van Sympelt unde
Bochudts anno -xvc lxxxxvi- den -xxiienovembris toestaenden unde
competeerende den heeren pastoer unde
is dyt register ende vernuwege oprechter
als dye voeregen, waer bij den pastoer
noch den pachtenaeren nyet te kort en
gescheed.

Vernieuwing van de parochiale kerkrente
van Simpelveld en Bocholtz in het jaar
1596, op 22 november, toebehorend aan
de heer pastoor. En dit register en de
vernieuwing zijn waarheidsgetrouwer dan
de vorige, waardoor de pastoor noch de
pachters te kort wordt gedaan.

Unde begennen eerstmael dye pachten,
capoenen unde censen deer weedomps
guederen offt gronden der fundacien der
pastoryen ende capellen Bochudts.

Te beginnen op de eerste plaats met de
pachten, kapoenen en lasten van de
weisdomsgoederen of gronden van de
stichtingen van de parochie en de kapel
van Bocholtz.

Deese pachten unde censen vallen allen
jaers te betaelen op synter Meerten
buschops daech, dan ten uuterste te
betaelen op synter Andrees daech apostel
daer nae met den sonnenschijn. Unde ist
vaerpacht.

Deze pachten en lasten moeten ieder jaar
betaald worden op Sint Maarten bisschop
en ten laatste op Sint Andreas apostel
daarna, in de loop van de dag. En er is
sprake van ‘vaerpacht’.

Anna Byspelmans, de weduwe van Peeter
Anna Byspelmans, weduwe Peeter
+
Byspelmans en tegenwoordig Geerardt
Byspelmans, nu ter tijt Geerardt
147r.
Schuts, getrouwet hebbende Nees, Peeter Schuts, getrouwd met Nees, de dochter
van Peeter Byspelmans, betalen met
Byspelmans dochter, gelden met
Houbrech Saevelberch vuff vas haeveren Houbrech Saevelberch 5 vat haver en 4
gezonde kapoenen, 3 schellingen over 1
ende vier taelweerdigen cappoen, -iiischillingen van eenen morgen gras was. morgen gras. Grenzend in het oosten aan
Regenoet nae oesten dye gemeyn stras de openbare weg tussen Leenardt
tuschen Leenardt Brouwers hous. Nae Brouwers huis. In het westen aan de
westen der kerckhoff van Sympelvelt. weitjes van de pastorie en de beemd van
Nae westen dye wijerkens der pastorien Leenardt Heuts. In het noorden aan een
+

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

ende Leenardt Heuts bempdt. Nae
noerden een vierdel heeren goet. Anna
Bijspelmans betaelt tot anno 1597. Anno
97 Anna Bispelmans betaelt aen Gelis
Geelkrans. Anna Byspelmans betalt 98,
99, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605,
1606, 1607, 1608. Nees Byspelmans, nae
doet Gerardt Schuts unde Houbrecht
Saevelberg, heft den vollen pacht betzalt
1609, 1610. Dan das weisdoms noet
ontfangen bij redenen zij geyn bescheyt
en hebben, noch en is dan tougst van
seekeren jaeren onder protestatien. Nees
Bispelmans voltaelt 1611, 1612, [1]613.

vierdel ‘herengoed’. Anna Byspelmans
betaalde tot 1597. In het jaar 1597
betaalde Anna Byspelmans aan Gelis
Geelkrans. Anna Byspelmans betaalde in
de jaren 1598-1608. Nees Byspelmans
heeft, na de dood van Gerardt Schuts en
Houbrecht Saevelberg, de volle pacht
betaald in 1609 en 1610. Dan het
probleem van de weisdom te horen
gekregen, omdat zij geen duidelijkheid
hebben geboden; ook is er dan onder
protest de termijn van bepaalde jaren.
Nees Byspelmans betaalde volledig van
1611-1613.

Wilhem in den groeten hoff enckelen ses
morgen weidomps laeten liggen bij fault
van betaelinge jaerlix -vi- vas roggen
unde -xii- vas haeveren. Unde anno 97
dye selleven ses morgen te helfet uut
gegeven ses jaer Leenardt Peeters van
Vleggendael, betaelt anno 97, 97, 98, 99,
1600. Anno 1599 den 28e january

Wilhem op de Grote Hof heeft enkele van
de 6 morgen weisdomsgoed laten
verlopen door het niet betalen van
jaarlijks 6 vat rogge en 12 vat haver. En
in het jaar 1597 zijn diezelfde 6 morgen
voor 6 jaar voor de helft verpacht aan
Leenardt Peeters van Vlengendaal;
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heft Jan Oertmans ontfangen als ophelder
der voirseide ses morgen, in bijweesen
ende consent Hans unde Lambrecht
Roetkrans, laeten des voirseide weisdoms
goet unde betaelt allen restantten tot anno
-xvco lxxxxix-.

hij betaalde in de jaren 1597-1600. In het
jaar 1599, op 28 januari, heeft Jan
Oertmans als beheerder de genoemde 6
morgen ontvangen, in aanwezigheid en
met goedkeuring van Hans en Lambrecht
Roetkrans, laten van het genoemde
weisdomsgoed en hij betaalt alle restanten
tot het jaar 1599.

Anno 1599 den 21 marty heft Jan
Oertmans met zijnen consorten eerffelich
verkocht dry morgen uut den ses morgen
aen Leenardt Cruyts, den morgen 23
daeler. Unde die guedung ontfangen in
presentie Lambrecht Roetkrans, Leenardt
Wysen, laeten Jan Ortmans. Jan Oertmans
unde Lenardt Cruyts betaelt anno 1601,
1602, 1603, 1604, uuytgenoemen -i- vas
roggen unde -ii- vaes haeveren van eenen
morgen. Noch van anno 1603 -i- vaet
roggen unde -ii- vaet haeveren. Lenardt
Cruytz betzalt 1604, 1605, 1606, 1607,
1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613.

In het jaar 1599, op 21 maart, heeft Jan
Oertmans met zijn metgezellen erfelijk 3
van de 6 morgen verkocht aan Leenardt
Cruyts, per morgen 23 daalder. En de
overdracht is gebeurd in aanwezigheid
van Lambrecht Roetkrans, Leenardt
Wijsen, laten, en Jan Ortmans. Jan
Oertmans en Leenardt Cruyts betalen
over de jaren 1601-1604, behalve 1 vat
rogge en 2 vat haver van 1 morgen. Ook
1 vat rogge en 2 vat haver over het jaar
1603. Lenardt Cruytz betaalt van
1604-1613.

Anno 1604 den 3e octobris heft Jan
Ortmans dye goeding van twa morgen in
mijn handt gedraegen unde den morgen
verkocht Jan Koebrae -xxiii- daeler unde
daer nae Jan Koebraede de geudung
betaelt unde den halm ontfangen.

In het jaar 1604, op 3 oktober, heeft Jan
Ortmans de overdracht van 2 morgen in
mijn hand gedaan en de morgens verkocht
aan Jan Koebrae voor 23 daalder en
daarna heeft Jan Koebraede de overdracht
betaald en de halm ontvangen.

Peeter Munix gilt jaerlix ses vas roggen Peeter Munix betaalt jaarlijks 6 vat rogge
+
en 12 vat haver over 6 morgen land;
unde twelleff vas haeveren van ses
147v.
morgen landts, regenoet nae oesten dye grenzend in het oosten aan de Akerstraat,
komend van de Bongarder Linde. In het
Aeckerstraet, koemende van dye
zuiden aan de weide van Claes Voerst,
Bongaerder Lyndt. Nae suyden Claes
Voerst weidt, weedomps. Nae noerden weisdom. In het noorden aan het land van
Born hoff landt. Peeter Muninx betaelt de Bornhof. Peeter Muniz met Jan
Nyvelsteyn hebben betaald in de jaren
tot anno 97. Anno 97 Peeter Munx
voltaelt 98, 99, 1600. Peeter Muninx met 1601-1613.
Jan Nyvelsteyn betaelt anno 1601, 1602,
1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608,
1609, 1610, 1611, 1612, 1613.
+
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Claes Voerst gilt jaerlix een halff vas
roggen unde twe cappoen van eenre
weiden. Regenoet nae oesten dye gemeyn
straes unde der Crutsbroeder van Aecken
hoff. Nae suyden Lemmen Roetkrans
hous unde hoff, wedomps goet. Nae
norden Peet Munix -vi- morgen. Claes
Voerst betaelt tot anno 97. Anno 97 Claes
Voirst betaelt 98, 99, 1600. Pouwels
Stallenborch van Wilier, getrouwet
hebbende Claes Vousten dochter
Getruydt, heft betaelt anno 1601, 1602,
3, 4, 5, 6, 7, 1608, 1609, 1610, 1611,
1612, 1613.

Claes Voerst betaalt jaarlijks ½ vat rogge
en 2 kapoenen voor 1 weide. Grenzend
in het oosten aan de openbare weg en de
hof van de Kruisbroeders uit Aken; in het
zuiden aan Lemmen Roetkrans' huis en
hof, weisdomsgoed; in het noorden aan
de 6 morgen van Peet Munix. Claes
Voerst betaalt tot het jaar 1597. In het
jaar 1597 betaalt Claes Voirst en van
1598-1600. Pauwels Stallenborch van
Wilier, getrouwd met Getruydt, dochter
van Claes Vousten, heeft betaald in de
jaren 1601-1613.

Peeter Wysen kinder halden een weidt,
regenoet nae oesten Boern hoff weidt
unde dye weide in dye herberge. Nae
westen dye gemeyn Aeckerstraes unde
Peeter Cardenaels hous unde hoff. Nae
suyden dye gemeyn groete Acherstras.
Nae noorden der kerckhoff van Bochults
unde gelden jaerlix daer van twe

De kinderen van Peeter Wijsen hebben 1
weide; grenzend in het oosten aan de
weide van de Bornhof en aan de weide
bij de herberg. In het westen aan de
openbare Akerstraat en Peeter Cardenals
huis en hof. In het zuiden aan de openbare
grote Akerstraat. In het
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cappoen, een halff vas roggen. Peeter
Wysen kinder betaelt tot anno 97. Anno
97 betaelt 98, 99, 1600, 1601, 1602, 3, 4,
5, 6, 7, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613. Leenardt Wysen, der son van Peeter
Wysen heft den voerseide halven morgen
ontfangen voer zijn persoen unde zijn
suster Neesken Wysen den 22e february
anno 99 unde voer dat ontfeckenis betaelt
-xv- merck bij laeten Jan Ortmans unde
Lambrecht Roetkrans.

noorden aan het kerkhof van Bocholtz en
ze betalen jaarlijks daarover 2 kapoenen
en ½ vat rogge. De kinderen van Peeter
Wijsen hebben betaald tot het jaar 1597.
In het jaar 1597 betaald en van
1598-1613. Leenardt Wijsen, de zoon van
Peeter Wijsen, heeft de genoemde ½
morgen persoonlijk ontvangen voor zijn
zus Neesken Wijsen op 22 februari in het
jaar 1599 en 15 mark betaald voor de
ontvangst door de laten Jan Ortmans en
Lambrecht Roetkrans.

Getruydt Dydden of haar
Getruydt Dydden offt haeren
+
vertegenwoordiger betalen jaarlijks 7 vat
geconstitueerden gilt jaerlix seeven
148r.
vas, twe cup haeveren unde dry cappoen, en 2 kop haver, 3 kapoenen en 2
-ii- schillingen van vuff morgen weiden schillingen over 5 morgen weiden en
beemd, waarvan Anna Klingen ten
unde bempt, waer van alnoch Anna
Klingen te onrecht hilt eenen halffven onrechte nog ½ morgen bezit. Grenzend
in het oosten aan de beemd van Baltus in
morgen. Reigenoet nae oesten Baltus
bempdt in den Broech; naer suyden dat den Broech. In het zuiden aan het steegje
gesken tuschen Heyn Kuyffen eerff; nae tussen het erf van Heyn Kuyffen. In het
westen aan het goed van Wijers in de
westen der Punttel Wijers goet; nae
Puntel. In het noorden aan het openbare
noerden den gemeynen Broeck; unde
behoert Anna Klingen, weduwe Dedrich broekland. En Anna Klingen, de weduwe
van Loevenberch, te betaelen jaerlix -ij- van Dedrich van Loevenbergh, behoort
vas haeveren, alsoe tot anno 1583 oeck jaarlijks 1½ vat haver te betalen, wat tot
het jaar 1583 ook betaald is.
betaelt is.
+

Getruydt Dydden betaelt tot anno 97, 99,
1600. Anno 97 Getruydt betaelt seeven
vas haeveren, -ii- cup unde dry capoen,
-ii- schillingen, betaelt anno 98, 99, 1600.

Getruydt Dydden betaalt tot de jaren
1597, 1599 en 1600. In het jaar 1597
betaalt Getruydt 7 vat en 2 kop haver, 3
kapoenen en 2 schillingen. Zij betaalt in
de jaren 1598-1600.

Anno 97 heft Getruydt Dydden die
voirseide vuff morgen ontfangen voir
haer eerff ende goet in presentie mij, heer
Arnoldt Dydden, pastoir, ende Lambrecht
ende Hans Roetkrans, laeten.

In het jaar 1597 heeft Getruydt Dydden
de genoemde 5 morgen ontvangen als
haar erfenis en bezit, in aanwezigheid van
mij, heer Arnold Dydden, pastoor, en
Lambrecht en Hans Roetkrans, laten.

Item den -xve- aprilis anno 99 Getruydt Idem heeft Getruydt Dydden op 15 april
Dydden oeverdraech gedaen voir mij
in het jaar 1599 voor mij en de laten van
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ende laeten dese vuff morgen aen Cryn
Cryns van Amny ende daer van jaerlix
betaelende Getruydt Dydden, los unde
vrij vuffthien daeler, volgenden dat
consent van den Abt van Berpae van dato.
Cryn Cryns voltaelt anno 98, 99, 1600,
1601, 1602, 1603. Capittel van Berpa
betzalt 1605, 1606, 1607, 1608.

deze 5 morgen overdracht gedaan aan
Crijn Crijns van Amny. Die betaalt
daarvoor jaarlijks aan Getruydt Dydden
15 daalder onbelast, met toestemming
van de abt van Beaurepart van genoemde
datum. Crijn Crijns betaalt volledig in de
jaren 1598-1603. Het kapittel van
Beaurepart betaalt van 1605-1608.

Hans Roetkrans unde Lambrecht
Roetkrans, gebroeders, gelden jaerlix van
hous unde hoff dry cappoen, een hoen,
-ii- schillingen, dat wellich betaelt
Buetsken Engelen. Unde tot bijpandt is
gestalt hous unde hoff op dye straes
koemende van dye Steyn. Regenoet aen
joncker Haeffen wijer. Noch gelden Hans
unde Lambrecht Roetkrans van den
voerseide

De gebroeders Hans Roetkrans en
Lambrecht Roetkrans betalen jaarlijks
voor huis en hof 3 kapoenen, 1 kip en 2
schellingen, hetgeen Buetsken Engelen
betaalt. En als extra pand is ingezet huis
en hof aan de straat komend van de Steen.
Grenzend aan de vijver van jonker van
den Hove. Ook betalen Hans en
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hous unde hoeff, weedomps goet,
begrijpende onderhalven morgen.
Regenoet nae oesten den wech tuschen
den kerckhoff tzo Bochudts; nae suyden
den groeten wech, koemende van
Kostersheidt; nae noerden Claes Voersten
weidt unde betaelen jaerlix ses vas
haeveren unde vuff vas roggen. Des is
met ingetrocken eenen halffen morgen
wedomps goet, toestaende Heynen
Urlichs soens kendt.

Lambrecht Roetkrans voor genoemd huis
en hof, weisdomsgoed, omvattend 1½
morgen. Grenzend in het oosten aan de
weg bij het kerkhof van Bocholtz. In het
zuiden aan de grote weg, komend van de
Kostersheide. In het noorden aan de
weide van Claes Voersten. En zij betalen
jaarlijks 6 vat haver en 5 vat rogge.
Daarom is ½ morgen weisdomsgoed erbij
getrokken, toebehorend aan het kind van
de zoon van Heyn Urlichs.

Des gelijcken dry vas roggen, koemende
van -ij- morgens landts, geleegen aen dat
Heiligen Huysken. Nu possideert
Getruydt Dydden unde gegolden unde
betaelt aen Hans unde Lambrecht
Roetkrans unde Houbrecht Vree unde
gerichtelich ontfangen van Jan
Wuestenraedt, voermunder Getruydt,
anno 84 los unde vrij, voerbehalden den
heere -ij- cop haeveren. Hans unde
Lambrecht betaelt anno 96, 97, 98, 99,
1600, 1601, 1602, 1603, 4, 5, 6, 7, 1608,
1609, 1610.

Evenzo 3 vat rogge, afkomstig van 1½
morgen land, gelegen bij het kapelletje.
Tegenwoordig in het bezit van Getruydt
Dydden, en gekocht en betaald aan Hans
en Lambrecht Roetkrans en Houbrecht
Vree; en rechtsgeldig ontvangen van Jan
Wuestenraedt, voogd van Getruydt, in het
jaar 1584, onbelast, uitgezonderd aan de
heer 1½ kop haver. Hans en Lambrecht
betalen in de jaren 1596-1610.

Lambrecht Roetkrans betaalt jaarlijks ½
Lambrecht Roetkrans gilt jaerlix een
+
vat rogge en 1 vat haver over ½ morgen
halff vas roggen unde een vas
148v.
land, grenzend aan de Akerweg, komend
haeveren van eenen halffven morgen
van de Bongarder Linde, richting
landts; reigenoet den Aeckerweg,
Bocholtz. Lambrecht betaalt in de jaren
koemenden van Bongaerder Lindt,
gaende nae Bochudts. Lambrecht betaelt 1596-1610.
anno 96, 97, 98, 99, 1600, 1601, 1602, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 1601.
+

Noch gildt Lambrecht Roetkrans een halff
vas roggen unde een vas haeveren van
eenen halffven morgen landt, koemende
van Houb Vree. Regenoet.........
Lambrecht betaelt anno 96, 97, 98, 99,
1600, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608,
1609, 1610.

Ook betaalt Lambrecht Roetkrans ½ vat
rogge en 1 vat haver over ½ morgen land
afkomstig van Houb Vree. Grenzend
aan........ Lambrecht betaalde in de jaren
1596-1610.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

Heyneken Urlich, Heynekens soen, hilt Heyneken Urlich, de zoon van Heyneken,
eenen halffven morgen landt.
heeft ½ morgen land. Grenzend aan........
Regenoet..........
Anno 96 een swerlich proces gesustinert
tegen Jacop Mellis van Oersbech, getrout
hebbende Cleur Beisels, pandthelder hous
unde hoff in den Drijver, unde anno 1602
bij gerichtelyck beroep van dye
schepenen van Sympelvelt voer een
Eersaem heuftgericht van Shartegenraedt
met vonnis verklaert dat ich, pastoir, op
hous unde hoff in den Drijver tot mijnder
betzaelinge van wegen drye capoen, een
hoen terecht gepandt hadde. Dan is dat
vonnisse bij Jacop Mellis gereformeert
in den Raede van Brabandt den den 17en
january. Dan bij consent van onsen
Eerwerdigen heer en abt Leonardus
Bylsteyn unde anderen conventualen
geaccordeert, dat Butsken Ingels int
betaelen zal blijven der dry caponen, een
hoen. Hans Engels, Butzken soen, betzalt
ende uuyt gracie quytgescholden van
anno 96 tot 1607 unde betzalt anno 1607,
1608, 1609, 16010, luydt dat manuell.

In het jaar 1596 een zwaar proces gevoerd
tegen Jacop Mellis van Orsbach,
getrouwd met Kleur Beisels, pandhouder
van huis en hof in de Drijver. En in het
jaar 1602 door een gerechtelijk beroep
van de schepenen van Simpelveld op een
Eerzaam Hoofdgerecht van 's
Hertogenrade, werd bij vonnis bepaald
dat ik, pastoor, terecht op huis en hof in
de Drijver beslag had gelegd tot betaling
aan mij van 3 kapoenen en 1 kip. Toen
werd dat vonnis door Jacop Mellis
aangevochten in de Raad van Brabant op
17 januari. Toen werd met goedkeuring
van onze eerwaarde heer en abt
Leonardus Bylsteyn en andere
kloosterlingen overeengekomen, dat
Butsken Ingels de 3 kapoenen en 1 kip
zal blijven betalen. Hans Engels,
Butskens zoon, betaalt en hem wordt bij
wijze van gunst kwijtgescholden te
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betalen in de jaren 1596-1607 en hij
betaalt in de jaren 1607-1610, volgens
het handboek.
Getruydt Dydden betaalt jaarlijks 4 vat
Getruydt Dydden gilt jaerlix vier vas
+
haver en 4 kapoenen, 3 schellingen over
haeveren unde vier cappoen, -iii149r.
3 morgen weiden, afkomstig van de erven
schillingen van dry morgen weiden,
van Jan Mulkens. Grenzend in het oosten
koemende van Jan Mulkens eerffen.
Reigenoet nae oesten dye gast tuschen aan de steeg bij de hof in de Waalbroek;
den hoff in den Waelbroch; nae suyden in het zuiden aan de weg tussen de beemd
den wech tuschen joncker Cortenbach van jonker Cortenbach en de meent; in
bempdt unde dye gemeynten; nae noert het noordwesten aan de Meisberg; in het
west der Meisberg; nae noert oest Symen noordoosten aan de weide van symen
Cardenael, de Bollandt. In het jaar 1615
Cardenaels weidt, der Bollandt. Anno
1615 is dyt eerff wyderom oevergelaeten is deze erfenis weer naar eer en geweten
den partijen bij conscientie ende scrijvens aan de partijen overgelaten, en dat staat
daer van wesende. Getruydt Dydden anno op schrift. Getruydt Dydden heeft in de
jaren 1595 en 96 volledig betaald, idem
95, 96 voltaelt, item anno 97, 98, 99.
Crijn Crijns betaelt 1600, 1601, 2, 3, 4, in de jaren 1597-99. Crijn Crijns betaalde
5, 6, 7, 8, 1609, 1610. Getruydt Dydden van 1600-1610. Getruydt Dydden heeft
dye voirseide dry morgen ontfangen voir de genoemde 3 morgen in mijn
haer persoen unde eygen eerff ende goet, aanwezigheid ontvangen voor zichzelf en
eigen erfenis en bezit, voor de laten
voir laeten Leenardt Wysen ende Jan
Oertmans in mijn presentie. Actum den Leenardt Wysen en Jan Oertmans.
-xve- aprilis may anno 99. Item op daech Gedaan op 15 april mei in het jaar 1599.
Idem op dag/datum dezelfde 3 morgen in
dato dye selleven dry morgen in mijn
aanwezigheid van mij en de laten, de
presentie ende laeten voirseide
oeverdrach ende geudung bij Getruydt genoemde overdracht en schenking door
Getruydt Dydden aan Crijn Crijns van
Dydden aen Crijn Crijns van Amy bij
conditie los unde vrij Getruydt Dydden Amy, onder de voorwaarde om jaarlijks
jaerlix daer van te betaelen neegen daeler, daarvoor aan Getruydt Dydden 9 daalder
onbelast te betalen, de daalder ad 26
den daeler tot 26 merck. Is oyck
voerbehalden dat accordt van den Abt mark. Onder voorbehoud van
toestemming door de abt van Beaurepart
van Berpae van dato. Peeter Wysen
kinder gelden jaerlix een halff vas roggen van die datum. De kinderen van Peeter
unde een vas haeveren van eenen halffven Wijsen betalen jaarlijks ½ vat rogge en 1
morgen landt, reigenoet Peeter Wysen vat haver over ½ morgen land, grenzend
kinder voltaelt anno 96, 97, 98, 99, 1600, aan......... Peeter Wijsens kinderen betalen
160[1], 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1609, 1601 volledig in de jaren 1596-1610.
[1610].
+

Peeter op den Reynardt gilt jaerlix een
vas roggen unde twe vas haeveren van

Peeter op de Reynardt betaalt jaarlijks 1
vat rogge en 2 vat haver over ½ morgen
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eenen morgen landts. Reigenoet Peeter land, grenzend aan....... Peeter betaalt
voltaelt anno 96, 97, 98, 99, 1600, 1601, volledig over de jaren 1596-1610.
1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608, 1609, 1610.
Claes Beysels van Bochudts gilt jaerlix
dry cappuyn et hinne van hous unde hoff
in den Drijver. Beutsken Engelen met
haer suster Entten betaelt van weegen
Claes Beysels partijen van den
onderpandt hous unde hoff in den Drijver
anno 92, 93, 94, 95, 96. Butsken Engels
bij oersaecken haerer kranckhet unde
onnuselheit quyt gescholden om godts
willen. Anno 96, 97, 98, 99, 1600, 1601,
1602, 1603 betzalt 16[0]8, 1609, 1610
luydt dat manueel.

Claes Beysels van Bocholtz betaalt
jaarlijks 3 kapoenen en 1 hen over huis
en hof in de Drijver.
Beutsken Engelen en haar zuster Entten
betalen namens de familie van Claes
Beysel over het onderpand van huis en
hof in de Drijver in de jaren 1592-96.
Butsken Engels heb ik vanwege haar
ziekte en onnozelheid kwijtgescholden
om Gods wil. In de jaren 1596-1603 is
betaald en ook in 1608-1610 volgens het
handboek.

Thys, Peeters Kryckelberg soen, op geen Thijs, Peeter Kryckelbergs zoon op de
+
Billenhof, betaalt jaarlijks ½ vat rogge en
Billenheuff gilt jaerlix een halff vas
149v.
1 vat haver. Onderpand ½ morroggen unde een vas haeveren.
Onderpandt eenen
+
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halffven morgen landts reigenoet Meis
Tummermans halffven morgen. Nees
Heulsen, weduwe Thys Peeters, betaelt
anno 95, 96, 97 jaerlix een halff vas
roggen. Den 28en february Peeter van
den Dreesen anno 99 ontfangen voir zijn
persoen unde zijn suster Gerb den
voirseide halven morgen unde betaelt voir
die gerechticheit -xiiii- merck, -i- bous,
resteert -v- bouzen. Die laeten zijn
geweest Leenardt Wisen, Jan Oertmans.
Betaelt 98, 99, 1600, 1601, 1602, 3, 4, 5,
6, 7, 1608, 1609, 1610.

gen land grenzend aan de ½ morgen van
Meis Tummermans. Nees Heulsen, de
weduwe van Thys Peeters, betaalt in de
jaren 1595-97 jaarlijks ½ vat rogge. Op
28 februari heeft Peeter van den Dreesen
in het jaar 1599 voor zichzelf en zijn
zuster Gerb de genoemde ½ morgen
ontvangen en voor de wettigheid 14 mark
en 1 boud betaald; resteert 5 bouzen. De
laten zijn Leenardt Wisen en Jan
Oertmans geweest. Betaald van
1598-1610.

Meis Tummermans gilt jaerlix een halff
vas roggen unde een vas haeveren van
eenen halffven morgen landts. Regenoet
Thys Peeters voerscreeven halffven
morgen unde en is van Wilhelm
Vremkens nyet ontfangen, noch van den
selleven Meysen nyet gegeut. Dan Meis
betalt anno 95, 96, 97 jaerlix -j- vas
roggen unde een vas haeveren 98, 99,
1600, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608,
1609, 1610.

Meis Tummermans betaalt jaarlijks ½ vat
rogge en 1 vat haver voor ½ morgen land.
Grenzend aan de genoemde ½ morgen
van Thys Peeters; en van Wilhelm
Vrenkens is niets ontvangen, ook is door
dezelfde Meysen niets geschonken. Toen
betaalde Meis in de jaren 1595-97
jaarlijks ½ vat rogge en 1 vat haver van
1598-1610.

Anno 99 den 18 meerts Wilhem
Vremkens den halven morgen ontfangen
als eydom Geel Vaesen. Leenardt Wysen
unde Jan Oortmans laeten. Op daech dato
Welhem Fremkens oevergedraegen in
mijnen handden den haelven morgen in
behoeff Meys Tummermans.

In het jaar 1599, op 18 maart, heeft
Wilhem Vrenkens ½ morgen ontvangen
als schoonzoon van Geel Vaessen.
Leenardt Wysen en Jan Oortmans zijn
laten. Op dag/datum heeft Welhem
Frenkens in mijn handen de ½ morgen
overgedragen ten behoeve van Meys
Tummermans.

Heyn, Jan Mulkens soen, heff verpacht
dye thienden op dye Leentensheidt,
liggende tuschen zijn paelen, in allen
maneeren als Clas Brors unde Peeter Frijn
eenen tijt lanck van jaeren dye selleven
thienden verpacht heft gehadt unde is
aegevangen den 22e juny anno 95, nae
inhaldt dat -co xlii- blat unde betaelt anno

Heyn, Jan Mulkens' zoon, heeft de
tienden op de Leentensheide gepacht,
gelegen tussen zijn grenspalen, op
dezelfde manier als Clas Brors en Peeter
Frijn jarenlang dezelfde tienden gepacht
hebben. En hij is begonnen op 22 juni in
het jaar 1595, volgens de inhoudsopgave
op blad 142 en hij betaalde over de jaren
1595-1610.
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95, 96, 97, 98, 99, 1600, 1601, 1602, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 1609, 1610.
Onser lieven vrouwen altael gilt den
pastoer van de messe te celebreren jaerlix
-viii- vas roggen unde wellicken betaelt
Leenardt heutz unde Peeter Kuypers
volgende dat -co xxx- blat. Unde Anna
Byspelmans gilt jaerlix -iii- vas haeveren.
Leenardt heutz cum suis taliter qualiter
betaelt anno 95 tot 1607. Anna
byspelmans anno 95, 96, 97, 98, 99, 1600,
1601, 1602, 1603, 4, 5 6, 7, 1608, 1610.

Het O.L. Vrouwenaltaar betaalt de
pastoor jaarlijks 8 vat rogge om de mis
te celebreren, welke Leenardt Heutz en
Peeter Kuypers betalen volgens blad 130.
En Anna Byspelmans betaalt jaarlijks 3
vat haver. Leenardt Heutz met de zijnen
betaalt evenzo in de jaren 1595 tot 1607.
Anna Bispelmans in de jaren 1595-1610.

Jan Houbrechts Boetzen van Oersbeck, Jan Houprechts Boetzen van Orsbach
+
betaalt jaarlijks 12 vat rogge en 4
gilt jaerlix twelleff vas roggen, -iiii150r.
schilingen van vuffthien morgen landts; schellingen over 15 morgen land;
regenoet nae oest dat Heligengeist landt grenzend in het oosten aan het
Heiliggeistland van Orsbach, aan
van Oersbeck, Wilhelm Scheilen; nae
Wilhelm Scheilen; in het zuiden aan de
suyden dye Landtwerung; nae westen
Vleggendael gewanden; nae noertwest Landgraaf; in het westen aan de velden
van Vlengendaal; in het noordwesten aan
dye gewanden des landt van
Oeverhousen. Jan Boetzen voltaelt anno de velden van het land van Overhuizen.
96, 97 jaerlix -xii- vas roggen, betaelt 98, Jan Boetzen betaalt volledig in de
99, 1600. Anno 1601 heft joncker
+
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Jan van Haeffen dese vunffthien morgen
wyderom aen sich erworven mydt jaerlix
betaelende twelleff vas spelten unde
twelleff vas haeveren oprecht
maerckgevich goet. Voltzalt 1601, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 1608.

jaren 1596 en 97, jaarlijks 12 vat rogge;
hij betaalde van 1598-1600. In het jaar
1601 heeft jonker Jan van den Hove deze
15 morgen weer voor zichzelf genomen
door jaarlijks 15 vat spelt en 12 vat haver
van echte geldswaardige kwaliteit te
betalen. Volledig betaald van 1601-1608.

FF. 150r2-157r.
+

Renovatio reddituum
anniversariorum ecclesie de
Simpelvelt et Bochudts anno 1596.

Vernuwunge der rentten van den jaerlicke
jaerbegenckenissen, perfeckelicker unde
claerlicker aengeteeckent als dye voerige
registeren bij mij, heer Arnoldt Dydden,
pastoer tot Sympelvelt. Unde dye pachten
vallen allen jaer op synter Andrees daech
apostel, unde dye betaelinge te Lichtmisse
daer nae. Unde weerden deesen pachten
buytten unde binnen jaers bij faut van
voltaelinge gevoerdert met
pantschaffrecht.

Vernieuwing van de inkomsten van de
jaardiensten van de kerk van
150r2.

+

Simpelveld en Bocholtz in het jaar
1596.
Vernieuwing van de inkomsten van de
jaarlijkse jaardiensten, volledig en
duidelijk opgetekend, evenals de vorige
registers door mij, heer Arnoldt Dydden,
pastoor te Simpelveld. En de pachten
vervallen ieder jaar op sint Andreasdag
apostel en de betaling op Maria Lichtmis
daarna. En bij ontbreken van volledige
betaling worden deze pachtsommen
buiten en binnen het jaar gevorderd door
middel van het recht van beslaglegging.

Jaardienst van Jan Gloys en zijn vrouw
Jan Gloys unde zijnder huysvrouwen
+
Cathryn, waarvoor de pastoor jaarlijks 3
Cathryn Jaergetzijt, waer van der
150v.
vat rogge krijgt die overgedragen zijn op
pastoer heft jaerlix dry vaeten roggen
huis en hof van Heilger Cardenael bij de
wellicke getransporteert zijn op hous
kerk van Bocholtz van de Twee Linden
unde hoff Heiliger Cardenael aen dye
kerck tzo Bochults van den Twei Lynden; en nu betaalt Hans Roetkrans, zoals
gezegd op folio 148 en betaalt Getruydt
unde nu betaelt Hans Roetkrans als
voerseid op dat -coxlviii- blat unde betaelt Didden en ze betaalt tot het jaar 1614 aan
Getruydt Didden unde betaelt tot anno de kerkfabriek 2 vat rogge. Onderpand is
1614 der fabrycke der kercken twe vas 1 morgen land, gelegen in de Gloisdel.
roggen. Onderpandt eenen morgen landts,
liggende in dye Gloisdelle.
+

Anno 1612 is bevonden dat dese dry
vaeten roggen zijn bleven staen op

In het jaar 1612 is geconstateerd dat deze
3 vaten rogge zijn blijven staan op 1½
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onderhalven morgen landt aen die Twee morgen land bij de Twee Linden. En ik
Linden. Unde hebbe ich dat landt
heb dat land in 1581 gekocht met de
gegolden 1581 met den last van dry
belasting van 3 vaten rogge.
vaeten roggen.
Noch eenen morgen liggende in den
Winckel welligen twe vaeten roggen
Jacop Lambrechs unde Agnees van
Oppen eerven als Alman, Dedrich unde
Entten Lambrechts jaerlix betaelen unde
den kuster jaerlix een vas roggen, dat
wellich betaelen Andrees van Oppen
kinder, nemlich Merrien van Oppen.
Betaelt 96, 97, 98, 99, 1600, 1601, 1602,
1603, 1603, 1604 1605, 6, 7, 1608. Anno
1609 Merien voer desen pacht unde den
pacht staende op hous unde hoff, nemlich
twe vaeten roggen. Noch twee vaet
roggen aen dye Ridderskoul den pastoir
gelaeten twe morgen landts oft -ijmorgen aen dye Ridderskoul. Noch -jvas roggen aen dye cappelle tzo Bochudt,
joffrou Cortenbach -xi- cup haeveren.

Ook 1 morgen gelegen in de Winkel,
welke 2 vaten rogge Jacop Lambrechts
en Agnes van Oppen erven, als Alman
Dedrich en Entten Lambrechts jaarlijks
betalen; en aan de koster jaarlijks 1 vat
rogge, hetgeen de kinderen van Andrees
van Oppen betalen, met name Merrien
van Oppen. Betaald van 1596-1608. In
het jaar 1609 betaalde Merrien deze pacht
en de pacht die staat op huis en hof, nl. 2
vaten rogge. Ook 2 vat rogge bij de
Ridderskoul aan de pastoor nagelaten, 2
morgen land of 1½ morgen bij de
Ridderskoul. Ook ½ vat rogge aan de
kapel te Bocholtz; jonkvrouw Cortenbach
11 kop haver.
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Anno 1615 dit landt aen dye Twee Linden
partijen widerom oevergelaeten ende
sullen den pastoir jaerlich betaelen dry
vaeten roggen.

In het jaar 1615 het land van de Twee
Linden weer overgelaten aan de partijen
en zij zullen de pastoor jaarlijks 3 vaten
rogge betalen.

Dat jaergetijt van jonffrou Margriet van
Koeckem waer van der pastoer heft
jaerlix een eerff vas roggen. Onderpant
hous unde hoff van Tewijs Ploumen. Nu
ter tijt possideert Leenardt Pelsers,
getrouwet hebbende Celien, Tewijs
Ploumen dochter op den Molsberch.
Leenardt Pelsers, Celiens man, betzaelt
96, 97, 98, 99, 1600, 1601, 1602, 16[0]3,
1604, 1605, 1606, 7, 8. Tewis Pelsers
betaelt 1609, 10, 11, 12.

De jaardienst van jonkvrouw Margriet
van Koeckem, waarvoor de pastoor
jaarlijks erfelijk 1 vat rogge krijgt.
Onderpand zijn huis en hof van Tewys
Ploumen. Tegenwoordig in het bezit van
Leenardt Pelsers, getrouwd met Celien,
de dochter van Tewys Ploumen op de
Molsberg. Leenardt Pelsers, de man van
Celien, betaalt van 1596-1600. Tewis
Pelsers betaalt van 1609-1612.

Dat jaergetijt van den geheelen geslecht
van Emstenraedt, te weeten joncker
Betrandt Buetz unde jonffrou Margreet
van Kockem unde hun voer elderen unde
hebben hun begreffenis voer onsser
Liever Vrouwen altaer binnen der
kercken Sympelvelt. Unde is der pastoer
gehalden allen sondaech nae der messen
op dat graff te bidden eenen de profundis,
pro nv... anime..-[?].

De jaardienst voor de hele familie van
Imstenrade, te weten jonker Betrandt
Beutz en jonkvrouw Margreet van
Koeckem en hun voorouders. Zij
gedenken hun begrafenis bij het altaar
van O.L. Vrouw in de kerk van
Simpelveld. En de pastoor is verplicht
elke zondag na de mis op het graf een ‘de
profundis’ te bidden voor onze ziel........

en de pastoor moet de jaardienst alle 4
unde is der pastoer allen vier
+
quatertemperdagen doen, voor het hele
quatertemper dat jaerbeganck te doen
151r.
voer dat geheel geslecht van Emstenraedt geslacht van Imstenrade met vigilie en 2
met vigilie unde twe messen unde vier missen en 4 brandende kaarsen, voor
bernende kertsen, voer wellicke jaergetijt welke jaardienst de pastoor jaarlijks
der pastoer heft jaerlix twelleff eerff vaet erfelijk 12 vat rogge krijgt. En huis en
roggen. Unde is veronderpandt hous unde hof en alle daarbij behorende landerijen
hoff unde allen dye lenderien daer toe van de Vroenhof dienen als onderpand.
staende op den Vroenhoff. Unde sal oeck En de pastoor zal ook op het graf bidden
der pastoer unde op dat graff bidden voer voor de gestorven zielen uit het geslacht.
dye zeelen uut den geslecht gestoerven. De halfwin, Leenardt Heuts, betaalt
Der halffwen, Leenardt Heuts, voltaelt volledig in de jaren 1596 en 1597.
anno 96, 97. Wilhem Maes betzaelt als Wilhem Maes betaalt als rentmeester in
schathever anno 98, 99. Wilhem van Berg de jaren 1598 en 1599. Wilhem van Berg,
haldende dye weiden jaerlix voir -xxii- die de weiden jaarlijks voor 22 daalder
daeler, betaelt anno. Joncker Andries van bezit, betaalt in het jaar..... Jonker Andries
Grytteren betzalt 1600, 1601, 1602, 1603, van Grytteren betaalt van 1600-1608.
+
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1604, 1605, 1606, 7, 1608. Guert Cox Guert Cox betaalt alles ineens van
tsaemen betzalt 1609, 16010 [1610],
1609-1612. Guert Cox betaalt 9 vat en
1611, 12. Geurt Cox betaelt -ix- vas unde Drees Snijders 3 vat.
Drees Snyders -iii- vas.
Dat jaergetijt van Loduwyck in die
Nermstraet met zijnder huysvrouwen
Merie met hunnen kinderen, waer voer
der pastoer heft jaerlix dry st[uyvers]
Br[abants]. Onderpandt Jan Bachus unde
hoff. Reigenoet nae oesten dye
Nermstraet; nae suyden Willem dye Bus
hous; nae westen den gemeynen Broeck;
nae noerden der Pannesleeger, Jan
Oetegraeven eerff. Nu betaelt Jan Bachus.
Jan Bacchuys voltaelt anno 96, 97, 98,
99, 1600. Thys der Schroeder betzalt van
Jan Bachus wegen tot anno 1608. Dedrich
Bachus betaelt 1609, 1610.

De jaardienst voor Loduwyck in de
Irmstraat met zijn vrouw Merie met hun
kinderen, waarvoor de pastoor jaarlijks 3
stuivers Brabants krijgt. Onderpand is Jan
Bachus' huis en hof. Grenzend in het
oosten aan de Irmstraat; in het zuiden aan
het huis van Willem dye Bus; in het
westen aan het gemeenschappelijke
broekland; in het noorden aan de
Panneslager, de erfenis van Jan
Oetegraven. Tegenwoordig betaalt Jan
Bachus. Jan Bacchus betaalt volledig in
de jaren 1596-1610. Thys der Schroeder
betaalt namens Jan de jaardienst van
Bachus tot het jaar 1608. Dedrich Bachus
betaalt in 1609 en 1610.
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Dat jaergetijt van Willem Scheifkens met
zijnder huysvrouwen unde zijnen
kinderen waer voer der pastoer heft twee
eerff vaet roggen. Onderpandt hous unde
hoff op den Schijn. Nu betaelt Jan
Remkens onderhalff vas unde Peeter
Jonckers een halff vas.

De jaardienst voor Willem Scheifkens
met zijn vrouw en zijn kinderen,
waarvoor de pastoor erfelijk 2 vat rogge
krijgt. Onderpand is huis en hof op de
Schijn. Tegenwoordig betaalt Jan
Remkens 1½ vat en Peeter Jonckers ½
vat.
Ze hebben betaald van 1596-1612.

+

Betaelt 96, 97, 98, 99, 1600, 160[1],
1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 1608,
1609, 1610, 1611,1612.

+

151v.

Jan Syben unde zijnder housvrou
jaerbeganck, waer van der pastoir heft
onderhalff vas roggen. Underpandt der
geheel Syben, unde betzaelt Anna
Byspelmans een halff vas, Houbrecht
Saevelberch een halff vas unde Peter
Kuypers unde Berb Paesens Heuts een
halff vas, unde betzaelt anno 1600, 1601,
1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608. Nuy betalt Nees
Byspelmans, Guert Cox een vas. Peeter
Kuypers -j- vas 1609, 1610, 1611.

Jaardienst voor Jan Sijben en zijn vrouw,
waarvoor de pastoor 1½ vat rogge krijgt.
Onderpand is de hele hof van Sijben; en
Anna Byspelmans betaalt ½ vat,
Houbrecht Saevelberch ½ vat en Peeter
Kuypers en Berb Paesens Heuts ½ vat en
betaald in de jaren 1600-1608. Nu betalen
Nees Byspelmans en Guert Cox 1 vat.
Peeter Kuypers ½ vat van 1609-1611.

Das jaergetijt van Jan Buesen unde zijn
huysvrou Getruydt met hunnen kinderen,
waer van der pastoer jaerlix heeft een
eerff vas roggen. Onderpant dry virdel
landts neeven Beisels kinder landt unde
voerheufft Heyn Scheiffelers halff
boenre. Nu betaelt Merrien van Oppen.
Betaelt 96, 97, 98, 99, 1600, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 1608; betzalt als voerseid. Merien
Oppen met haeren eerfgenaemen myr
gelaessen omtrent -ij- morgen landts,
gelegen aen die Ridderskoul voer allen
den jaerlycken pacht der zij mich
schuldich is.

De jaardienst voor Jan Buesen en zijn
vrouw Getruydt met hun kinderen,
waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1
vat rogge krijgt. Onderpand zijn 3 vierdel
land naast het land van de kinderen van
Beisel; en aan de voorkant ½ bunder van
Heyn Scheiffelers. Nu betaalt Merien van
Oppen; zij betaalde van 1596-1608, zij
betaalde als vermeld. Merien Oppen met
haar erfgenamen hebben mij nagelaten
ongeveer 1½ morgen land, gelegen aan
de Ridderskoul, voor alle jaarlijkse pacht
die zij mij verschuldigd is.

Das jaergetijt van Jan in dye Grayt unde
zijnder huysvrouwen Nees met hunnen
kynderen, waer van der pastoer jaerlix
heefft dryddenhalff vas roggen unde dye
fabryck dry cup unde der kuster eenen

De jaardienst voor Jan in dye Grayt en
zijn vrouw Nees met hun kinderen,
waarvoor de pastoor jaarlijks 2½ vat
rogge krijgt en de kerkfabriek 3 kop en
de koster 1 kop. Onderpand is 1 bunder

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

cop. Onderpandt een bonre landts,
liggende aen dye Heuls neeven Buschops
landt aen een sijde, unde dye ander sijde
Symen Jaespers eerffen. Nu betaelt Jan
Scheilen weduwer, Lysken Schyns een
vas, dry cup roggen unde Thys Breemen
unde Alffer Boesten dry cup. Betaelt 96,
97, 98, 99, 1600, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6,
7, 1608, 9, 10, 11, 1612.

land gelegen op de Huls naast Buschops'
land aan de ene kant en aan de andere
kant de erfgenamen van Symen Jaespers.
Nu betaalt Jan Scheilen, de weduwnaar
van Lysken Schijns, 1 vat en 3 kop rogge
en Thijs Breemen en Alfer Boesten 3 kop.
Betaald van 1596-1612.

Das jaergetijt van Jan van der Heggen De jaardienst voor Jan van der Heggen
met zijnder housvrouwen unde hun
met zijn vrouw en hun kinderen en
kinderen unde Henkens op den Berg met Henkensop den Berg met zijn
zijnder
+

huysvrouwen, waer van der pastoer
jaerlix heft onderhalff vas roggen unde
fabryck twe cup. Underpandt hous unde
hoff Leenardt Hegmans, nu Jacop
Dichters. Regenoet nae oesten Jan
Santernel eerff; nae suyden den
Mulendijck; nae westen Merchen
Geerardts eerff; nae noerden dye
gemeynstraet. Unde Jacop Dichters
voltaelt tot anno 97, excluys. Nu is
ophelder des pants Jan Santernel. Der
schatshever Jan Hulsen betaelt ses jaer
tot anno 1603, 4, 5, 6, 7, 1608. Betaelt
1608,

vrouw, waarvoor de pastoor jaarlijks 1½
vat rogge krijgt en de kerkfabriek 2 kop.
152r.
Onderpand is huis en hof van Leenardt
Hegmans. Nu in het bezit van Jacop
Dichters. Grenzend in het oosten aan het
erfgoed van Jan Santernel; in het zuiden
aan de Molenbeek; in het westen aan de
erfenis van Merchen Geerardts; in het
noorden aan de openbare weg. En Jacop
Dichters heeft volledig betaald tot aan het
jaar 1597. Nu is Jan Santernel beheer-

+
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1609, 16010, 1611, 162.

der van het pand. De rentmeester Jan
Hulsen betaalt 6 jaar over de jaren
1603-1608. Betaald van 1608-1612.

Das jaergetijt van Peeter Scheilen unde
zijn huysvrou Berb met hunnen kinderen,
waer van der pastoer heft jaerlix een eerff
vas roggen unde dy fabryck dry cup unde
der kuster eenen cap. Onderpant eenen
morgen landts op den Mulen wech neeven
Claes Brouwers landt. Nu bijpandt gesadt
hous unde hoff aen gen Busken. Regenoet
nae oesten Dydrich Broumans hous unde
hoff; nae suyden dye baech unde
Bulckommer bempt; nae westen...... Nu
betaelt Jacop Vaesen een halff vas unde
Mercken Gerardts Oetegraeven een halff
vas unde betaelt tot anno 97, excluys 98,
99, 1600, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608,
1609. Mercken Oetegraeven unde Jacop
Vaesen betaelt 1610. Mergen
Oetegraeven soen Gelis unde Jacop
Vaesen betaelt 11, 1612.

De jaardienst voor Peeter Scheilen en zijn
vrouw Berb met hun kinderen, waarvoor
de pastoor jaarlijks erfelijk 1 vat rogge
krijgt en de kerkfabriek 3 kop en de
koster 1 kop. Onderpand is 1 morgen land
bij de Molenweg, naast het land van Claes
Brouwers. Nu is een extra onderpand
ingezet, nl. huis en hof bij het Bosje.
Grenzend in het oosten aan Dydrich
Broumans' huis en hof; in het zuiden aan
de beek en de Bulkemerbeemd; in het
westen......... Tegenwoordig betaalt Jacop
Vaessen ½ vat en Merchen Gerardts
Oetegraven ½ vat en betaalde tot aan de
jaren 1597 en 1598-1609. Merchen
Oetegraven en Jacop Vaessen betaalden
in 1610. Merchen Oetegraven en Gelis
en Jacop Vaesen betaalden in 1611 en
1612.

Das jaergetijt van Jennen in dye Beldt
unde haer dochter Merrien, waer van der
pastoer heft jaerlix neegen cup haeveren.
Onderpandt eenen hoff teegen Schyn Jans
hous op den Molsberg. Nu possideert
Leenardt Pelsers op den Mols berg. Unde
heft dat onderpandt gegolden anno 83 aen
Alman Lambrechts;

De jaardienst voor Jennen in dye Beldt
en haar dochter Merrien, waarvoor de
pastoor jaarlijks 9 kop haver krijgt.
Onderpand is een hof tegenover het huis
van Schijn Jan op de Molsberg. Nu in het
bezit van Leenardt Pelsers op de
Molsberg. En hij heeft het onderpand
anno 1583 betaald aan Aelman
Lambrechts.

Toen heeft Alman Lambrechts wettig een
dan Alman Lambrechts gestaldt
+
tweede pand gesteld. Leenardt Pelsers
hebbende gerichtelicke bijpendt
152v.
betaalt de pacht. Alman Lambrechs
Leenardt Pelsers voerseid betaelt den
pacht. Alman Lambrechs betaelt -ix- cup betaalt 9 kop haver tot aan het jaar 1597,
haeveren tot anno 97 excluys, betaelt 97, betaalt van 1597-99. Leenardt Pelsers
betaalde van 1600-1612.
98, 99. Leenardt Pelsers betaelt 1600,
1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608, 1609,
1610, 1611, 1612.
+
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Das jaergetijt Peter in den Wijer unde zijn
huysvrou Beel met haeren kinderen, waer
van der pastoer heff underhalff vas
roggen erffelich unde dye fabryck twee
cup unde der pastoer zal den kuster
geeven een bous. Onderpandt eenen
morgen landts in den Meertensgraeff.
Reigenoet Meyken, Leenardt Knousten
dochter landt, nae den Lyndenstock. Op
ander sijde Dyrich Bromans op dye Steyn
landt.
Nu ter tijt possideert Houbrecht
Saevelberch unde Anna Bijspelmans unde
betaelt-ij- vas tot anno 97. Betaelt 97, 98,
99, 1600, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608.
Nu possideert Nees Byspelmans unde
Thys Byspelmans. Nees Byspelmans
betaelt 1609, 1610, 1611. Nees betaelt
12.

De jaardienst voor Peter in de Wijer en
zijn vrouw Beel met haar kinderen,
waarvoor de pastoor erfelijk 1½ vat rogge
krijgt en de kerkfabriek 2 kop en de
pastoor zal de koster 1 bous geven.
Onderpand is 1 morgen land bij de
Meertensgraaf. Grenzend aan het land
van Meyken, de dochter van Leenardt
Knousten, bij de Lindenstok. Aan de
andere kant aan het land van Dydrich
Bromans op de Steen. Tegenwoordig in
het bezit van Houbrecht Saevelberch en
Anna Byspelmans en zij betaalt 1½ vat
tot het jaar 1597. Betaalt van 1597-1608.
Nu in het bezit van Nees Byspelmans en
Thijs Byspelmans. Nees Byspelmans
betaalt van 1609-1611. Nees betaalt 12.

Fie Elegast met haeren elderen
jaerbeganck waer voer der pastoer heff
jaerlix een een eerff Aecher mudt roggen.
Onderpant hous unde hoff tzo Bulckom.
Nu ter tijt possesseur Dedrich Bromans
tzo Guylich. Unde noch onderpant dry

Jaardienst voor Fie Elegast met haar
ouders, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk 1 Akens mud rogge krijgt.
Onderpand is huis en hof te Bulkum.
Tegenwoordig in het bezit van Dedrich
Bromans uit Gulik. En ook als
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morgen landts achter dat hous genant
Cappart, unde dye fabryck der kercken
een halff mudt roggen. Onderpandt eenen
morgen bongardts achter dat hous van
Wyllem Aelffers van Bulckom. Unde
ouch op dat onderpant voerseid, Willem
Maes, halffwen, betaelt tot anno 97.
Betaelt 97, 98, 99, 1600, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 1608. Lenardt Bosten, halffwen, betzalt
1609, 1610, 1611, 1612.

onderpand 3 morgen land achter het huis
met de Cappart; en de kerkfabriek ½ mud
rogge. Onderpand is 1 morgen boomgaard
achter het huis van Willem Aelffers van
Bulkum. En ook op dat genoemde
onderpand betaalt Willem Maes, de
halfwin, tot 1597. Betaald van 1597-1608.
Lenardt Bosten, de halfwin, betaalt van
1609-1612.

Jaardienst voor Heyn Buschof en zijn
Heyn Buschof unde zijn huysvrou
+
vrouw Merchen met haar kinderen,
Merchen jaergetijt met haren kinderen,
153r.
waer van der pastoer heft jaerlix een eerff waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1
vas roggen. Noch een halff vas voer den vat rogge krijgt. Ook ½ vat voor de
cappellaen unde dye fabryek een halff kapelaan en de fabriek ½ vat en de koster
1 kop. Onderpand is huis en hof van
vaet unde der kuster eenen cop.
Underpandt hous unde hoeff Meertens Meerten op dye Playt, en 4½ morgen in
het Oppenloech. Tegenwoordig in het
op dye Playt unde vier morgen eenen
halven int Oppen loech. Nuy possideert bezit van Kleur op dye Plaet, Houbrech
Vree, Neesken, Jan Baenen en de
Kleur op dye Plaet, Houbrech Vree,
Neesken, Jan Baenen, Croesen kynder. kinderen van Croesen. Genoemde partijen
Voerseide partijen betaelt anno 96, 97, betalen in de jaren 1596-1612.
98, 99, 1600, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7,
1608, 1609, 1610, 1611, 1602.
+

Symen Kuypers unde zijn huysvrou
Getruydt jaergetzijt, waer voer der pastoer
hefft een halff vas roggen unde dye
fabryck een halff vas roggen. Underpandt
is eenen bempt onder den Meulendijck,
dye ander sijde nae dye meulen des
kusters bempten. Nu ter tijt possideert
unde betaelt Leenardt Smets, Ment van
der Mouren, Nees Heulsen; unde betaelt
anno 96, 97, 98, 99, 1600, 1601, 1602, 3,
4, 5, 6, 7, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612.

Jaardienst voor Symen Kuypers en zijn
vrouw Getruydt, waarvoor de pastoor ½
vat rogge krijgt en de kerkfabriek ½ vat
rogge. Onderpand is 1 beemd onder de
Molenbeek; de andere kant bij de beemd
van de molen van de koster.
Tegenwoordig bezitten en betalen
Leenardt Smets, Ment van der Mouren
en Nees Heulsen en zij betaalden in de
jaren 1596-1612.

Jan Hairst unde zijn huysvrou Mechtelt
met haeren soen Peeter jaergetijt, waer
van der pastoer hefft jaerlix twee eerff
vas roggen unde dye fabryck onderhalff
vas unde der kuster een halff vas.
Underpandt hous unde hoff Jan Hairst tzo

Jaardienst voor Jan Hairst en zijn vrouw
Mechtelt met haar zoon Peeter, waarvoor
de pastoor jaarlijks erfelijk 2 vat rogge
krijgt en de kerkfabriek 1½ vat en de
koster ½ vat. Onderpand is huis en hof
van Jan Hairst te Bosschenhuizen.
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Busserhousen. Reigenoet nae oesten op
Gutsen Drees; nae suyden Lemmen
Kraecbers landt; nae westen Grieten,
weduwe Lemmen Kraeckbeer; nae

Grenzend in het oosten aan Gutsen Drees;
in het zuiden aan het land van Lemmen
Kraecber; in het westen aan de hof van
Grieten, de weduwe van Lemmen
Kraecbeer, bij

dye gemeynstraes. Nu possideert unde de openbare weg. Nu bezitten en betalen
+
Houbrech Saevelberch en Lange Jan te
betaelt Houbrech Saevelberch unde
153v.
Langer Jan tot Busserhousen. Houbrecht Bosschenhuizen. Houbrecht en Lange Jan
unde Langer Jan betaelt anno 96, 97, 98, betaalden in de jaren 1596-1609. De
93, 1600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1608, 1609. dochter van Lange Jan betaalde van
Langer Jan dochter betaelt 1609, 1610, 1609-1611. Symen, de zoon van Jacop
1611. Symen, Jacop Vaesen soen, betaelt Vaessen, betaalt in 1612.
12.
+

Meis van der Portzen unde zijn huysvrou
Agnes met hunnen beider elderen
jaerbeganck, waer van der pastoer heft
jaerlix vier merck unde dye fabryck een
merck unde der kuster een merck. Hous
unde hoff in den Waelbroech. Nu
possesseur unde beteeler Jan Baenen.
Jan Baenen betaelt anno 96, 97, 98, 99,
1600, 1601, 1, 2, 3, 4,

Jaardienst voor Meis van der Portzen en
zijn vrouw Agnes met hun beider ouders,
waarvoor de pastoor jaarlijks 4 mark
krijgt en de kerkfabriek 1 mark en de
koster 1 mark. [Onderpand is] huis en hof
in de Waalbroek. Nu is Jan Baenen
bezitter en bewerker.
Jan Baenen betaalt in de jaren 1596-1609.
Mechtelt, de
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5, 6, 7, 1608, 169. Jan Baenen dochter
Mechtelt betzalt 1610, 1611, 1612.
Wilhelm van den Haeff unde zijn
huysvrou Cathryn met hunnen vrunden,
waer voir der pastoir heft jaerlix dry vas
haeveren. Onderpandt tzwae morgen
landts, liggende tuschen Bochuts unde
Vleggendael. Nu possidert Claes Costers
cum suis. Claes Kosters cum suis betzaelt
anno 96, 97, 98, 99, 1600, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612.

dochter van Jan Baenen, betaalt van
1610-1612. Jaardienst voor Wilhelm van
den Hove en zijn vrouw Cathryn met hun
vrienden, waarvoor de pastoor jaarlijks 3
vat haver krijgt. Onderpand is 2 morgen
land gelegen tussen Bocholtz en
Vlengendaal. Nu in het bezit van Claes
Costers met de zijnen. Claes Costers c.s.
betaalden in de jaren 1596-1612.

Heyn Prickart unde zijn huysvrou
Cathryn met hunnen kynderen jaergetijt,
waer van der pastoir heft een eerff vas
roggen unde de fabryck een vas. Onder
pandt twe morgen landts aen den Wisen
Steyn in dat Busveldt. Regenoet..... Nu
possideeren unde betzaelen Heyn
Scheiffelerts kinder, Nys unde Lysken.
Nys unde Lysken betzaelt anno 96, 97,
98, 99, 1600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1608,
1609. Jan van Werst, Lyskens man,
betaelt 1610, 1611, 1612, 1613.

Jaardienst voor Heyn Prickart en zijn
vrouw Cathryn met hun kinderen,
waarvoor de pastoor erfelijk 1 vat rogge
krijgt en de kerkfabriek 1 vat. Onderpand
is 2 morgen land bij de Witte Steen in het
Bosveld. Grenzend aan.........
Nu bezitten en betalen de kinderen van
Heyn Scheiffelerts, Nys en Lysken.
Nys en Lysken betaalden in de jaren
1596-1609. Jan van Werst, Lyskens man,
betaalt van 1610-1613.

Jaardienst voor Cathryn en Fie, de vrouw
Cathryn unde Fye, Jan Scheffelertz
+
van Jan Scheffelertz en hun voorouders,
huysvrou, unde hun voir elders
154r.
waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1
jaergetzijt, waer voir der pastoir heft
vat rogge krijgt en de kerkfabriek 1 vat
jaerlix een eerff vas roggen unde dye
rogge. Onderpand is 2 morgen land bij
fabryck een vas roggen. Onderpandt
de Witte Steen in het Bosveld, grenzend
tzwae morgen landts aen der Wijsen
aan........
Steyn in dat Busveldt; regenoit......
Nu betzaelen Heyn Scheffelerts kynder, Nu betalen de kinderen van Heyn
Scheffelerts, Nys en Lysken Scheiffelerts.
Nys unde Lysken Scheiffelerts.
Nys unde Lysken betzaelt anno 96, 97,
Nys en Lysken betaalden in de Jaren
96, 99, 1600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1608,
1609. Jan van Werst, Lysken man, betaelt 1596-1609. Jan van Werst, de man van
Lysken, betaalde van 1610-1613.
1610, 1611, 1612, 1613.
+

Guert Heutz unde zijn elders jaergetijt,
waer van der pastoir heft jaerlix een eerff
vas roggen. Onderpandt allen dat eerff,
hous unde hoff van Leenardt Heutz,
Simen Heuts unde zijnre broederen.

Jaardienst voor Guert Heutz en zijn
ouders, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk 1 vat rogge krijgt. Onderpand is
heel het geërfde huis en hof van Leenardt
Heutz, Simen Heuts en zijn broers.
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Reigenoet dye straet aen Synter Claes,
affgaende nae den gemeynen Broech.
Possideert nu ter tijt Merryen van Oppem
tzwae morgen unde betzaelt voir haer
aenpaert jairlix een halff eerff vas roggen
unde Peeter Kuypers unde Leenardt Heuts
dat ander halff vas betaelt. Meryen van
Oppen, Peeter Kuypers, Leenardt Heutz
betaelt een vas roggen anno 96, 97, 98,
99, 1600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1608; betzalt
1609, 1609, 1611, 1612 volgende ons
verdrach 1606, 1608.

Grenzend aan de straat bij Sinterklaas,
aflopend naar het gemeenschappelijke
broekland. Nu bezit Merryen van Oppem
2 morgen en betaalt voor haar aandeel
jaarlijks erfelijk ½ vat rogge en Peeter
Kuypers en Leenardt betalen het andere
½ vat. Meryen van Oppen, Peeter
Kuypers, Leenardt Heutz betalen 1 vat
rogge in het jaar 1596-1608, betaalden
van 1609-1612 volgens onze
overeenkomst in 1606, 1608.

Leenardt Heutz unde zijn huysvrou Berb
Jaergetzijt, waer van der pastoir heft
jairlix een eerff vas roggen unde de
fabryck een halff vas roggen unde der
kuster eenen cop roggen. Onderpandt zijn
hous unde hoff in de Nermstraes.
Reigenoet Housmans hoff; dye ander
sijde Jan Bachus koolhoff; dye ander sijde
de Nermst. Nu ter tijt betaelt Peeter
Kuypers unde

Jaardienst voor Leenardt Heutz en zijn
vrouw Berb, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk 1 vat rogge krijgt en de
kerkfabriek ½ vat rogge en de koster 1
kop rogge. Onderpand is zijn huis en hof
in de Irmstraat. Grenzend aan de
Housmans hof; aan de andere kant de
moestuin van Jan Bachus; aan de andere
kant de
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Leenardt Heuts Peeter Kuypers unde
Leenardt Heuts betaelt

Irm. Tegenwoordig betalen Peeter
Kuypers en Leenardt

jaerlix een vaet roggen anno 96, 97, 98, Heuts. Peeter Kuypers en Leenardt Heuts
+
betalen 1 vat rogge in de jaren 1596-1611.
99, 1600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1608,
154v.
1609, 1610, 1611.
+

Jan Roe unde zijn huysvrou Mey met
hunnen kinderen unde voir elderen
jaergetzijt, waer voir der pastoir heft
jaerlix twe erff vas roggen unde dye
fabryck twe vas. Underpandt is hous unde
hofft zoe Bulckom unde allen dye
lenderijen, bempden, bongarden daer tzoe
behoerende. Unde nu ter tzijt possideert
Dedrich Broumans van Gulich unde van
zijnen twegen Wilhem Maes, der
halffwen, anno 96, 97, 98, 99, 1600,
1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608. Anno
1609 der halffwen Lenardt Boest betzalt
1609, 1610, 1611, 1612.

Jaardienst voor Jan Roe en zijn vrouw
Mey met hun kinderen en voorouders,
waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 2
vat rogge krijgt en de kerkfabriek 2 vat.
Onderpand is huis en hof te Bulkum en
alle bijbehorende landerijen, beemden,
boomgaarden. En tegenwoordig in het
bezit van Dedrich Broumans van Gulik
en namens hem Wilhem Maes, de
halfwin, in de jaren 1596-1608. In het
jaar 1609 betaalt de halfwin Lenardt
Boest van 1609-1612.

Jan van den Hoeff unde zijn huysvrou
Cathryn met hun elders, waer van der
pastoer erffelich heft elleff merck unde
dye fabryck vier merck unde der kuster
een merck. Underpandt hous unde hoff
tzo Bulckom. Nu ter tijt possideert
Dedrich Brouman van Gulich. Wilhem
Maes, halffwen, betzaelt anno 95, 96, 97,
98, 99, 1600, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7,
1608, 1609. Der halffwen Boesthen
betzalt 1609, 1610, 1611, 1612. Op
reeckenschaff betaelt -ix- m[arck]

Jan van den Hove en zijn vrouw Cathryn
met hun ouders, waarvoor de pastoor
erfelijk 11 mark krijgt en de kerkfabriek
4 mark en de koster 1 mark. Onderpand
zijn huis en hof te Bulkem. Tegenwoordig
in het bezit van Dedrich Brouman van
Gulik. Wilhem Maes, de halfwin,
betaalde in de jaren 1595-1609. De
halfwin Boesthen betaalde van
1609-1612. Op rekening betaald: 9 mark.

Itten van den Kryckelberg jaerbeganck,
waer van der pastoer heft jaerlix een eerff
vas roggen. Onderpandt is hous unde hoff
unde allen dye lenderijen daer tzoe
behoerende op den Kryckelberg. Nu ter
tzijt possideert Thonis Vocken cum suis.
Thonis Vocken betaelt een vas roggen
anno 94, 95, 96, 97,98, 99, 1600, 1601,

Jaardienst voor Itten van den Krickelberg,
waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 1
vat rogge krijgt. Onderpand is huis en hof
en alle bijbehorende landerijen op de
Krikkelberg. Tegenwoordig in het bezit
van Thonis Vocken met de zijnen. Thonis
Vocken betaalt 1 vat rogge in de jaren
1594-1612.
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1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608, 1609, 1610,
1611, 1612.
Tylman Momber unde zijn vrunden
jaerbeganck, waer van der pastoer heft
jaerlycx tzwae eerff vaeten roggen.
Underpandt is allen dye guderen op
Hensberg unde op vier morgen landts
liggende op Cullenerwech, boeven den
bongardt van Oeverhousen. Nu possideert
unde betaelt

Jaardienst voor Tylman Momber en zijn
vrienden, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk twee vat rogge krijgt. Onderpand
zijn alle goederen gelegen op de
Hensberg en op vier morgen land gelegen
aan de Keulenerweg, boven de
boomgaard van Overhuizen. Nu bezit en
betaalt

joncker Jan van den Haeff unde betzaelt Jonker Jan van den Hove en hij betaalt in
+
de jaren 1599- 1601 jaarlijks 2 vat rogge.
anno 99, 1600, 1601 jaerlix twe vas
155r.
roggen, Item betaelt anno 1602, 3, 4, 5, Idem betaalt hij in de jaren 1602-1612.
6, 7, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612.
+

Leenardt Prickarts unde zijn elderen
jaergetijt, waer van der pastoir heft jaerlix
een erffvas roggen unde dye fabryck dry
cup unde der kuster eenen cop.
Onderpandt is zijn kendts gedeils op den
Priccartberg. Unde nu betzaelen Gerardt
Pryckarts kinder dry cup unde Jan
Cardenal, slosmecher tzo Achen, eenen
cop unde den kuster eenen cop. Gerardts
Prickarts kinder unde Jan Cardenal,
sloetmecher, hebben betzaelt een

Jaardienst voor Leenardt Prickarts en zijn
ouders, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk 1 vat rogge krijgt en de
kerkfabriek 3 kop en de koster 1 kop.
Onderpand is zijn kindsdeel op de
Prickartberg. En nu betalen de kinderen
van Gerardt Pryckarts 3 kop en Jan
Cardenal, slotenmaker te Aken, 1 kop en
de koster 1 kop. De kinderen van Gerardt
Prickarts en Jan Cardenal, slotenma-
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vas roggen anno 96, 97, 98, 99, 1600,
1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608, 1069,
1610, 1611, 1612.

ker, hebben 1 vat rogge betaald in de
jaren 1596-1612.

Heyn Fellarts unde zijn huysvrou
Trijnchen unde hun kinder jaergetzijt,
waer van der pastoer heft jaerlicx
underhalff vas roggen unde der kuster
eenen cop. Underpandt is hous unde hoff
Leenardt Muylens. Regenoet nae oesten
dy gemeyn aen den Ouvenberch; nae
suyden dye baech; nae westen dye
Raederstraes; nae noerden des Vossen
huys unde hoeft. Nu possideert Wilhem
Maes, Gryn Bour, Jacop Lambrechts
erven, unde betzaelt anno 96, 97, 98, 99,
1600, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608,
2609, 1610, 1611.

Jaardienst voor Heyn Fellarts en zijn
vrouw Trynchen en hun kinderen,
waarvoor de pastoor jaarlijks 1½ vat
rogge krijgt en de koster 1 kop.
Onderpand is huis en hof van Leenardt
Muylens. Grenzend in het oosten aan de
meent bij de Ouvenberch; in het zuiden
aan de beek; in het westen aan de
Rolduckerstraat; in het noorden aan huis
en hoeve van Vossen. Nu in het bezit van
Wilhem Ma es, Grijn Bour en de erven
van Jacop Lambrechts en zij betalen in
de jaren 1596-1611.

Jasper unde zijn huysvrou Merchen unde Jaardienst voor Jasper en zijn vrouw
hun kinder jaergetzijt, waer van der
Merchen en hun kinderen, waarvoor de
pastoer
pastoor
heft eerfflich onderhalff vas roggen unde erfelijk 1½ vat rogge krijgt en de
kerkfabriek 1 kop en de koster 1 kop.
dye fabryck eenen cop unde der kuster +155v.
eenen cop. Underpandt is vier morgen Onderpand is 4 morgen land bij de
Kuilenstok op de Molsberg. Nu betaalt
landts aen den Kuylen stock op den
Molsberg. Nu betaelt Thys Vechters dry Thijs Vechters 3 kop en Leenardt
Knousten 3 kop. Leenardt Knousten en
cup unde Leenardt Knousten dry cup.
Leenardt Knousten unde Thys Vechters Thijs Vechters betalen 1½ vat rogge in
betaelt onderhalff vas roggen anno 96, de jaren 1596-1612.
97, 98, 99, 1600, 1601, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1608. Cryn op die Heuls betaelt 1609,
1610, 1611, 1612.
+

Mathys, joncker Durtzandt, unde joncker
Peeter Durant unde hun vrunden
jaergetzijt, [.......................] waer van der
pastoir heft jaerlix vunff vas haeveren
erffelich. Underpandt is een buynre
landts, liggende aen dye Heuls. Nu ter tijt
possideert Peeter Kuypers unde Anna,
weduwe Peeter Byspelmans. Noch is
onderpandt hous unde hoff op den

Jaardienst voor Mathijs jonker Durtzandt
en jonker Peeter Duranten hun vrienden,
.........waarvoor de pastoor jaarlijks 5 vat
haver krijgt. Onderpand is 1 bunder land,
gelegen op de Huls. Tegenwoordig in het
bezit van Peeter Kuypers en Anna,
weduwe van Peeter Byspelmans.
Onderpand is ook huis en hof op de
Henneberg en in het bezit van Peeter
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Hennenberg unde possideert Peeter
Kuypers. Reigenoet der weg der van den
berg affkompt, gaende tot der mulen unde
der mulen koolhof; nae norden der weg
gaende nae dat veldt. Unde betaelt Peeter
Kuypers jaerlix derdehalff vas haeveren
unde Anna Byspelmans derdehalff vas
haeveren. Unde betalt anno 96, 97, 98,
99, 1600, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608.
Peeter unde Anna Byspelmans betaelt
1609, 1610, 1611, 1612.
Anno 1616 Peter unde Anna Bispelmans
bethalt funuff fasz haeveren.
Anno 1617 bethalt, 1618 bethalt, 1619
bethalt, 1620 bethalt ao 1621 bethaft.
Anno 1622 bethalt Anna Bispelmans 3
fasz haeveren.
Anno 1623 bethalt Anna Bispelmans 3
fasz haeveren.
Anno 1624 bethalt Anna Bispelmans 3
fasz haeveren.

Kuypers. Grenzend aan de weg die van
de berg komt, in de richting van de molen
en de moestuin van de molen. In het
noorden aan de weg in de richting van
het veld. En Peeter Kuypers betaalt
jaarlijks 2½ vat haver en Anna
Byspelmans 2½ vat haver. En zij betaalt
in de jaren 1596-1608. Peeter en Anna
Byspelmans betalen van 1609-1612.
In het jaar 1616 betalen Peter en Anna
Bispelmans 5 vat haver.
In het jaar 1617 betaald, in 1618 betaald,
in 1619 betaald, in 1620 betaald, in 1621
betaald. In het jaar 1622 betaalt Anna
Bispelmans 3 vat haver.
In het jaar 1623 betaalt Anna Bispelmans
3 vat haver.
In het jaar 1624 betaalt Anna Bispelmans
3 vat haver.

Jan op den Schijn jaergetzijt, waer van Jaardienst voor Jan op den Schijn,
der pastoer heft jaerlix erfflich negen cup waarvoor de pastoor jaarlijks erfelijk 9
haeveren. Underpandt een stuck landts kop haver krijgt. Onderpand is een stuk
land
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gelegen onder de hof van Buschop op de
gelegen onder Buschop hoff op den
+
Molsberg naast Nys Byspelmans.
Molsberch, neven Nys Byspelmans.
156r.
Nu ter tzijt possideert unde betzaelt Anna, Tegenwoordig bezit en betaalt Anna,
weduwe Peeter Byspelmans unde betzaelt weduwe van Petter Byspelmans en bataalt
anno 1601. Nu ter tzijt possideert een deil in het jaar 1601. Tegenwoordig bezit Jan
Remkens, de smid, een deel van het
van den voirseide onderpandt Jan
Remkens, der smet, unde betzaelt jairlix genoemde onderpand en betaalt jaarlijks
vierdenhalven cop haeveren. Item Peetz 3½ kop haver. idem betaalt Peetz
Mennekens, weduwe Claes Schyns, van Mennekens, weduwe van Claes Schyns,
voor het genoemde onderpand 2½ kop en
den voirseide onderpant betzaelt
derdenhalven cop unde dye kynder van de kinderen van Lens Byspelmans,
Lens Byspelmans, Trynken, een halff vas Trynken, ½ vat haver en ze hebben
haeveren unde betzaelt anno 1601, 1602, betaald in de jaren 1601-1608. Jan
3, 4, 5, 6, 7, 1608. Jan Remkens, Leenardt Remkens, Leenardt Smetz en Didrich
Smetz, Didrich Braumans betaelt 1609, Braumans betalen van 1609-1611.
1610, 11.
+

Nys Byspelmans van eenen stuck landts
neven Jan Schijns landt voirseid unde
neven Claes Mols hoff, gilt jairlix negen
cup haeveren. Nu ter tijt possideert unde
betzaelt Anna, weduwe Peeter
Byspelmans. Unde betzaelt anno 1601,
1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608. Nu possideert
Heyn Mullers der wever; betzalt 1609,
1610, 1611, 1612. Belgen Meis.

Jaardienst voor Nys Byspelmans voor een
stuk land naast het land van Jan Schyns
en naast de hof van Claes Mols. Zij
betalen jaarlijks 9 kop haver.
Tegenwoordig bezit en betaalt Anna, de
weduwe van Peeter Byspelmans. En zij
betaalt in de jaren 1601-1608. Nu in het
bezit van Heyn Mullers, de wever. En hij
betaalt van 1609-1612. Belgen Meis.

Lens Scholterten jaergetzijt, waer van der
pastoer jairlix heft dry merck unde dye
fabryck een merck unde der kuster -imerck. Onderpanda hous unde hofgin den
Waelbroech; regenoer nae oester dye
gemeynten; nae westen Heyn
Scheiffelerts kinde Nys. Nu possideert
Lemmen Jongen unde betzaelt Lemmen
Jongen unde Geert Vigen. Unde betzaelt
anno 1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608,
1609, 1610.

Jaardienst voor Lens Scholterten,
waarvoor de pastoor jaarlijks 3 mark
krijgt en de kerkfabriek 1 mark en de
koster 1 mark. Onderpand is huis en hof
in de Waalbroek, grenzend in het oosten
aan de meent, in het westen aan Nys, kind
van Heyn Scheiffelerts. Nu in het bezit
van Lemmen Jongen; en Lemmen Jongen
en Geert Vigen betalen. En zij betalen in
de jaren 1601-1610.

Bochudts.

Bocholtz.

Jan unde zijn huysvrou Lheen jaergetzijt, Jaardienst voor Jan en zijn vrouw Lheen,
dye wellycke der fabrycke van Bochudts die aan de kerkfabriek van Bocholtz een
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gelaeten hebben een kleyn thienden, waer
uuyt dye fabryck den pastoir betzaelt
jairlix ses vaet roggen, marckgevich goes.
Unde is dese thienden genant heiligunt
oft heyden grout, wellicken koerenpacht
dye kerckmeisters van Bochuts betzael
anno 1600, 1601, 1602. Betzalt 3, 4, 5,
6, 7, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612.

kleine tiende nagelaten hebben, waaruit
de kerkfabriek aan de pastoor jaarlijks 6
vat rogge betaalt van geldswaardige
kwaliteit. En deze tiende is genoemd
‘heiligunt’ of ‘heydengrond’, welke
korenpacht de kerkmeesters van Bocholtz
betalen in de jaren 1600-1612.

Jaardienst voor Aret en Peeter Muylen en
Area unde Peeter Muylen unde hun
+
hun vrouwen, waarvoor de pastoor
housvrouwen jaerbeganck, waer van
156v.
der pastoir heft jaerlix een erffvas roggen jaarlijks erfelijk 1 vat rogge krijgt en de
koster 1 kop rogge. Onderpand is huis en
unde der kuster eenen cop roggen.
hof op de Kostersheide in Bocholtz.
Underpandt is hous unde hoff op dye
Kostersheidt tzo Bochudts. Reigenoet Jan Grenzend aan Jan Muninx. Nu bezit en
Muninx. Nu possideert unde betaalt Claes betaalt Claes Saevelberch van 1596-99.
Saevelberch 96, 97, 98, 99. Voltzalt anno Volledig betaald in de jaren 1600-1608.
Betaald van 1609-1612.
1600, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7, 1608.
Betzalt 1609, 1610, 1611, 1612.
+
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Carl Sleipen unde zijn housvrou Jutt
jaerbeganck, waer van der pastoer heft
jaerlix een eerff vas roggen unde der
kuster eenen cop. Underpandt hous unde
hoff op den Priccart. Regenoet Geurt
Prickarts hous unde hoff. Nu possideert
Pouwels Bendels unde betzaelt anno 96,
97, 98, 99, 1600, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6,
7, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612.

Jaardienst voor Carl Sleipen en zijn
vrouw Jutt, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk 1 vat rogge krijgt en de koster 1
kop. Onderpand is huis en hof op de
Prickart. Grenzend aan huis en hof van
Geurt Prickart. Nu in het bezit van
Pouwels Bendels en betaald in de jaren
1596-1612.

Eeve Keyen jaerbeganck, waer van der
pastoir jaerlix heft een eerff vas roggen,
unde betzaelt deur beveel der
kerckmeisters Jan unde Jacop Roetkrans
anno 96, 97, 98, 99, 1600, 1601. Jacop
Roet betzaelt een vas roggen 1601, 1602,
3, 4, 5, 6, 7, 1608, 1609, 1610, 1611,
1612.

Jaardienst voor Eeve Keyen, waarvoor
de pastoor jaarlijks erfelijk 1 vat rogge
krijgt en het is betaald op bevel van de
kerkmeesters door Jan en Jacop
Roetkrans in de jaren 1596-1601. Jacop
Roet betaalt 1 vat rogge van 1601-1612.

+

Jan Isermans unde Mechtelt zijn
huysvrou jaerbeganck, waer van der
pastoer heft jaerlix een halff eerff vaet
roggen unde der kuster eenen cop.
Underpandt hous unde hoff tzoe Horn.
Nu passideeren Andries, kinder van
Walhom Frambach unde zijn sus ter.
Meis Tummermans betzaelt 96, 97, 98,
99. Als pachtenaer 1602, 3, 4, 5, 6, 7,
1608. Berbken Schroeders betzalt 1609,
1610, 1611, 1612.
Jan Cardinal unde zijn huysvrou Trijn
jaerBeganck, waer van der pastoir heft
jaerlix een eerff vaet roggen unde der
kuster eenen cop. Onderpant twe morgen
landts, dye wellycke hilt Baltus Grijns
soen. Nu der tzijt Claes Saevelberg unde
betzaelt 96, 97, 98, 99, 1600, 1601, 1602,
3, 4, 5, 6, 7, 1608, 1609, 1610, 1611,
1612.

Jaardienst voor Jan Isermans en Mechtelt
zijn vrouw, waarvoor de pastoor jaarlijks
157r.
erfelijk ½ vat rogge krijgt en de koster 1
kop. Onderpand is huis en hof te Horn.
Nu in het bezit van kinderen van Walhom
Frambach en Andriesen zijn zus. Meis
Tummermans betaalde van 1596-99. Als
pachter van 1602-1608. Berbken
Schroeders betaalt van 1609-1612.

+

Jaardienst voor Jan Cardinal en zijn
vrouw Trijn, waarvoor de pastoor jaarlijks
erfelijk 1 vat rogge krijgt en de koster 1
kop. Onderpand zijn 2 morgen land, die
in het bezit zijn van Baltus, de zoon van
Gryn. Tegenwoordig in het bezit van
Claes Saevelberg die ook betaalt van
1596-1612.

Peter Sistermans unde zijn huysvrou Ida Jaardienst voor Peter Sistermans en zijn
jaerbeganck, waer van der pastoer heft vrouw Ida, waarvoor de pastoor erfelijk
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een eerff vaet roggen unde der kuster
eenen cop unde dye fabryck eenen cop.
Underpandt een halff boenre landts op
den Mulenweg aen dye Ridderskoul,
neffen der pastorien landt. Nu ter tijt
possideeren Peeter Jongen erffen unde
Merryen van Oppen. Meryen betaelt 96,
97, 98, 99. Anno 1600, 1601 quyt
geslaegen. Betaelt 1602, 3, 4 5, 6, 7, 1608
betzalt als voerseid. Betzalt als voerseid,
volgende ons verdraech van dato 1608.

1 vat rogge krijgt en de koster 1 kop en
de kerkfabriek 1 kop. Onderpand is ½
bunder land aan de Molenweg bij de
Ridderskoul, naast het land van de
pastorie. Tegenwoordig in het bezit van
de erven van Peeter Jongen en Merryen
van Oppen. Merijen betaalde van
1596-1608. In de jaren 1600 en 1601
kwijt gescholden. Betaald van 1602-1608.
Betaald als vermeld, volgens onze
overeenkomst van 1608.
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[F. 157v.]
+

Neem van de toppen van wilde
Recipe summitatum origani,
+
marjolein, van de toppen van absint,
157v.
summitatum absinth, summitatum
centaurei minoris ga M β maiorana, van de toppen van duizendguldenkruid
salvia,* hijsopi, melissa, ga pugillus 1; van elk een halve handvol; van majoraan,
salie, hysop, melisse een kleine handvol;
seminis anisi, cyniculi. cijmini carui,
dauci, petroselini, sileris mantani ga ζ4, van zaad van anijs, venkel, komijn,
radicis gentiane, calami aromatici, ireos karwij, peen, peterselie en bergeppe van
elk 4 drachmen; van gentiaanwortel,
florentina, ga ζ 2, nucis musati, foliea
macis, galanga minoris ga ζ 1, cinamomi geurende kalmoes, Florentijnse lis van
ζ 4, chariophillos 12, croci ζ 1, redegantur elk 2 drachmen; van nootmuskaat, foelie,
omnia in pulverem et cum syrup violati, galant van elk 1 drachme; van kaneel 4
drachmen, van kruidnagelen 2 drachmen,
quanturn sufficit, fiat conditurn in
formam electuari mollioris, adde postea van saffraan 1 drachme. Verwerk alles
olei feniculi distillati ζ 1, sumat mane ad tot poeder en maak met zoveel
viooltjessiroop als nodig een konserf in
iuglandi magnitudinem.
de vorm van een zachte likkepot; voeg
daaraan later 1 drachme gedestilleerde
venkelolie toe; gebruik het 's morgens in
de grootte van een walnoot.
Recipe gummi amoniaci, mirhe, mastins
grana ζ 1, aloes gn ζ 2, gummi beniovini
ζ β, seminis anisi ζ 2, croci ζ β,
chariophilli ζ1, cinamomi ζ β, dragridii
ζ1, redegantur omnia in pulverem et cum
sufficit quantum oximellitum .sqijlliti,
fiat massa et ex ζ1 formentur pilluie
numero 11, sumat singulis vespertinis
pillularem 1 ubi purgare placuerit, sumat
pillulas quinque, quo fortius et validius
numerus augendus.
Proscriptum Recipe seu medicamenturn
ordinatum fuit per doetorero J. Brandt,
roedieurn oppidi Aquensis. Anno 1603.
Et est probatissimum.

Neem ammoniakgom, myrrhe, mastix,
van elk 1 drachme; van gom van aloe 2
drachmen, een halve drachme
galbanumgom, 2 drachmen anijszaad, ½
drachme saffraan, 1 drachme kruidnagel,
Vz drachme kaneel, 1 drachme
diagridium. Verwerk alles tot poeder en
maak met zoveel oximel scilliticum als
nodig is een massa. Vorm van een
drachmen 11 pillen. Neem iedere avond
1 pil; als u wilt purgeren gebruik dan 5
pillen; voor sterkere en betere werking
kan het aantal vermeerderd worden.
Het voorgeschreven recept of medicijn
werd gegeven door doctor J. Brandt, arts
van de stad Aken in het jaar 1603. En het
werkt zeer probaat.

[* notatie medicinale gewichten: M =
handvol, ζ = drachme (3,85 gram), β =
half]
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[F. 158r1]
+

Heden, de 16e november 1604, is op
Op huiden den -xvi- novembres
+
aandringen van de eerwaarde heer
158r1
1600 veir ist op ainhalten des
werdigen heren pastoirs mit oich der pastoor samen met de kerkmeesters
kirchmeister der kerchen ende kirspel van de kerk en de parochie te Simpelveld
tot Simpelvelt ercleert ende erkandt bij verklaard en erkend door de
ein Hoeftgericht Hartogenraedt ende dat hoofdrechtbank te 's-Hertogenrade, dat
bij visitatie der kerckenregisteren ende bij onderzoek van de kerkelijke registers
is gebleken dat dezelfde ‘heeffcaerten’
dat dye selbe heeffcaerten oft
of kerkelijke rollen als waardevol worden
kerchenrollen voerseid werden van
goeder werden gehalten, sonder innich beschouwd zonder enig bezwaar er tegen;
hinder oft letsel ter contrarie, vercleren hij verklaart verder dat de pastoor of de
vorts dat der pastoer oft dye kercke neit kerk niet verplicht zijn tot enige
en is schuldich innichen afflach te doin, kwijtschelding, tenzij uit vrije wil, enz.
dan mit honnen gueden consent oft wille, Gedaan te 's-Hertogenrade, in jaar en dag
etcx. Actum Hartogenraidt, anno et die als boven. En eronder stond aldus: Ter
ut supra. Ende onder stondt aldus. Ter instructie aan de genoemde schepenen.
ordinantie der schepenen voerseid. Under Nog verder naar beneden aldus: Nicles
Vuirpeill, secretaris te 's-Hertogenrade
mier onder aldus. Niclaes Vuirpeill,
secretaris tot Hartogenraedt.

FF. 158r2-159r
+

Albert en Isabel Clara Eugenia, infante
Albert ende Isabel Clara Eugenia,
+
van Spanje, bij de gratie Gods
158r2
infant van Spaignen, bij der gratien
godts Eertshertogen van Oistenrijck, aartshertogen van Oostenrijk, hertogen
van Bourgondië, Lotharingen, Brabant,
hartogen van Bourgoignen, van
Lothrijck, van Brabant, van Lymborch, Limburg, Luxemburg, graven van
van Luxenborch, respectivelick graven respectievelijk Vlaanderen, Artois: aan
van Vlaenderen, van Arthois ende den de eerste van onze deurwaarders of boden
iersten van onse deurwerderen oft boden met de bevoegdheid op verzoek [een
vonnis] aan te zeggen in dit ons land en
machthebbende texploicteren binnen
desez onse lande ende hartochdomme van hertogdom van Brabant, gegroet. Wij
hebben het verzoek ontvangen van
Brabant hierop versocht, saluyt. Wij
Arnouldt Dydden, kloosterling van het
hebben ontfangen die supplicatie van
klooster Beaurepart in de stad Luik, en
Arnouldt Didden, religieux van den
godtshuyse Bearepart binnen der stadt pastoor te Simpelveld in het land van
Luyck, ende pastoir tot Simpelvelt, landt 's-Hertogenrade, inhoudend dat wijlen
van Thartogenrode, inhoudende hoe dat heer Andries Doenraedt, in leven ook
wijlen heer Andries van Doenraedt, in pastoor aldaar, zonder medeweten en
goedkeuring van zijn abt en andere
zijnen leven insgelijx pastoer aldaer,
buyte wille, wete ende concent van zijnen kloosterlingen, een bepaald stuk weiland
abt ende ander religieusen uuytgegeven verpacht heeft ter grootte van 5 morgen,
hebbende zeekere stuck weilandt in der genaamd ‘weisdomsgoed’, behorend bij
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groete van vijff morgen, genoempt
weysdompsgoet, der pastorie
competerende, aen einen Jan van Raede,
alias Loevenberg, ende dat voer eenen
eerffpacht van negen capuynen ende thien
vaeten haeveren jaerlycx, die welcke
comende beyde toverlijden ende willende
de achtergelaeten kinderen

de parochie, aan een zekere Jan van
Raede, alias Loevenberg, en wel voor een
erfelijke pacht van 9 kapoenen en 10 vat
haver jaarlijks; beiden zijn komen te
overlijden en de achtergebleven kinderen

van hem, Jan van Raede, tvoerseide stuck van hem, Jan van Raede, willen het
+
genoemde stuk weiland van de hand doen
weylandts vervremden ende
158v.
en overdragen aan een zekere Leonardt
transporterende aen eenen Leonardt
Beysels. Het is zo dat zij het [verpachten]
Beysels. Is gebeurt dat heer Hendrich
Bollandt, doen ter tijt pastoer, daer toe niet hebben kunnen uitvoeren, omdat heer
Hendrich Bollandt, toentertijd pastoor,
nyet willende verstaen, doordyen
tvoerscreven uuytgeven notoirlyck was niet begreep dat het genoemde verpachten
duidelijk geen enkele geldigheid had als
nit ende van gheender valeur, als der
pastoryen subject zij, tzelve tot eghenen handeling van de pastorie. Immers, het
feit dat de pastorie daarmee niet
effecten hebben connen gebrengen.
Emmers nyet om der pastorye daermede benadeeld mocht worden, was de reden,
dat de eiser heeft ingegrepen, nadat hij
te prejudicieren oersaecke, dat die
suppliant, naerdyen hij den voerscreven Hendrich Bollandt heeft opgevolgd en de
onbehoorlijkheid inzag van het
Hendrick Bollandt is comen te
succederen, insiende de onbehoirlyckheyt vervreemden van het genoemde stuk
weiland Dat is toegewezen en toegeint vervrempden van tvoerseide stuck
weylandts Is toegewesen ende
gepermittert tzelve te possesseren ende
gebruycken gelijck hij oyek tot nochtoe
heeft
+
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gedaen, gecommitteert ende dat die
gebruyckers ende besitters desselfs des
nyet temin waeren blijvende den
jaerlycxen pacht te betaelen, genoetsaeck
is geweest voer schepenen van Simpelvelt
voerscreven de erffgenaemen respective
van Jan van Raede ende Leonardt Beysels
voerseid in recht te trecken, ende tegen
hun zoe verre te procederen, dat ten lesten
bij vonnisse der voerseide schepenen van
den vierden decem[bris] eenentachtentich
den suppliant tvoerseide stuck weylandts
is toegewesen ende gepermitteert tselve
te possesseren ende gebruycken, gelijck
hij oyck tot noch toe heeft gedaen,
buytten alle contradictie, behoudelyck dat
hij suppliant verstaet, dat de voerseide
erffgenaemen hun daegelyx zijn
vanterende, tot tvoerseide stuck landts
noch actie te competeren, sonder nochtans
de selve te institueren, ende waer van
oyck hij suppliant eghene kennisse ter
werelt en is. hebbende. Desen
aengemerckt ende dat nyemanden en is
gepermitteert alsullicke vanteren int
publycke te doen koemen, ten waere dat
hij van intentie waere sijne actie te
institueren. Ende dat die vanteurs al
meestendeel zijn schepenen van
Simpelvelt voerscreven, heeft alzoe die
suppliant seer oitmoedelyck gebeden om
onse opene brieven van purge civile met
committimus in onse Raede van Brabant

staan, het te bezitten en te gebruiken zoals
hij ook tot nu toe heeft gedaan. En omdat
de gebruikers en bezitters daarvan
desalniettemin de jaarlijkse pacht waren
blijven betalen, zijn de schepenen van
Simpelveld genoodzaakt, de erfgenamen,
respectievelijk van Jan van Raede en
Leonardt Beysels, voor het gerecht te
brengen en tegen hen te procederen met
als resultaat, dat tenslotte bij vonnis van
de schepenen op 4 december 1581 aan de
eiser het genoemde stuk weiland is
toegewezen en dat hem is toegestaan het
te bezitten en te gebruiken, zonder enige
tegenspraak, behalve dan dat de eiser
heeft gehoord, dat de genoemde
erfgenamen zich dagelijks er op beroepen,
dat ze voor het stuk land nog actie gaan
ondernemen zonder dat ze dat uitvoeren;
daarvan weet de eiser niets. Dit in
aanmerking nemend en ook omdat het
niemand is toegestaan zulke beweringen
in het openbaar te doen, tenzij hij van
plan was zijn actie uit te voeren en dat de
pochers merendeels schepenen van
Simpelveld zijn, heeft de eiser nederig
gevraagd om onze openlijke verklaring
van burgerlijke vrijstelling met volle
kracht in onze Raad van Brabant daarvoor
in te zetten.

daer toe dienende. Waerom soo est, dat Daarom gebieden wij u dwingend bij
dezen, dat u naar behoren de voorgaande
wij desen aengesien u ontbieden, daer +159r.
informatie tot u neemt, met dien
toe committerende bij desen, dat zoe
verstande, dat u verplicht zult zijn bij de
verre u behoirlyck bij voergande
informatie bij u daer toe nemende ende huidige besluiten met het volgende
de welcke ghij gehouden zult wesen aen rekening te houden, zoals uit de
voorgaande overweging genoegzaam
dese teghenwordige inebesleten te
blijkt: Dat u in dit geval op verzoek van
hangen, blijckende van den voerseide
vanteren, soe vele dats genouch sij. Ghij de genoemde eiser, speciaal bevel geeft
namens ons aan de genoemde
indyen gevalle te versueck des
voerscreven suppliants doet expres beveel erfgenamen, respectievelijk van Jan van
Raede en Leonardt Beysels, dat zij, voor
van onsen wegen den voerseide
zover zij aan de eiser in deze zaak eisen
erffgenaemen, respective van Jan van
+
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Raede ende Leonart Beysels, dat zoe
verre zij den voerseide suppliant ter cause
voerscreven yet eysschen willen, zij dat
doen ende vervolgen teghen den
voerseide suppliant in onse voerseide
Raede van Brabant, binnen sess weken
nae de executie van desen, op pene van
dyen Lijdt overstreken zijnde, van hennen
rechte ende actie ten ewigen daegen
versteken te zijne ende te blijven. Ende
ingevalle de voerscreven erffgenaemen
heem teghen die voerseide bevelen soude
willen opponeren, zoe daegt dienselven
te compareren tot eenen sekeren gelegene
daeghe voer onse lieve ende getrouwe die
cancellier ende lieden van onsen
voerseide Raede in Brabant, om aldaer
die redenen van hunder oppositien op te
doen ende te verclaeren, tandworden ende
inder saecken voerts te vaeren
procederen, soe behoeren sal. Onsen
voerseide cancellier ende raetslieden ten
voerscreven daeghe overserijvende, wes
ghij hier inne sult hebben gedaen. Den
wellicken wij ontbieden en bevelen dat
zij partijen gehoort, goet cort recht doen
ende

willen stellen, dat doen en doorgaan tegen
de genoemde eiser in onze Raad van
Brabant, binnen 6 weken na het vonnis
in dezen, op straffe dat dan de tijd
verstreken is en dat ze voor eeuwig hun
recht op actie verliezen. En in geval de
genoemde erfgenamen zich tegen de
genoemde bevelen zouden willen
verzetten, daagt u hen te verschijnen op
een bepaalde gelegen dag voor onze
gewaardeerde en trouwe kanselier en de
leden van onze genoemde Raad van
Brabant, om daar de redenen van hun
verzet te geven en uit te leggen, te
antwoorden en verder naar behoren te
procederen in deze zaak. Aan onze
genoemde kanselier en raadslieden moet
u op genoemde dag beschrijven, hetgeen
u in dezen gedaan zult hebben. Wij
ontbieden hen en bevelen dat zij de
partijen gehoord, goed en snel recht
spreken, want wij willen het zo.
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expeditie van justicie, want ons alzoe
gelieft.
Gegeven binnen onser stadt van
Bruessele, den lesten dach der maendt
van junie int jaer ons heeren duysent
seshondert ende vijffve, onder stont aldus,
bij den Eertshertogen ende heuren Raede,
ende mier onder aldus L.P. Lombaerts
Gecollationeert met dy origenaelen ende
metten selven bevonden taccorderen bij
mij onderscreven deuren oirconde, etc.
Art Stapaerts.

Gegeven in onze stad Brussel, de laatste
dag van de maand juni in het jaar van
onze Heer 1605. Er onder stond aldus:
Door de aartshertogen en hun raad. En
nog meer naar beneden aldus: L.
Lombaerts. Vergeleken met het origineel
en daarmee blijkt het overeen te komen;
door mij ondertekend met een oorkonde,
enz. Art Staeparts.

FF. 160r-161r.
+

In het jaar van onze Heer 1599, de
Int jaer ons heeren
+
eerste dag van de maand juli, is een
160r.
vijffthienhondert negentich nugen
den iersten daech van den maent july vast en bindend akkoord gesloten
tussen heer Arnoldt Dydden, pastoor te
is eyn vestelich unde verbuntelich
accordt opgericht tuschen heer Arnoldt Simpelveld en zijn opvolgende pastoors
Didden, pastoer tot Simpelveldt, unde aan de ene kant, en aan de andere kant
namens de ridderschap, jonker Jaspar van
zijnen naekoemmende pastoeren ter
eynder sijden unde ter anderen sijden van Cortenbach, Niclaes Voerst en Jan
wegen der ridderschaff, joncker Jaspar Verckens en namens de gemeenschap,
Jan Cardinal, Leenardt Brouwers,
van Cortenbach, Niclaes Voerst, Jan
Leenardt Konsten, Leenardt Smets,
Verckens unde van wegen der
Leenardt Heuts en Nijs Scheiffelerts,
naeberschaff Jan Cardinal, Leenardt
Brouwers, Leenardt Konsten, Leenardt schepenen van de bank Simpelveld. Idem
Smets, Leenardt Heuts, Nys Scheiffelertz, Peeter Hulsen de oude, Houbrecht
schepenen der banck Simpelveldt. Item Saevelberch en Crijn Bour, als
afgevaardigden namens de hele
Peeter Hulsen, der aldt, Houbrecht
gemeenschap. Dus hebben beide partijen
Saevelberch, Cryn Bour, in stadt der
geheel gemeynten unde gedeputeerden. vrijwillig afstand genomen van alle
Alsoe hebben beyde partijen goetwillich voorgaande processen en vonnissen
gerenunciert op allen voerigen processen uitgesproken in de Raad van Brabant. En
unde vonissen gegeven incomende inne de pastoor en zijn opvolgers zullen voor
altijd hun derde deel van de grote en
den Raede van Brabandt. Unde sal hij
pastoer ende zijn successeuren in allen kleine tienden vertienden en inzamelen,
tijden zijn dardendeil van der groete unde zonder tegenstand van iemand, ook op
braakland of ‘hersaet’. Ook bij het tellen
kleyn thienden verthiendegen ende
collecteeren sonder oppositie van iemants van het ene stuk land naar het andere van
in dye braeck offt hersaet. Oeck tellende één eigenaar; en als daar uiteindelijk 6
schoven over zijn, dan zal men daarvan
van eynen stuck landts op dat andere
eynen proprietaris toestande, unde daer een halve schoof vertienden. Ook zal men
vlas, raapzaad, en alle andere
int lesten ses gerven in heufft
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oeverschieten, daer van sal men
verthiendigen eyn halff gerve. Oyck sal
men verthiendigen vlas, rubsaet unde
allen anderen fruchten. Item sal men
verthiendegen allen bempden, weyden,
dat huwe daer van, nae der usantie unde
gewoenten oever twintich, dartich jaeren
verthiendicht. Oeck sal men dat thien
huwe verthiendegen op dye weiden, dye
van ackerlandt gemackt zijnt, dat wellich
thienden gegeven heft. Item allen
gebroecken dreessen, daervan sal men
dye thienden haelen volgende dye aide
documenten. Sal auch dye rigoruseteyt
van den oepenen brieven aengaende geyn

veldvruchten vertienden. Idem zal men
vertienden alle beemden, welden en het
hooi daarvan, die volgens gewoonte meer
dan 20, 30 jaren vertiend zijn. Ook zal
men de hooitienden vertienden op de
weiden die van akkerland zijn gemaakt,
dat ooit tienden gegeven heeft. Idem alle
gebroken gronden, daarvan zal men
tienden halen volgens de oude
documenten. Ook zal de strengheid van
de openlijke verklaring over het niet

van het veld afvoeren van te vertienden
decimabel fruchten vanden velde te
+
vruchten achterwege blijven, maar zullen
vaeren, ende achterwegen blijven, des
161r.
en sullen dye naeberen oeck geyn bedroch de inwoners ook geen bedrog plegen bij
doen int opbenden affvaeren oft draegen, het opbinden, afvoeren of dragen; dit alles
allet sonder argelist. Unde hebben allen te goeder trouw. En alle voornoemde
personen hebben vrijwillig toegestemd
voergenante persoenen goetwillich
en ingewilligd en beloofd uit vrije wil
geconsenteert unde ingewillich unde
belaefft zich op beyde partijen kosten zich akkoord te gaan met een oordeel van de
laeten voluntarie condamneren inne den Raad van Brabant, op kosten van beide
parRaede van Brabant omme allen
voerscreven puntten te voldoen ende te
+
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observeren ten ewigen daegen, sonder
eynegen contradixtie offte oppositie van
iemants. Unde is dat original bij voerseide
persoenen in confirmatie met hunnen
eygener handen unde Christen naemen
onderscreven unde oyck in stadt dye nyet
scrijven en kosten. Unde dat selleff
originael, waer van dese copie, is
verbleven in handen Niclaes Voirst.
Geschiet op daech dato voerseid te huyse
van Thys Beecker aen dye Handt, unde
betzalt van beiden partijen in gedaenden
kosten vierthien gulden Acher werunge.

tijen, om aan alle genoemde punten te
voldoen en ze voor altijd te onderhouden
zonder enige tegenstand of weerstand van
iemand. En het origineel is door
genoemde personen als bevestiging
eigenhandig en met hun Christelijke
namen ondertekend, en ook namens hen
die niet schrijven konden. En het
origineel, waarvan dit een kopie is, is in
handen van Niclaes Voirst gebleven.
Gedaan op dag/datum voornoemd ten
huize van Thijs Beecker in ‘dye Handt’.
En door beide partijen zijn de gemaakte
kosten betaald ad 14 gulden Akense
koers.

Den 6en july gelijckerhandt eynen
specialen boede nae Brussele gesandt
omme den heeren comissarien
Craesbeeck te widerbeden van den thoen
aff te leiden ende dye voluntarien
condamnatie te solliciteren bij den
procuratoren Fransois van Eeden ende
Raedermecher. Voer mijn aenpaert
gesandt thien gulden Brabants.

Tegelijk is de 6e juli een speciale bode
naar Brussel gestuurd om de heer
commissaris Craesbeeck te verzoeken, af
te zien van een boete en het vrijwillig
oordeel te bepleiten bij de procureurs
Fransais van Eedenen Raedermecher. Als
mijn aandeel gezonden 10 gulden
Brabants.
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FF. 162r-166v.
Dye costume om jaerlix dye lammer te [Het gebruik om jaarlijks de lammeren te
+
vertienden, zie folio 61.
verthiendigen, inquire folio lxi.
162r.
In het jaar 1587 zijn de lammeren
Anno 87 die lammer verthiendich
weesende deur en pastoer unde joncker vertiend door de pastoor en jonker
Willem van den Haeff, als pachtenaer der Willem van den Hove als pachter van de
Aptdissen. Blijven in heufft, wordt dat abdis; als er over blijven, wanneer het
eersten verthiendicht, compt der pastoer eerste vertiend wordt, krijgt de pastoor
het tweede en het derde is voor van den
dat tweeden, dat darden Haeven.
Leenardt Joerdens, scheper, unde pastoir Hove.
Leenardt Joerdens, herder, en de pastoor
vertziendicht.
vertiendt.]
+

Leenardt Smetz,
halffen tzo
Bulckom

vi

Dedrich in die Gast

viii

Bongart

iii

noch verthiendich

Kortenbach

vi

noch verthiendich

Vroenhoff

ii

een verthiendich

Nys, der soen

iii

Joncker Gryn

iii

Joncker Haeven te
Oeverhousen

xiii

Der halffwen

xv

Hoed Jengtjen

x

Leenardt priccarts

Viii

Jan Carls

vii

een verthiendicht

Jan Nyvelsteyn in
den Beitel

iii

een verthiendicht

Jan Paumen

ix

Heyn Uubach

ii

een verthiendicht

x

lammer

Somma
Verthiendich Haeffen een, das tweden
der pastoer, dat darden Haeff unde dit
gebrouch altijt geweest vervolgens.

lammer

een verthiendicht

[Bij het vertienden het eerste voor van
den Hove, het tweede voor de pastoor,
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Hyr entegen oft hyr van der pastoer
het derde voor van den Hove en zo is het
ontfangen In die Gast -i-, tSwijer -i-, op altijd gebruikelijk geweest.
den Vroenhoff-i-.
In tegenstelling hiermee of hiervan door
de pastoor ontvangen; In de Gaas-1, de
Sweler-1, op de Vroenhoff-1. In het jaar
1589. In het jaar 1590.]
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Ano 88
Die Gast

-

verthiendich -i-

Bongart

xviii

verthiendich -ii- der
scheper -x-

Kortenbach

i

verthiendich -i- der scheper
-x-

Thonis Ubachs

vii

Der scheeper

vi

Vroenhoff

-

Grijn

ix

verthiendich -i-

Oeverhousen

iiii

verthiendich -i-

Der halffwen

xix

Hoediengthen

ix

noch -ii- verthiendich -i-

Leenardt Priccarts

viii

verthiendich -i-

Jan Carls

iii

verthiendich -i-

Heyn Ubachs

-

Der knecht

-

Pouwels Bendels

xv

+

Der halffwen tzo
Fleggendael

+

162v.

Der scheeper

vii

Joncker Bongart

xviii

Der scheeper

x

verthiendich -iii-

In den Beisel, Jan Paumen xx

verthiendich -i-

Jan Nyvelsteyn

verthiendich -i-

i

Verthiendich Haeffen een, das tweden
der pastoer, dat darden Haeffen unde dit
gebrouch altijd geweest vervolgens. Hyr
entegen oft hyr van der pastoer ontfangen:
In die Gast -i-, t Swijer -, op den
Vroenhof -i-.
Anno 89.
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Oeverhousen tuschen
Beidts

xv

Unde der joncker

iiii

Nyvelsteyn

-

Souret

ix

Jan Paumen

iii

verthiendich -i-

Kortenbach alleyn

xi

metten weer verthiendich

Der scheeper

v

Item tuschen Beidts

x

verthiendich -i-

Heyn Uubachs

v

verthiendich -i-

Lenardt Priccarts

iii

verthiendich -i-

Der halffwen te
Vleggendael

-

verthiendich -i-

Der scheeper

ix

Bongardt

-

verthiendich -i-

Der scheeper

iiii

verthiendich -

Heyncken Botsen

v

Die Gast

v

Gryns halffwen

vi

Der scheeper

i

Peeter in dye herbrecht

v

verthiendich -i-

verthiendich -ii-
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Anno 90.
Thys Swarts unde
die pastoir
verthiendicht.
Die Gast

i

inne heufft-v-

Tswijer

ii

inne heuft -ii-

Sourut

i

Nyvelsteyn

i

Pouwels in den
Beisel

iii

meroff-vii-, -vi-,
Jentten-v-Drees- iii-

inne heuft

x

inne heuft

vii

Meerten in den Haenbroeck

vii

Kretzis

vii

Kleusken Zelis

vii

Der scheeper tzo
Bongart

inne heuft

x

Leenart Meis tzo
Oeverhousen

inne heuft (xx) vi verthiendich i

+

Jan Paumen
+

163r.

Kortenbach
verthiendich
Heyn Uubach
verthiendich

ii

i

Bongardt
verthiendich

ii

Peeter inne die
herbrecht

ii

Leenardt priccarts
verthiendich

i

inne heuft

iii

Vleggendael -iverthiendich

inne heuft

v

Scheeper

inne heuft

xi

Jan der pertsknecht

in heuft
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Willem bouknecht

in heuft

Hyr nut der pastoer ontfangen voir zijn
scrijven een lamp inne dye Gast. Voir zijn
aenpaert van den thienden een te Sourut,
twe tot Swijer, een in den Beitel, hoeven
Kortenbach -ii-, Leenardt Priccarts -i-,
Heyn Uubach -i-, Bongart -ii-, Peeter inne
dye herbrecht -i, LeenardtMeis -i-,
Vleggendael -i-.
Anno 91.
Swijer

i

verthiendich, in heuft viii

Der scheeper

-

-

Sorut

i

x

Pouwels in den
Beitel

-

vi

Jan Paumen

i

Kortenbach

ii

-

Der scheeper

-

vi

Bongardt

ii

-

Der scheeper

ii

-

Leenardt Ortmas

i

-

Vleggendael

i

Der scheeper

-

-

xxiii
vi
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Anno 92.
Verthiendich

in heut

Swijer

i

iiii

Der scheeper

i

i

Jan Nyvelsteyn

i

-

iii

v

+

Cortenbach
+

163v.

Der Scheeper

i

Kretsis

i

Bongardt

v

Der scheeper

-

vi

Tys Meis

i

vi

Leenardt Priccarts

i

vi

Vleggendael

i

xxvii

Der scheeper

-

vi

Dye verdeilinge der thien lammer der
pastoer Een by Jan Nyvelsteyn voer dat
register. Peter Reynarts, Swyer, ii
lammer, Kretsis een, Kortenbach een,
Leenardt Priccarts een, Thys Swarts als
volmechtiger van joncker Haeffen, Bij
Cortenbach iii, Bongardt v, Vleggendael
i, Thys Meis i.

[De verdeling van de tiendlammeren van
de pastoor: 1 bij Jan Nyvelsteyn voor het
register; Peter Reynarts, de Sweier 2
lammeren; N.N. 1; Kortenbach 1; Leen
Priccarts 1; Thijs Swarts als
vertegenwoordiger van jonker van den
Hove; bij Cortenbach 3; de Bongardt 5;
Vlengendal 1; Thijs Meis 1.]

Anno 93.
Jobs Nuysmans, pastoir
verthiendicht.
Verthiendich.

In heut bleeven

Vleggendael

ii

-

Leenardt Priccarts

i

v

Jupken in den Beisel

-

ix

Jan Nivelsteyn

ii

ix
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Jonffrou Bongardt

-

-

Peeter in dye herbrecht

-

iiii

Kersten sijn soen

-

i

Thysken Meis

-

ix

Kortenbach

ii

iiii

Der scheeper

-

ix

Kretsis

-

iiii
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Anno 94.
Verthiendicht.
Bongardt

ii

-

Lemmen op dye Sandtberg -

ix

Vleggendael

i

xxi

Waelbroeck

iii

i

Oeverhousen

ii

-

+

Anno 95.
+

164r.

Verthiendich.

In heut bleeven.

Gerards Schuts

-

v

Sourut hoff

iii

vi

Waelbroeck

ii

-

Leenardt Priccarts

-

vi

Vleggendael

i

ix

Dedrich Gysen

-

ii

Oeverhousen

i

xiii

Bongardt

iii

Lemmen op den Sandtberg i
Jenneken Nyvelsteyn

ii

Jobs tot Souret -iii-, Jenneken
Nyvelsteyn, Swijer, Oeverhousen -i-,
Waelbroeck -ii-, Vleggendael -i-,
Oeverhousen -i-, Lemmen op den
Sandtberg -i-, Bongardt -iii-.

[Jobs op Soureth 3; Jenneken Nyvelsteyn;
de Sweier; Overhuizen 1; Waalbroek 2;
Vlengendal 1; Overhuizen 1; Lemmen op
den Sandtberg 1; de Bongardt 3.]

Anno 96.
Leenardt Munix,
Jobs Nusmans unde
Wilhem van
Beggendorff,
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kuster,
verthiendicht.
Verthiendich.

In heut bleeven

Kretzis op dye
Heuls

i

i

Jenneken
Neevelsteyn

-i

vi

Sourot hoff

ii

iii

Swijers hoff

i

i

der joncker

xi

Waelbroech hoff

i

scheeper

vi
ii
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Leenardt Priccarts

i

iii

Bongardt hoff

iii

ix
scheeper

vi

Lemmen op den
Sandtberg

i

v

Oeverhousen

i

xxiii
scheeper

Vleggendael

ix

-

xxvi
scheeper

viii

Gerardt Schuts

-

x

Jutten Jan op dye
Heuls

-

iiii

Der scrijver -i- lamp, jobs -iii-, tot
Overhousen -viii-.

[De schrijver 1 lam; jobs 3; Overhuizen
8.]

Anno 97.
Verthiendich.

In heut bleeven.

Kretsis op die Heuls

-

x

Jutte Jan

i

viii

Sorut

iii

iiii

Leenardt Prickarts

i

iii

i

i

+

Lemmen op den
Sandtberch

+

164v.

Oeverhousen

i

xxi

Der Scheeper

-

xx

Thysken Meis

-

iiii

Peeter Cardenael

i

ii

Vleggendael hoeff

i

xviii

Waelbroech hoff

ii

v

Swijer hoff

ii

ii

Der joncker

-

viii

Der scheeper

-

vii

Bongardt hoeff

ii

vi
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Der halffwen

-

ix

Dirich Gysen

-

v

Anna Byspelmans -i- voer den schrijver,
Leenardt Brouwers -i-, nyet willen
betaelen. Kerris Priccarts met den
lammeren uutgeweecken. Somma -xv
unde der scrijver -i-.

[Anna Byspelmans: 1 voor de schrijver.
Leenardt Brouwers 1; hij wil niet betalen.
Kerris Priccarts is met zijn lammeren
uitgeweken. Totaal 15 en de schrijver 1.]
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Anno 98.
Verthiendicht.

In heuff bleeven.

Gerardt Schuts 1 scrijver
lampt
Sorut hoff

i

v

Swijer

ii

vi

Waelbrocher hoff

i

x

Leenardt Priccarts

i

Bongardt

iii

iiii

Kretsis op die Heuls

i

vii

Jutten Jan

-

vii

Wincken Jan te Sorut

-

v

Jan Raedermeecher te
Sorut

-

iiii

Peeter van Sorut

-

v

Der scheeper to
Oeverhousen

-

viii

Vleggendael hoff

-

xxv

Jan Muninx

-

vii

Der scheeper te Bongardt -

iiii

Oeverhousen der halffwen i

-

+

Anno 99.
+

165r.

Verthiendicht.

Bleven in heuff.

Kretsis op dye
Heuls

i

scrijverslamp,

viii

Jutte Jan

i

iii

Wynkes Jan

i

-

Sourutterhof

ii

ix

Swijershoff

ii

iii

Waelbrocherhoff

i

ix

Oeverhousenhoff

i

xii
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Leenardt Priccarts

i

v

Jan Munix

i

Vleggendael

i

xi

Leenardt Peeters

i

-

Geradt Schutte

-

iii

Der scheper van den
Bongardt

x

Der halffwen

iiii

Lemmen op den
Sandtberg

iii

Leenardt Munix

vi

Herman van
Kerckraed

x

*Bornhoff

x

Jan Lanckoor

iii

Leenardt Brouwers

iii
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Thys Breemen

v

Scheper van Swijer, Loduwyck

iiii

Scheeper in den Waelbroech

ii

Scheeper van den Oeverhousen, Jan
Cardenal

vii

Leenardt Priccarts, scheper Claes

ii

Anno 1600.
Verthiendich.

Bleven in heuft.

Eerken Hamers eydom

-

v

Eerken Hamers

i

-

Thys Meys

i

-

Lemmen Muynix

-

ix

Leenardt Peters

i

-

Hermen van Kerckraedt

i

x

-

xii

+

Vleggendaelhoff
+

165v.

Der scheper Baltus

-

ii

Jacop Priccarts

-

iii

Leenardt Priccarts

ii

i

Der scheper Claes

-

iiii

Waelbrocherhoff

iii

x

Swyershof

-

vii

Der scheffer Wilhelm

-

iiii

Jan van Crombach

-

v

Winkens Jan

-

x

Jan Kaedermecher van
Sourut

i

iiii

Souruthoff

ii

ix

Kretsis op dye Heuls

i

viii

Jutte Jan op dye Heuls

i

iiii

Thys Bremen met zijnen
soen

-

v
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Guert Kocx

-

ix

Bulckommerhoff

i

ii

Geradt Schuts

i

ii

Leenardt Muninx

i

vii

Jan Muninx

-

vii

Claes Saevelberch

-

iii

Oeverhousenhoff

i

xiii

Der scheper Jan

-

iiii

Bongarderhoff

ii

vii

Der halffwen Lenardt

-

x

Der scheper Wilhelm

i

viii

*Bornhoff

ii

-
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1601
Verbleven in heuft.
Oeverhousenhoff

i

xxii

Der scheper Jan

i

xii

Hermeken van Kerckraedt i

viii

Bornhoff

-

v

Lemmen Muninx

i

vii

Eerken Hamers

-

iiii

Thysken Meis

-

viii

Leenardt Priccarts

i

vii
noch -vii- zijn soen

Jacop Priccarts

-

vi

Waelbroch

ii

ii
v

+

Der scheper
+

166r.

Hous in den Waelbroch

-

vi

Swijerhoff

ii

iiii

Der scheper

-

ix

Sourethoff

ii

x

Der scheper

-

iiii

Jan der Raedermecher

-

ix

Winkens Jan

i

v

Leenardt Smets

i

i

*Thys Bremen

i

v
der soen vii

Cryn Bour

-

vi

Jan Heulsen

-

v

Steven Botterdael

-

ii

Dedrich Schuts

-

iii

Gerardt Schuts

i

Theel in dye Gast

i

viii

Wilhem Maes

i

iiii
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*Jutten Claes

-

vii

*Leenardt unde Jan
Muninx

i

xi

Claes Saevelberch

-

x

Jan Nevelsteyn

-

ii

Leenardt Peters

-

x

Vlegendaelhoff

-

xxviii

Bongardt

iii

ii
der halffwen ii

Der scheper

i

viii

Jan Jutten

i

-

Der halffwen Wilhem ontfangen Bucken: -i-, Gerardt Schulz -i-, Thijs Bremen -i-,
Leendert Smetz -i-, jutten Jan op dye Heuls -i-, tzo Bongardt -ii-, Sorut -i-,
Waelbroech -i-, dat schrijfflampt.
[Van de haffwin Wilhem ontvangen: Bucken 1; Gerardt Schultz 1; Thijs Bremen
1; Leendert Smetz 1; jutten Jan op de Huls 1; op de Bongard 2; Souret 1 Waalbroek
1; het ‘schrijflam’.]
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Anno 1602.
Verthiendicht.

Verbleven in heuft.

Overhousen

-

xxvii

Der scheper

-

xvii

*Bornhoff

-

xxii

Der scheper

-

iiii

Lemmen Munix

i

vi

Eerken Hamers

i

-

Thysken Meis

ii

-

Leenardt Priccarts

i

ix

Der scheper van
wegen den
Vrenhoff

-

x

Greet Fremkens
soen

-

ii

Jan, Erken
Raedermechers
eidom

-

vi

-

ix

+

Jacop Prickarts
+

166v.

Hous in den
Waelbroech

-

van das jaer

vi

Swijershoff

ii

ii

Der scheper

-

viii

Souruthoff

iii

vii

Der scheper

i

-

Jan der
Raedermecher

ii

-

Wynkens Jan

i

iii

Leenardt Smets

i

ii

This Bremen

i

iiii

Cryn Bour

i

i

Dedrich Schuts

i

vi

Gerard Schuts

-

vi
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Theel in die Gast

i

ix

Wilhem Mas

i

x

Jutte Jan op die
Heuls

i

x

Schoutsthoff, klaes Saevelberchs

xiiii

an Munix

i

iii

Leenardt Peters

i

viii

Jan Nyvelsteyn

-

viii

Vleggendalhoff

i

xx

Der scheper

-

viii

Leenardt Heutz

-

x

Baltus in den
Broech

-

iii

Gelis Geelkrans

-

xxvi

Baltus in den
Broech

-

xxvi

Joncker Bongardt

ii

lamp

Der scheper

i

iii lamp

Leenardt Ortmans
op Sint Gelishoff

i

i lamp

Gansen thienden.
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Wilhem der halffwen ontfangen: Jan van
Sourut ii-, bij den halftWen te Sourut -i-,
bij Wynkens Jan -i-, Leenardt Ortmans
-i-, Thijs Breemen -i-, Bulckom dat
scrijfflamp, Leenardt Peeters -i-, Eerken
op dy Steyn een, van hous in den
Waelbroch -i-. Den -xvie augusti Baltus
Saevelberch in den Broech den pastoir
betzaelt -ii gansen. Gelis Geelkrans,
joncker Jan Haeffen betzaelt -ii
thiengansen.

Van de halfwin Wilhem ontvangen; Jan
van Souret 2; bij de halfwin te Souret 1;
bij Jan Wynckens 1; Leenardt Ortmans
1; Thijs Bremen 1; Bulkum het
schrijflam; Leenardt Peeters 1; Eerken op
dy Steyn 1; van het huis in de Waalbroek
1. De 16e augustus betaalt Baltus
Saevelberch in de Broek aan de pastoor
2 ganzen. Gelis Geelkrans en jonker Jan
van den Hove betalen 2 tiendganzen.

Nota. Datverthiendigen van den
Opmerking. Het vertienden van de
thienlammeren gevallen anno 1603. Das lammeren in het jaar 1603 kunt u vinden
sult yr venden op das co lxxxvii blat.
op folio 187.

FF. 167r-167v.
+

Vermes unde aenspruch des
Erwerdigen heeren Arnoldt Dydden
tegen Meerten Sdroegen uut klachten
des welckers actum anno 86 des 20en
octobris.

Aantijging en eis van de eerwaarde
heer Arnoldt Dydden tegen Meerten
167r.
Sdroegen vanwege klachten die geuit
zijn op 20 oktober in het jaar 1586.

+

Allegeert heer Arnoldt Dydden die klacht,
des welckers u ut krafft des compromis,
opgericht verbuntelich tuschen den
voerseide Meerten, terecht unde deur
noetwendige oersaeck hebben gedaen,
considererende den artyckel off
artyckelen int compromis begrepen,
begennende aldus, tot den recht.

Heer Arnoldt Dydden brengt een klacht
in, die terecht is vanwege de afspraak die
gemaakt is met de genoemde Meerten,
en waartoe hij verplicht is, gelet op het
artikel of artikelen die in de afspraak
staan en aldus beginnen: ‘Tot den recht’.

Noch sal Merten den pastoer een vait
eertzen in die brayck seyen voer koe
ertten unde den myst op pastorye haelen
tot den compromis.

Ook zal Merten de pastoor 1 vat erwten
op braakland zaaien voor ‘koe-erwten’
en de mest op de pastorie halen zoals
overeengekomen'.

Alsoe ist dat Peeter, Meertens voerseide Nu is het zo dat Peeter, de paardenknecht
pertzknecht, des pastoers ergsten landt, van Meerten, het slechtste land van de
nemlich aen die Ridderskoul, tot den
pastoor, namelijk bij de Ridderskoul, voor
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eertzen geackert hefft unde bereydt unde de erwten bewerkt heeft, en klaar
Gerardt Schutz heff die eertzen daer in gemaakt en Gerardt Schutz heeft de
gesait ter proeven. Gerardt Schuts. Peeter. erwten daarin gezaaid als proef. Gerardt
Schuts/ Peeter.
Unde der pastoer deckmael Merten
Sdroegen vermaenende unde deur Thonis
Ubachs doen tot Merten vermaenen, en
hefft Merten voerseid den mest,
achtervolgende den artyckel des
compromis, nyet willen op die eertzen
weren, waerbij die ertzen nyet en zijn tot
eynigen perfectie koemen, waerbij als
notoir is, der pastoer groeten schaeden
geleeden hefft ter proeven. Thonis
Ubachs. Berb Wevers.

En de pastoor heeft Merten Sdroegen
dikwijls vermaand en door Thonis
Ubachs laten vermanen en Merten heeft
de mest niet volgens het artikel van de
overeenkomst op de erwten willen
brengen, waardoor de erwten niet goed
zijn gegroeid, waardoor duidelijk is dat
de pastoor grote schade heeft geleden
door de proef. Thonis Ubachs/ Berb
Wevers.

Oeck segget der pastoer, heer Arnoldt
Dydden, dat der voerseide Merten ten
tweden alsullick compromis groffelick
tot schaeden des pastoers gecorompeert
hefft, achtervolgende den artyckel, das
Merten sal van der pastoryen afftrecken,
inwendich veerthien daegen onbegrepen,
sonder
+
etwas te ruyneeren offt te bederven.

Ook zegt de pastoor, heer Arnoldt
Dydden, vervolgens dat genoemde
Merten de overeenkomst grof geschonden
heeft tot schade voor de pastoor, en dat
Merten volgens het artikel uit de pastorie
moet vertrekken met een opzegtermijn
van 14 dagen zonder iets te vernielen of
te bederven.
+

167v.
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Alsoe ist als Meerten Sdroegen van der
pastorien affgetrocken is, hefft die koelen
fortselick uut den koelgaerden getrocken,
unde met burden bonte Fie offt Fie Saelen
op der pastorien alsullicken gegeven unde
meer anderen.

Toen Meerten Sdroegen nu vertrok van
de pastorie, heeft hij de kolen uit de
moestuin getrokken en met bossen aan
bonte Fie of Fie Saelen op de pastorie
gegeven en aan verschillende anderen.

Hefft Meerten oeck vier iseren koekette,
waer van heer Arnoldt twe aen Willem
die Bus gegolden haeff unde die anderen
aen Thiel Boesten, der smet, met gewalt
van der koekrubben affgeslaegen op die
pastorie unde den pastoer alsullicke nyet
gerestitueert. Berb Wevers. Mettelt
Wevers. Theel Boesten. Willem de Bus.

Meerten heeft ook 4 ijzeren koeien
kettingen, waarvan heer Arnoldt er twee
aan Willem die Bus betaald had en de
andere aan Thiel Boesten, de smid, met
geweld van de kribben op de pastorie
afgeslagen en aan de pastoor niet
teruggegeven. Berb Wevers/ Mettelt
Wevers Theel Beesten/ Willem de Bus.

Des gelijcken hefft Meerten geweltelick
alsullicken iseren kettenen als aen den
koelgarden met iseren klammen
aengeklampt waeren uutgebroecken, waer
van een kettenen was van den kerck
thorn, unde nyet gerestitueert, wellicke
kettenen aen den koelgarden gesien zijnt.
Thonis Ubachs. Jan Cardenal. Jan
Boesten. Peeter Fryn.

Evenzo heeft Meerten met geweld de
ijzeren kettingen, die bij de moestuin met
ijzeren krammen vastgezet waren,
losgerukt; een van de kettingen was van
de kerktoren en is niet terug gegeven;
deze kettingen heeft men bij de moestuin
gezien. Thonis Ubachs/ Jan Cardenal Jan
Beesten/ Peeter Fryn.

Oeck hefft Meerten vier ledderboem, den
pastoer tzo staende, uut der pastoryen,
buyten consent des pastoers, Heyn
Kueven gegeven. Heyn Kuven.

Evenzo heeft Meerten uit de pastorie 4
boomladders die van de pastoor zijn,
zonder toestemming van de pastoor aan
Heyn Kueven gegeven. Heyn Kuven.

FF. 168r-168v.
+

‘Onze hulp is in de naam des Heren,
Adiutorium nostrum in nomine
+
die hemel en aarde gemaakt heeft.
168r.
Domini, qui fecit celum et terram.
Sit nomine Domini benedictum, ex hoc Gods naam zij gezegend vanaf nu tot
nunc et usque in seculum. Ego exorciso in eeuwigheid. Ik verdrijf en bezweer u
en beveel u, duivels, die in bezit genomen
et adiuro vos demones et precipio et
hebben en in bezit nemen deze dienaar
mando vobis qui presumpsistis et
presumitis hunc famulum vel famulam of dienares van God N.N. om ofwel te
doden, kwaad te doen, te verzwakken, te
Dei NN vel avuadere, malificare,
debilitare angustrare vel quomodocumque benauwen of op een andere manier te
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molestare, sive sitis, plures vel unus.
Exorciso vos et precipio cinquam vobis
in nomine et ex parte sancte et individue
Trinitatis Dei patris et filii et spiritus
sancti per Deum patrem + et filium + et
spiritum sanctum. + Et per imperium
eorum et per unitatem Dei vivi et Domini
nostri Jhesu Cnristi + et annunciationem
suam + et per nativitatem suam + et per
circumcisionem suum + et per sacrum
baptismam suum + et per predicationes
suos + et per doctrinam suam + et per
omnes dolores eius + et per crucem in
qua crucifixus fuit + et per clavos, quibus
affixus fuit in cruce + et per spineam
coronam, quam in capute suo portavit +
et per lanceam, qua latus eius apertum
fuit, + et per sanginem et aquam, que de
latere eius effuxerunt + et per sanctissima
verba scripta in cruce, scilicet Jhesus
Nasarenus Rex Judeorum + et per mortem
Christi Jheusu + et per resurrectionem
eius + et per apparitiones eius, et per
sacram animam eius + et per

bezwaren, of u met meerderen bent of
alleen. Ik verdrijf u en beveel u vijfmaal
in de naam van en namens de heilige en
qngedeelde Drievuldigheid van God de
Vader, de Zoon en de heilige Geest +. En
door hun macht en de eenheid van de
levende God en onze Heer jezus Christus
+ en zijn verkondiging + en door zijn
geboorte + en zijn besnijdenis + en zijn
heilig doopsel + en door zijn prediking +
en door zijn leer + en door al zijn smarten
+ en door het kruis waaraan hij gekruisigd
is+ en door de spijkers waarmee hij aan
het kruis genageld werd + en door de lans
waarmee zijn zijde werd doorstoken + en
door het bloed en water die van zijn zijde
vloeiden + en door de heiligste woorden
geschreven op het kruis, namelijk: Jezus
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omnia bona opera eius + et per extremum
diem judicii + per hee omnia vos exorciso
et adiuro at precipio vobis potenter. Quod
nullo modo possis vel possites, nec
presumas, nec presumatis hune famulum
vel famulam Dei NN vel mortificere nec
netere; nec ullo modo morti tradere, nec
extenuare, nec ullo modo angustrare, nec
vexare, nec impedire. Sed permittas et
permittatis hune eiundem famulum vel
famulam Dei NN placidissime et totaliter
sanum et incolumen fieri, esse et
permanere. Et permittas et permittatis ex
+ nunc et post modum eiundem famulum
vel famulam Dei NN secundum
requisitum nature et sanitatis sue
recuperande et conservande placidissime
et promptissime esurire, sitire, comedere,
bibere, mingere, madere, dormire,
quiescere et convalescere et omnia agere
quecumque profuerunt ei ad perfectam
suam sanitatem recuperandam et
conservandam.

van Nazareth, Koning van de Joden + en
door de dood van Christus Jezus + en
door zijn wederopstanding + en door zijn
verschijningen en door zijn heilige ziel +
en door al zijn goede werken + en door
dit alles verdrijf ik u en bezweer en
beveel ik u krachtig. Dat u op geen enkele
manier kunt of kunnen, noch voorneemt
of voornemen deze dienaar of dienares
Gods N.N. te doden, om te brengen of
aan de dood over te leveren, noch te
verzwakken, op enige manier te
benauwen, te kwellen of te hinderen,
maar dat u deze zelfde dienaar of dienares
Gods N.N. vredig en geheel gezond en
ongedeerd laat of laten worden, zijn en
blijven. En dat u laat en laten vanaf + nu
en daarna deze dienaar of dienares Gods
N.N. zich naar de gewenste natuur en
gezondheid te herstellen en te blijven, in
alle rust en vrede honger te hebben, dorst
te hebben, te eten, te drinken, te plassen,
te zweten, te slapen, te rusten en te
genezen en alles te doen waar hij/zij baat
bij heeft om tot zijn/haar volle
gezondheid te herstellen en te blijven.

Et nullo modo possis nec possitis, nec En dat u op geen enkele manier kunt of
+
kunnen noch voorneemt of voornemen
presumas nec presumatis unquam
168v.
om ooit te verhinderen of tegen te
impedire nec resistere, quin hic idem
famulus vel famula dei NN omnes cibes houden, dat deze dienaar of dienares
et potus, quoscumque sumpsit aut sumat, Gods N.N. alle spijzen en dranken, welke
placidissime et promptissime cum optimo ook, gebruikte of gebruikt in rust en vrede
afectu, sive ulla nausea sumat et statim in de beste stemming zonder enige
misselijkheid nuttigt en meteen naar zijn
ad stomachum et ventram suum
(secundum requisitum nature et sanitatis maag en buik laat gaan en (volgens de
sue perfecte recuperande et conservande) wens van zijn natuur en gezondheid om
immittat et totaliter regenerat, nec aliquid volledig te herstellen en te blijven) totaal
de eiis per guttur neque per nares, neque verteert en dat hij niets daarvan door keel,
per os ejiciat, sed perfectam et inte- gram neusgaten of mond uitstoot, maar dat hij
sanitatem, saturitatem, alimentationem, een volmaakte en totale gezondheid,
voldaanheid, gevoed zijn en voeding
confortationem et nutrimentum
krijgt door middel hiervan en altijd
mediantibus illis accipiat et semper
retineat, et post digestionem eorundem behoudt en nadat de vertering van die
spijzen en dranken volledig gebeurd is
ciborum et potum perfecte factam ab
+
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eodem et eadem NN et post plenum
nutrimentum eidem prestitum,
placidissime per meatus naturaliter
requisillos inferiores eius effluant et
exeant sive ullo nocumento eidem famuli
vel famule Dei NN causando faciendo et
fiendo per virtutem et imperium Domini
nostri Jhesu Christi qui venturus est
iudicare vivos et mortuos et seculum per
ignem.

door hem of haar N.N. en nadat hij het
hele voedsel op heeft, dat het rustig op
natuurlijke manier door de onderste
openingen wegvloeit en weggaat zonder
enige schade bij dezelfde dienaar of
dienares Gods N.N. te veroorzaken, aan
te richten en te doen door de kracht en
het gezag van onze heer Jezus Christus,
die zal komen om door het vuur te
oordelen over levenden en doden en de
wereld'

Hec predicta singulatim super utrumque
infirmum quotidie semel legenda vel
repetenda aliquoties sunt, prout infirmitas
cuiusque ferre possit. Quod valde
diligenter attendendum erit, ne nimis
debilitentur. Si nullam hanc
exorcisationem

Deze gebeden moeten afzonderlijk over
elke zieke eenmaal gelezen en enkele
malen herhaald worden naar gelang
iemands ziekte kan verdragen. Er moet
heel nauwkeurig op gelet worden, dat ze
niet te zeer
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pre debilitate ferre possent, tota
exorcisatio omittenda est. Deinde dicat
quotidie ter pater noster et totidem Ave
Maria ad honorem sancte Trinitatis,
dicendo, benedicat + nos Deus Deus
noster, benedicat nos Deus et metuant
(timeant) eum omnes fines terre Sancta
trinitas unus Deus, miserere nobis.

verzwakken. Als ze deze uitdrijving
vanwege zwakte helemaal niet kunnen
verdragen, moet men de hele uitdrijving
achterwege laten. Vervolgens moet men
dagelijks drie maal een Onze Vader en
even vaak een Wees Gegroet bidden ter
ere van de Heilige Drievuldigheid,
zeggend: ‘Zegen ons God onze God,
zegen ons God en mogen hem alle streken
der aarde vrezen, Heilige Drievuldigheid
één God, heb medelijden met ons’.

Oremus Omnipotens sempiterne Deus,
qui dedisti nobis famulis tuis in
confessione vere fidei eterne trinitaris
gloriam agnoscere, et in potenria
maiestatis adorare unitatem, quesumus,
ut eiusdem fidei firmitate, ab omnibus
semper muniatur adversis per dominum
nostrum Jhesum Christum filium tuum;
qui tecum vivit et regnat Deus per omnia.

‘Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige
God, die aan ons dienaren door de
belijdenis van het ware geloof hebt
gegeven, de glorie van de Drievuldigheid
te leren kennen en in de kracht van de
heerlijkheid de eenheid te aanbidden, wij
vragen dat hij door de vastheid van
hetzelfde geloof altijd beschermd wordt
tegen alle onheil. Door onze heer Jezus
Christus, uw zoon, die met u leeft en
heerst, God door alle eeuwen’.

Consecratur aqua spiritus sancti, quam
bibere possunt egerti seu intoxicati
homines et pecora. Primo consecratur sal
in modum utpote sal consecratur in
exorcismo puerorum baptisandorum,
deinde, quemadmodum consecratur sal
diebus dominicis in aqua lustrali. Aqua
vero consecratur sicut diebus dominicis
dicendo orationem dominicam et
angelkam cum Credo, deinde fit
connuptio salis et aque et orationes per
totum sicut diebus dominicis, deinde
sequitur: Benedic+ creaturam is tam salis
et aque et sit remedium salutare generi
humarro et omnibus creaturis a te creatis
et sanctificatis et presta per invocationem
sanctissimi nominis tui, ut quicumque ex
ea sumpserit, corporis sanitatem et
tutelam precipiat per do minurn nostrum.

Het water van de heilige Geest wordt
gewijd; het kan gedronken worden door
zieke of vergiftigde mensen en vee. Eerst
wordt het zout gewijd op de manier,
waarop zout gewijd wordt voor de
uitdrijving bij kinderen die gedoopt
moeten worden; vervolgens zoals zout
wordt gewijd op zondagen in wijwater.
Het water echter wordt gewijd zoals op
zondagen, het gebed van de Heer zeggend
en het Engelengebed met het Credo;
daarna vindt vermenging plaats van zout
en water en gebeden over het geheel zoals
op zondagen; daarna volgt: ‘Zegen + dit
mengsel van zout en water en moge het
een heilzaam geneesmiddel zijn voor alle
schepselen die door U geschapen en
geheiligd zijn, en verleen door de
aanroeping van Uw a lierheiligste naam,
dat wie ook hiervan gebruikt zal hebben,
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gezondheid van lichaam en bescherming
zal krijgen door onze Heer’.
Notandum, cum fit hec consecratio,
accendat candela sereo [cerea] et sit
sacerdos indutus stola, deinde porrat in
dicta aqua ex thure existens consecratum
in vigilia Pascharis in cereo.

Let erop dat, wanneer deze wijding
plaatsvindt, een waskaars wordt
aangestoken en dat de priester gehuld is
in de stola; daarna plaatst hij de
betreffende kaars -die tijdens de vigilie
van Pasen met wierook in de was gewijd
is- in het gewijde water.
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FF. 169r-169v1.
+

Aenspraeck des heeren Arnoldt
Dydden anno 86 des -xiie- may
contra Willem van den Hoef.

Eis van de heer Arnoldt Dydden op 12
mei in het jaar 1586 tegen Willem van
169r.
den Hove.

+

Allegeert der heer Arnoldt Dydden, dat
hij anno 81, 82 op deversen tijden
gedeborseert ende uutgelacht offt betaelt
hefft van wegen der aptdissen van
Valbenoeten in diversen gerichtskosten,
concerneerende dat proces
communecatoir van der thienden van
Sympel- velt, terecht staende int Hofft
van Brabant die somme van -xv- gulden,
etzlicke stuyvers Brabants.

De heer Arnoldt Dydden beweert dat hij
in de jaren 1581 en 1582 op verschillende
tijden geld uitgegeven of betaald heeft
namens de abdis van Val Benoit, aan
verschillende proceskosten met
betrekking tot het burgerlijk proces over
de tienden van Simpelveld voor het Hof
van Brabant, voor de somma van 15
gulden en ettelijke stuivers Brabants.

Van wellicke restetutien der pennegen
voerseid der heer Arnoldt deckmael
vermaent heefft der aptdissen unde haeren
rentmeister, genampt meister Bernart
Hanuto.

Vanwege terugbetaling van de genoemde
penningen heeft de heer Arnoldt de abdis
dikwijls gemaand en ook haar
rentmeester, genaamd meester Bernart
Hanuto.

Unde nyet konnen geraecken tot zijnder
betaelinge, helft der voerseide heer
Arnoldt laeten aresteeren alsullicken
pennegen als joncker Willem van den
Hoeff, als pachtenaer der aptdissen,
alnoch was schuldich uut deversen
termijnen van wegen der thienden der
apdissen.

Omdat hij niet betaald kreeg, heeft de
genoemde heer Arnoldt op die penningen
beslag laten leggen, die jonker Willem
van den Hove, als pachter van de abdis,
nog verschuldigd was op grond van
verschillende termijnen, vanwege de
tienden van de abdis.

Wellicken kommer aengeslaegen is anno Deze beslaglegging is geregistreerd in het
86 den achtervolgende dat opteykenen jaar 1586, volgend op de notitie van de
des gerichtssecretaris.
gerechtssecretaris.
Unde daer nae helft heer Arnoldt
alsullicke arest familiariter aengesacht
den rentmeister tot Ludich der wellicke
den heeren Arnoldt geclaecht hefft van
der quaeder betaelinge des pachtenars,
nemlich joncker Willem van den Hoe

En daarna heeft de heer Arnoldt deze
inbeslagname vertrouwelijk aan de
rentmeester te Luik doorgegeven, die bij
de heer Arnoldt geklaagd had over de
slechte betaling door de pachter, namelijk
jonker Willem van den Hove.
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Unde heff acht offt thien daegen der
rentmeister nae dat arest voerseid den
voerseide Haeven een missive off breefft
gesant met heeren Arnoldt Dydden, van
wellicke den inhalt was dat der voerseide
Hoeven zouden die voerleden termijnen
betaelen ter proeven aen den breeff
gedateert in martio anno 86,

En 8 of 10 dagen na die beslaglegging
heeft de rentmeester de genoemde van
den Hove een brief gezonden met als
inhoud, dat de genoemde van den Hove
de verleden termijnen zou moeten
betalen, getuige een brief gedateerd maart
van het jaar 1586,

wellicken breefft der pastoer hefft doen welke brief de pastoor heeft laten
+
bezorgen door Peeter in die Herberecht
oeverlyveren met Peeteren in die
169v.
herberecht tot Bochultz ter proeven tot te Bocholtz, volgens getuige nis van
genoemde Peet er.
Peeteren voerseid.
+

Unde en sal oeck der voerseide joncker
Willem anders bij zijnen eidt konnen
behalden, dan hij meer als vufftzich
gulden Brabants der apdissen schuldich
was, als heer Arnoldt Dydden den
kommer aengeslaegen heefft op die
voerseide pennegen ter proeven aen
joncker Willem van den Haeff.

En ook zal de genoemde jonker Willem
zich op een andere manier aan zijn eed
kunnen houden, omdat hij meer dan 50
gulden Brabants aan de abdis
verschuldigd was, toen de heer Arnoldt
Dydden beslag gelegd heeft op de
genoemde penningen als aanzegging aan
jonker Willem van den Hove.
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Hofft unde vermeynt bij desen reedenen
heer Arnolt Dydden das der kommer te
onrecht ontslaegen zal zijn van den
voergementioneerden joncker Hoeffen,
dan zal met allen recht schuldich zijn te
betaelen den heeren Arnoldt Dydden uut
kraafft des kommers met allen gericht
kosten.

De heer Arnoldt Dydden hoopt en
verwacht hierom, dat het beslag van de
voornoemde jonker van den Hove ten
onrechte gelegd zal zijn; dan zal hij wel
aan de heer Arnoldt Dydden terecht alle
gerechtskosten vanwege de inbeslagname
moeten betalen.

FF. 169v2-170v.
+

In de naam des Heren, amen. In het
In nomine domini, amen. Anno
+
jaar des Heren 1594, op 8 februari.
169v2.
domini millesimo quingentesimo
novagesimo quarto, mensis februarii Wij, heer en broeder Leenardus
Bylsteyn a Lymborch, nederig abt van
die octava. Nos dominus et frater
Leonardus Bylsteyn a Lymborch, humilis het klooster Beaurepart in de stad Luik,
abbas monastery Bellireditus in civitate van de praemonstratenser orde, hebben
het verzoek ontvangen van onze
Leodiensis, ordinis Premonstratensis,
accepta supplicatione dilecti in Christo medebroeder, geliefd in Christus, en
geprofeste van ons klooster, heer en
confratris et professi dicti nostri
broeder Arnoldus Diddenius, pastoor van
monasterii d[om]ini et fratris Arnoldi
Diddenii, pastoris ecclesie de Simpelvelt, de kerk van Simpelveld in het land van
's-Hertogenrade (van welke kerk wij het
territorij Radinensis (cuius ecclesie
benoemingsrecht hebben), welke
collatores sumus) qui dictus confrater
medebroeder nederig en gehoorzaam een
noster humiliter et obedienter a nobis
beroep op ons heeft gedaan, en oprecht
petebat et sincere supplicabat in foro
vanuit zijn geweten verzocht heeft, dat
conscientie, ut authoritate nostra
wij ons zouden verwaardigen vanuit ons
abbassiali concedere et admittere
dignaremur ut summam pecuniariam ultra abtengezag goed te keuren en toe te staan,
dat hij een geldbedrag van meer dan 2500
due millia quingentos daleros moneta
Aquensis, quam sibi acquisiverat existens daalder Akense koers, dat hij zich
verworven had in dienst van de edele en
in servitio nobilis ac generosi
edelmoedige Christotorus Monte Dragon
Christophori monte Dragon coronelli
[Mondragon]. kolonel van Zijne Majesteit
Regie Maiestatis contra hereticos et
de Koning, tegen ketters en rebellen, en
rebelles, partim ex patrimonio illi a
parentibus permisso obvenerant posset die hem deels waren toegevallen uit het
erfdeel dat hem door zijn ouders was
libere et licite dare in elymosinam
consanguinie sue Getrudi Didden, atque toevertrouwd, dat hij dat vrij en
hec et ea de causa, ut si forte ipse in rebus geoorloofd zou meigen schenken als
bellicis existens in prefato servitio citra aalmoes aan zijn bloedverwante Getrudis
suam professionem et conscientiam deum Didden, en wel om de reden dat, als hij
soms zelf in de oorlog in die genoemde
offendisset ipse bac elymosina
dienst, met voorbijgaan aan gelofte en
misericordiam Dei et remissionem
peccatorum suorum consequeretur, atque geweten, God zou hebben beledigd, hij
door deze aalmoes het mededogen van
ut ex pre
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God en de vergeving van zijn zonden zou
verkrijgen en dat met die
nominatis pecunijs tutores dicte Getrudis, genoemde gelden de voogden van
+
Getrudis, namelijk Johannes Wustenraedt,
nempe Johannes Wustenraedt, civis
170r.
Leodiensis, atque Johannes Sdroegen, Luiks burger, en Johannes Sdroegen,
civis Traiecten[sis], illi emerent quinque Maastrichts burger, voor haar 5 morgen
jornalia pratorum dicta aen den Punttel, weide zouden kopen, genaamd ‘aan de
denique tria jornalia dicta in den Wever Puntel’, verder 3 morgen genaamd ‘in
in den Waelbroech, denique dimidium den Wever’ in de Waalbroek, verder ½
bonuarium et quartam prati in den Camp. bunder en een kwart van een weide in den
Item tria jornalia terrarum sita boeven dat Camp. Ook 3 morgen land gelegen boven
Heiligenhuysken. Item tria jornalia onder het kapelletje. Ook 3 morgen onder de
dye Ridderskoul op den Mulenweg. Item Rydderskoul aan de Molenweg. Ook l½
morgen bij het kapelletje. Ook een kleine
jornale cum dimidio aen dat
weide gelegen bij de Sijben; tenslotte in
Heiligenhuysken. Item unum parvus
pratum situm bij den Sijben, denique tot Bosschenhuizen 1 huis en 1 morgen
Busserhousen domurn et unum jornale weide met 3½
prati cum quarta et tria jornalia terrarum
arabilium. Que
+
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cuncta prescripta continentur sub pago
de Simpelvelt. Quod quidem graviter
authoritate nostra abbassiali
concedendum et admittendum videbatur
attento quod proprietatem contra votum
monasticum sapiebat. Quare adhibito et
communicato ea in parte doctorum
virorum et in similibus casibus
versatorum arque in structorum consilio.
Dicto confratri nostro Arnoldo
concensum nostrum abbassialem ex parte
nostra dedimus et damus per presentes,
ut dictam et prenominatam pecuniariam
summam seu fundos et heriditates exinde
per tuitores dicte Getrudis quesitos libere
et licity in elymosinam dicte sue
consanguinie, prout in supplicatione sua
indicavit, dare posset et valeat nobis
tamen et successoribus nostris abbatibus
et monasterio nostro Bellireditus
Leodiensis id specialiter et expresse
reservarimus in perpetuum, ut si
prenominatam Getrudem absque
legittimis heredibus mori contingeret,
prefate pecunie sine aliqua contradictione
alicuius persone reddantur et redigantur
ad fundationem duarum missarum
septimanalium (prout etiam in emptione
dictarum bonorum turn in transportatione
eorundem juridice tutoribus
prenominicatis plenarie reservatum fuit)
ad voluntatem et dispositionem nostram
et successorum nostrorum abbatum dicti
monasterii nostri Bellireditus. Quarem
una celebrabitur in dicto monasterio
nostro per dictos confratres dicti
monasterij religiosos mane singulis
diebus dominicis per totum annum ad
honorem sancte et individue trinitatis pro
cum collecta pro defunctis fundatoribus,
Altera veto die martis in septimana de
Sancta Anna etiam cum collecta ut
prescriptum est, ad quarum celebrationem
missarum universi redditus et
emolumenta

morgen akkerland. Al deze genoemde
gronden liggen binnen het dorp
Simpelveld. Omdat het moeilijk scheen
hieraan vanuit ons gezag als abt
toestemming te verlenen en toe te staan,
gelet op het feit dat hij wist dat
persoonlijk bezit in strijd was met de
kloostergelofte, moest het voorgelegd en
besproken worden in een kring van
geleerde mannen en van hen die in
dezelfde situatie verkeren en in de ‘Raad
van Struktuur’. Aan onze medebroeder
Arnoldus gaven en geven wij van onze
kant door middel van de huidige brief
onze toestemming als abt, dat hij de
bovengenoemde som geld ofwel
landerijen en erfgoederen vervolgens via
de uitgelezen voogden van genoemde
Getrudis vrij en naar behoren als aalmoes
aan zijn bloedverwante kon geven, zoals
hij dat in zijn verzoek aangaf, en dat het
toch gunstig is voor ons en onze
opvolgende abten en voor ons klooster
Beaurepart in Luik; laten wij dit als
bijzonder en uitdrukkelijk voor altijd
onthouden, dat als genoemde Getrudis
zonder wettige erfgenamen zou komen
te overlijden, de genoemde gelden zonder
enige tegenspraak van iemand worden
teruggegeven en geïnd voor de stichting
van 2 wekelijkse missen (waarbij zowel
bij het kopen van de genoemde goederen
als ook bij de overdracht ervan wettelijk
voldoende voor de bovengenoemde
voogden bewaard is), volgens onze wens
en beschikking en die van onze
opvolgende abten van ons klooster
Beaurepart. Daarvan zal een mis
opgedragen worden in ons klooster door
de genoemde ordebroeders van het
klooster, 's morgens op elke zondag door
het hele jaar ter ere van de Heilige en
ongedeelde Drievuldigheid, met collecte
voor de overleden stichters, de andere
[mis] op dinsdag in de week vóór de
heilige Anna, ook met collecte zoals
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voorgeschreven is; voor de viering van
deze missen zullen alle inkomsten en
winsten
dictorum bonorum cedent et recipiantur van de genoemde goederen dienen en
+
jaarlijks geïnd worden. Tenslotte zullen
annue. Denique erunt omnia prata
170v.
alle genoemde weiden en het akkerland
prenominata et terre arabiles in
voor altijd verbonden worden met en
perpetuum obpignorata et obligata ad
predictas missas celebrandas. Arque ad verplicht zijn voor het vieren van de
quod officium missarum habebimus et genoemde missen. En de plicht tot de
habituri sumus respectum et curam nostri missen zullen wij respecteren en wij
successores abbates in cuius rei efficatiam zullen blijven zorgen, ook bij onze
effectum et perfectum arque legittimum opvolgende abten, voor volledige
effectiviteit in deze zaak. En tot wettige
abbassialis nostre authoritatis et
successorum nostrorum concensum has goedkeuring van onze bevoegdheid als
literas propria manu subscripsimus, arque abt en van onze opvolgers hebben wij
deze brief eigenhandig ondertekend en
sigillo nostro minori sigillarimus,
mandantes interim, ut cuncta prescripta met ons kleine zegel gezegeld, met de
in pargameno denuo scribantur de verbo opdracht intussen dat al het
ad verbum, atque tum etiam sigillo nostro
maiori confirmentur.
+

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

291

Que litere in pargameno scripte in
archivis nostri capituli reserventur. Actum
die mensis et anno supra scripte. Inferius
sic habebatur:
Frater Leonardus Bylsteyn a Lymborch,
abbas Bellireditus.

bovenvermelde op perkament opnieuw
beschreven wordt van woord tot woord,
en dan ook met ons grote zegel bevestigd
wordt. Deze brief, geschreven op
perkament, wordt in het archief van ons
kapittel bewaard. Gedaan op dag, maand
en jaar als boven vermeld. Eronder stond
aldus:
Broeder Leonardus Bylsteyn a Lymborch,
abt van Beaurepart.

Et a dextro sigillum cum leone in velidi En aan de rechterkant een zegel met
sera et concordat cum originali
leeuw in rode was en het komt overeen
met het origineel.

FF. 171r-172v.
+

Aenspruch des heeren Arnoldt
Dydden pastoer tot Sympelvelt
contra joncker Jan van den Bongart
anno 86 den -xiie- may.

Eis van de heer Arnoldt Dydden,
pastoor te Simpelveld, tegen jonker Jan
171r.
van den Bongard op 12 mei in het jaar
1586.

+

Allegeert der pastoer in zijnen heis van
wegen der kerckbroederen rechtelick
gefondeert te zijn geconsidereert dat een
alde costume is unde geislicke institutie
unde gemeyn gerechtichheit unde dat
christdom van Luydicht dat ider heufft
des huys resederende onder die parochial
keerck van wat qualiteit dat hij is,
schuldich is te Paeschen den pastoer een
hoegentzijtbroet, gewichten acht pont, te
betzaelen.

De pastoor beweert in zijn eis over de
kerkbroden, dat hij zich baseert op het
recht, in de overweging dat het een oud
gebruik is en een geestelijke instelling en
algemeen recht en de christelijke leer in
Luik, dat iedere huisvader onder de
parochiale kerk, ongeacht zijn status,
verplicht is met Pasen een hoogfeestbrood
met een gewicht van 8 pond te betalen.

Sijn oeck hyr van diversen processen
gesustineert, alsoe te Vijlen als deur heer
Frans van Iseren, pastoer tot Gulpen, unde
heer Andrees van Doenraedt, pastoer tot
Sympelveldt, unde vonnenisse definityff
uutgesproecken bij die subalternael
Richters als bij een Eersaem
Heufftgericht Hartigenraedt tot voerdeil

Hierover zijn ook verschillende processen
gevoerd, zowel in Vijlen, als door de heer
Frans van Iseren, pastoor te Gulpen en de
heer Andrees van Doenraedt, pastoor te
Simpelveld, en vonnissen definitief
geveld zowel door lagere rechters als door
de Eerzame hoofdrechtbank in
's-Hertogenrade, ten voordele van de
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der pastoeren Ter proeven aen Henricht
Boelmans, schoutert tot Sympelvelt, unde
der tzijt secretarius tot Gulpen, unde wes
den selleven wijders hyr van kundich is.
Item tot den getuygenisse Teel Boesten,
gedraegen anno 85 in actis des pastoers
van Sympelvelt tegen Meis
Tummermans, concerneerende dat
vonnenisse van den kerckbroeren Nempt
oeck der pastoer tot zijnder assistencien
alsullicken acta, munumenten,
heeffkarten, possessiones unde
getuygenisse geexhibeert tegen Meisen
Tummermans anno 85 in simili causa,
liggende in den schepenen kompt.

pastoors. Getuige is Henricht Boelmans,
schout te Simpelveld, en indertijd
secretaris te Gulpen; daarom weet hij
hiervan. Idem de getuigenis van Teel
Boesten, in het jaar 1585 voorkomend in
de akten van de pastoor van Simpelveld
tegen Meis Tummermans, betreffende het
vonnis over de kerkbroden. Ook gebruikt
de pastoor ter ondersteuning de stukken,
bijlagen, inningregisters, bezittingen en
getuigenissen aangevoerd tegen Meisen
Tummermans in 1585 in een soortgelijke
zaak; ze liggen in de kast bij de
schepenen.

Ook is niemand vrijgesteld van dergelijke
Oeck en is nymant exempt van
+
betaling, adellijk of niet van adel (omdat
alsullicken solutie, het zij aedel offt
171v.
God geen rekening houdt met person en
onaedel (Quia Deus non est respector
personarum, unde als der Apostel Paulus en, zoals de apostel Paulus zegt: de
attesteert, dignus est operarius mercede arbeider is zijn loon waard). Wij zijn
sua.) Wij alsullickx bylick bij die solutie tevrevan joncker
+
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Dedrich Gryn, achtervolgende der
heffkaerten tot anno 86. Unde deur
absentie zijnder persoenen hefft Nees
Kraeckber als ophelderen des huys van
wegen zijnder persoenen continuelick
jaerlix alsulick kerckbroet betaelt.
Desgelijcken joncker Baltus van den
Hoeff ende joncker Willem van den Haeff
ende joncker Jaspar Cortenbach met
hunnen halffwen, ter proeven tot Nees
Kraecbeer unde tot der heffkarten unde
hun eygen persoenen. Unde is oeck
alsullicke costume van solutie bij die van
aedel tot Gulpen, imo dat huys van
Nuwenborg, wij wel dat alsullix aldaer is
van groeter immenentie unde jurisdiction,
des ter proeven tot Henrich Boelmans,
schoutet, Jan Boesten. Unde alsoe en kan
der voerseide joncker Jan van den
Bongart geen exemptie der betaelinge der
kerckbroeren pretendeeren. Quia eadem
res non potest diverso jure censeri.

den met de betaling door jonker Dedrich
Gryn volgens het inningregister tot het
jaar 1586. En in zijn afwezigheid heeft
Nees Kraeckber, als beheerder van het
huis, namens zijn persoon, voortdurend
jaarlijks dit kerkbrood betaald. Evenzo
jonker Baltus van den Hove en jonker
Willem van de Hove en jonker Jaspar
Cortenbach met hun halfwin; getuige
Nees Kraeckbeer en het inningregister en
zij zelf. En ook bestaat er een dergelijk
gebruik van betaling bij de adel van
Gulpen, zelfs in het huis van Neubourg;
wij vinden dat dat daar zwaarder weegt
en meer rechtskracht heeft; getuigen zijn
Henrich Boelmans, schout, en Jan
Boesten. En dus kan de genoemde jonker
Jan van den Bongard geen vrijstelling van
de kerkbroden claimen. Want eenzelfde
zaak kan niet naar verschillend recht
beoordeeld worden.

Dan offt hij eynigen previlegien ter
contrarien hefft, alsullicken zael hij
toenen. Unde wel noedich waer bij
wettelicke oersaecken nyet alleyn van
deser exemptie dan van allen anderen
exemptie unde onbehoerlicke
gerechticheiden die hij pretendeert tegen
die gemeynten off ondersaeten, in wat
qualeteit dat zij zijn offt moegen zijn.
Unde bij faut van toen voer die
justiceeren zoude der selviger hij naemals
nyt moegen in eynigen maeneeren
behelpen, dan zoude alsullicken nyt

Of hij dus enkele voorrechten heeft die
ertegen ingaan, zal hij moeten aantonen.
En die wettige redenen zijn wel nodig,
niet alleen voor deze vrijstelling, maar
ook voor iedere andere vrijstelling en
ongewone rechten, die hij beweert te
hebben tegenover de gemeenschap of
onderdanen, in welke kwaliteit ze zijn of
mogen zijn. En bij gebrek aan bewijs voor
de rechters, zou hij naderhand niet meer
op een of andere manier ermee weg
komen,

+

sonder groeten suspitien van den
voerseide Bongart verhalden werden.
Concluderende hyr met als boeven dat
der voerseide joncker Bongart zal
gehalden zijn met allen recht tot der
betaelinge, met heis van gerichtskoesten,
etc. unde geconsidereert, dat des
voerseide joncker Bongartz particuleer

want dan zou zoiets erg verdacht
gevonden worden van genoemde van den
172r.
Bongard.

+

Conclusie zoals boven vermeld: dat
genoemde jonker van den Bongard
volgens het recht verplicht zal zijn te
betalen, met als eis de gerechtskosten,
enz; en overwegend dat de particuliere
dienstboden van de genoemde jonker van
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dienstboeden in absentie unde presentie
zijnder persoenen op dat huys van den
Bongart resederende unde huyshaldende
zijn in alsullicke maneeren als joncker
Dedrich Gryns dienstboeden op den hoff
unde leengoet tot Swijer unde die
sacramenten wij die anderen gemeyn
ingeseetenen op Paesdach unde anderen
tzijden van den pastoer voerseid
ontfangen. Allegert voerder den dienst
tzo Bochultz aengevangen te hebben anno
83 Remigii unde vollent anno 85 te
Kersmisse unde alsoe dry maent nae die
twe jaeren godtsdienst tzo Bochultz
bedient.

den Bongard in zijn afwezigheid en
aanwezigheid in het huis van de Bongard
verblijven en het huishouden voeren op
eenzelfde manier als de dienstboden van
jonker Dedrich Gryns op hof en leengoed
van de Swijer, en de sacramenten, evenals
de andere gewone inwoners, met Pasen
en op andere tijden van de genoemde
pastoor ontvangen. Hij beweert verder,
dat hij [de pastoor] de diensten in
Bocholtz begonnen is in het jaar 1583
met sint Remigius, en [daarna] volledig
in het jaar 1585 met Kerstmis, en dus
eerst 3 maanden na die 2 jaren de
godsdienst te Bocholtz te hebben
verzorgd.

Seit der pastoer alnoch waer te zijn dat
hij anno 84 is op Paesdach koemen tzo
Bochudtz in der kercken om aldaer

De pastoor zegt, dat het waar is dat hij in
het jaar 1584 op Paasdag in Bocholtz in
de kerk is gekomen
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godtsdienst, nae die usancie, te doen.
Alsoe ist dat hij aldaer eenen
Munnebroeder heff vonden buyten
consent unde weeten des pastoers, doende
godtsdienst.

om daar de eredienst, volgens gebruik, te
doen. Het is zo, dat hij daar een
Minderbroeder heeft aangetroffen, die de
eredienst deed zonder toestemming en
medeweten van de pastoor.

Item dat der voerseide joncker nyet alleyn
een broet schuldich is dan jaerlix twe,
nemlich te Kerst- misse unde te Paschen,
als dye anderen onderdaenen, navolgende
die munimenten possesse heffcarten daer

Ook zegt hij dat de genoemde jonker niet
slechts één brood verschuldigd is, maar
jaarlijks twee, namelijk met Kerstmis en
met Pasen, evenals de andere onderdanen,
volgens de bijlagen horend bij het
inningsregister,

+

van wesende, hyrmede copien
geexhibeert, concluderende als
boeven.

die als kopieën hierbij worden gevoegd.
Conclusie als boven.
172v.

+

FF. 173r-173v.
+

Allegatie heeren Arnoldt Dydden,
pastoer tot Sympelveldt, contra
jonker Jan van den Bongardt, reus,
anno 88 den lesten septembris
concernerende dat thiende hoye.

In den eersten ist warafftich ende
notorlicke, dat der pastoer van Sympelvelt
possiderende is dat derden deil der groeter
ende kleynder thienden unde dye apdisse
van Valbenoiten dye ander twe deil
proindiviso deur dye geheel parochie van
Sympelvelt, blickende bij diversen
extracten attentyckelick hyr mede
geexhibeert. Ende dat oeck dese
naevolgende species der vruchten allen
tijt zijn decimabel geweest ende alnoch
zijnt, sonder eynige exceptie, nemlich
hoye, gerst, roggen, spelt, terwe, eerten,
wicken, boenen, leezen, haaver, kortkorn,
rubsaet, hoy, unde van biesten, lammer,
gansen ende rouckhunder. Waer van oeck
geyn questien en is, dat alleyn van den
hoye bij den voerseide joncker Bongardt.

Aanklacht van de heer Arnoldt
Dydden, pastoor te Simpelveld, op de
173r.
laatste dag van september in het jaar
1588 tegen jonker Jan van den
Bongard, schuldig betreffende de
hooitienden.

+

Op de eerste plaats is het juist en bekend
dat de pastoor van Simpelveld het derde
deel bezit van de grote en kleine tienden,
en de abdis van Val Benoit de andere
twee delen, gelijkmatig over de hele
parochie van Simpelveld, blijkens
verscheidene waarheidsgetrouwe
uittreksels die hierbij worden getoond.
En dat ook de volgende soorten
veldvruchten altijd tiendplichtig zijn
geweest en, zonder enige uitzondering
nog zijn, namelijk: hooi, gerst, rogge,
spelt, tarwe, erwten, wikke, bonen, linzen,
haver, kortkoren, raapzaad, hooi, en van
beesten lammeren, ganzen, en kalkoenen.
Daarover zijn ook geen problemen,
behalve over het hooi bij de genoemde
jonker van den Bongard. Dus is het zo,
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Alsoe ist, dat der pachtenaer van der twe
deil der thienden in plaets der aptdissen
colligerende is dat thien hoye in allen
beenden, bongaerden, daer alsullix
bevonden weerdt, desgelijcken der
pastoer, naevolgende den extrackt
mentioneerende aldus, semblablement la
desine de tous les jardins, prearies,
portant four en quelque part qui soit. Dan
hefft ider huys eenen halven morgen
exempt voer eenen koelgarden, waer voer
zij jarlix betaelen ider een rouckhoen, dat
wellick zoe groet behoert te zijn, dat uut
eenen vaet gespringen can.

dat de pachter van de twee delen van de
tienden namens de abdis de hooitienden
verzamelt in alle beemden en
boomgaarden, waar het ook gevonden
wordt, evenals de pastoor, volgens de
lijst, die het volgende zegt: ‘eveneens de
tienden van alle tuinen en weiden die hooi
dragen in welk deel ook’. Verder heeft
ieder huis ½ morgen vrijstelling voor een
moestuin, waarover men jaarlijks ieder
een kalkoen betaalt, die zo groot hoort te
zijn dat hij uit een vat kan springen.

Ist oeck noetoerlyck dat dye bemptden, Het is ook bekend dat de beemden,
+
boomgaarden, weiden en allerlei taluds,
bongarden, weiden, allerley graeven,
173v.
dye wellicken met den biesten affgeweidt die door de beesten afgegraasd worden
offt gevoert weerden, dat aldaer nae dye of waarmee ze gevoerd worden, dat daar
alde possessien geen thienden en vildt volgens de oude rechten geen tienden zijn
en
ende alsoe nyet collectabel. Als oeck
+
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dye weiden ende bemden, den voerseide
Johan van den Bongardt toekoemende,
war van nu questie van is, oeck vortijts
met den beesten beweit zijn geweest ende
ter causen van dyen geen thien hoye
gevonden noch gehaelt. Dan navoelgende
alle anderen omliggende bempden,
weiden, alwaer men alnoch dye thienden
collegerende is, sonder eynige exemptie
offt contradictie offt andersins, het en
waer dat alsullicken gronden weisdoms
goederen en waeren die wellicke van
thienbaer fruchten exempt zijn.
Concluderende, geconsidereert, dat
alsullicke weiden in questien nyet met
den biesten affgeweidt en zijn dan dat
hoy daer op gecollecteert, sullen oeck dye
thienbaer zijn als dye anderen weiden,
bempden van gelijcker qualeteit ende
nateuren, naevolgende allen geistelycken
ende werlicken rechten ende usantie, quia
eadem res non potest diverso iure censeri,
met restitutien van der gespolierden
thienden, schaede, interest ende costen.

dus niet verzameld mogen worden. Zoals
ook de weiden en beemden, die de
genoemde Johan van den Bongard
toebehoren en waarvan nu sprake is,
voortijds door de beesten begraasd zijn
geweest en er om die reden geen
hooitienden zijn gevonden noch gehaald.
Daarna komen alle andere omliggende
beemden en weiden, waar men alsnog de
tienden verzamelt zonder enige
vrijstelling of tegenspraak of iets anders,
tenzij die gronden weisdomsgoederen
waren, die vrijgesteld zijn van
vertiendbare vruchten. Conclusie:
overwegend dat die weiden in kwestie
niet door de beesten afgegraasd zijn, en
dat daar hooi is ingezameld, zullen die
ook tiendbaar zijn, evenals de andere
weiden en beemden van dezelfde soort,
volgens alle geestelijke en wereldlijke
rechten en gebruiken, want dezelfde zaak
kan niet volgens verschillend recht
beoordeeld worden; met terugbetaling
van de geroofde tienden, schade, rente en
kosten.

F. 174r.
Peeter op den Reynardt eenen silveren Peeter op den Reynardt 1 zilveren
+
koningsdaalder ad 51 stuivers, 2 halve
conix daeler ad -li- [51] stuyver, -ii174r.
statendaalders ad............, 2 halve
halff staeten daelers ad twe Spansen
statendaalders ad.........., 2 Spaanse realen
realen ad eenen alden stuyver ad -ijstuiver den 20 may anno 1599. Baltus ad 10ude stuiver ad 1½ stuiver. Op 20
mei 1599.
Spirkens blijff schuldich -v- gulden.
Baltus Spirkens blijft 5 gulden
Alman Lambrechs -vi-gulden -ii- -iiidobbel ducaeten dat stuck -vii-gulden. verschuldigd. Alman Lambrechs 6 gulden
en 2, 3 dubbele dukaten, ad 7 gulden per
Alman Lambrecht gelevert
-xxxiiij-stuyver, eenen francken, eenen stuk. Idem 5 statendaalders, per stuk 37
dobbelen Spaensen real van -xj- stuyver, stuiver, 1 dubbele reaal ad 1 gulden, 1
noch -ix-realen, -iiii halven realen, eenen frank........., 1 gulden. Idem betaling 2
halven Luycker betsel. Item vunff staeten stuiver. Alman Lambrecht heeft geleverd:
daeler dat stuck -xxxvii-stuyver, eenen 33½ stuiver, 1 frank, 1 dubbele Spaanse
dobbelen reall ad -i- gulden -i- stuyver, reaal van10½, ook 9 realen, 4 halve
realen, 1 halve Luikse ‘betsel’.
eenen francken -i-gulden. Item -iistuyver payment.
+
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Dese voerseide pretes heft der pastoer Deze bedragen heeft de pastoor van mij
van mij ontfanghen, maeckende tsamen ontvangen, totaal 50 gulden Brabants.
vijftig gulden Brabants.
Aert Stappaerts

Aert Stappaerts.

Den 29 may Leenardt Priccarts betaelt De 29e mei betaalde Leenardt Priccarts
-vii- gulden weniger -v- stuyver Brabants. 7 gulden, min 5 stuiver Brabants.
Houprecht Moulen -vii- gulden weniger Houprecht Moulen 7 gulden min 5 stuiver
-v- stuyver Brabants.
bb.
Heyn Keuffen -vii- gulden weniger -vstuyver.

Heyn Keuffen 7 gulden min 5 stuiver.

Den 8 juny Lemmen Jongen -xiiijgulden.
Leenardt Pelsers -xiiij- gulden.

Op 8 juni Lemmen Jongen 13½ gulden.
Leenardt Pelsers 13½ gulden.

Houprecht Saevelberch -xiiij-.

Houprecht Saevelberch 13½.

Heyn Uubachs -xiiij- gulden.

Heyn Uubachs 13½ gulden.

Peeter Billen -xiiij- gulden.

Peeter Billen 13½ gulden.

Jacop Vaesen -xiiij- gulden.

Jacop Vaesen 13½ gulden.
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FF. 174v-175r.
Op 9 juni aan de drossaard geleverd: 4½
Den -ix- junij den drossart gelyvert
+
dubbele dukaat, per stuk 21½ gulden
vuffdehalff dobbel ducaet dat stuck
174v.
Akens, 2 gouden koningsdaalder, per stuk
-xxij- gulden Eex, twe golden coninx
daeler dat stuck -vii- gulden, een Spaense 7 gulden, 1 Spaanse pistolet ad 8 gulden,
pistolet ad -viii- gulden -v- merck, dry 5 mark, 3 statendaalders, per stuk 5½
gulden, 7 oude stuivers, per stuk 8
staeten daelers dat stuck -vj- gulden,
bouzen.
seeven alde stuyver dat stuck -viiibouzen.
+

Ende geconsidereert dat dese procideur
voer dye justicieren van
sHartegenraede, aengaende den
Huysmanshoeff nyet alleyn den
tegenwoerdigen pastor, heer Hendrich
van Bollandt, toescheerende ende
schaedilicke, en was dat oeck den prelaet
des godtshuys voerseid, als oeck dye
eerffgenaemen van den geslechte van
Emstenraedt als fundateurs van hunnen
begreffenis als jaerlixe anniversarien,
ende daer toe gelegatteert hebben jaerlix
-xxiiii- vaet roggen, waer uut verkocht
zijnt -xii- vaeten tot gelltggen van deser
weiden in questien nae inhalt zeegel unde
brieff. Ende oeck der voerseide heer
Hendrich nyet en behoerden alsullix
proces sonder weeten ende consent zijns
prelaets, als dye eerffgenaemen des
geslechts Empsteraedt te attenteeren ende
te deffenderen. Waeromme alsoe ist, dat
dye voerseide supplianten versoecken
omme bij den Raede van Brabant
gereleveert te zijn van den voerseide
vonnenisse, ende geconsidereert, dat dese
actie van geislycke nateuren is koemende
uut geislicke fondatie omme voerder te
procideeren in den Raede van Brabant
omme tot restitutien der voerseide
weiden, offte te minsten tot der betaelinge
der pachten van den tijden, dat dye
eerffgenaemen van Leenart Heuts den
Huysmans als den Treeterhoff geuseert
ende beweit hebben, want dye selleven

En overwegend dat deze procedure
voor de rechters van 's-Hertogenrade
over de Huysmanshof niet alleen de
huidige pastoor, de heer Hendrich van
Bollandt, raakt en voor hem schadelijk
is; het was dat ook voor de prelaat van
het genoemde klooster, alsook voor de
erfgenamen van het geslacht van
Imstenrade als stichters van hun
begrafenis als jaarlijkse jaardienst; zij
hebben daarvoor jaarlijks 24 vat rogge
nagelaten, waarvan 12 vaten verkocht zijn
tot aankoop van de weilanden in kwestie,
volgens de inhoud van zegel en brief. En
ook de genoemde heer Hendrich hoefde
bij zulk een proces zonder medeweten en
toestemming van zijn prelaat niets te
doen, dan de erfgenamen van het geslacht
van Imstenrade erop te wijzen en te
verdedigen. Daarom verzoeken de eisers
om door de Raad van Brabant verlost te
worden van het genoemde vonnis en
overwegend dat deze actie van geestelijke
aard afkomstig is van een geestelijke
stichting, verzoeken ze om verder te
procederen in de Raad van Brabant om
tot teruggave van de genoemde weilanden
of tenminste tot de betaling van de
pachten uit de tijden, dat de erfgenamen
van Leenardt Heuts de Huysmanshof
evenals de Treeterhof gebruikt en
‘beweid’ hebben, want diezelfde partijen
hebben de pacht van O.L.V., namelijk
jaarlijks 8 vaten rogge, tot heden ieder
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partien den pacht van Onse Liever
jaar betaald en zijn blijven betalen. En zo
Vrouwen, nemlich jaerlix -viii- vaeten er een koop en betaling is geweest van 8
roggen, tot desen daech allen jaeren
vat rogge
betaelt hebben ende alnoch betaelen. Inde
alsoe eenen coop ende geldinge is
geweest als -viii- vaet roggen
van het O.L.V.-altaar te Simpelveld en
van Onser Liever Vrouwen altaer tot
+
12 vaten rogge verkocht uit de jaardienst
Sympelvelt -xii- vaeten roggen
175r.
verkocht uut den jaerbeganck van den van het geslacht van Imstenrade, idem 6
vaten uit de jaardienst voor Willem
geslecht van Emstenraedt. Item -viAlfers, idem nog 5 vaten rogge, dan zal
vaeten uut den jaerbeganck Willem
Alfers. Item noch vijff vaeten roggen. Dat ook deze pacht betaald worden, ook 23
oeck dergelycke pacht betaelt zal werden, goudgulden de pempft [?] aan de pastoor
noch -xxiii- goltguldens dye pempft [?] zoals boven vermeld, volgens de inhoud
als voergementioneert aen den pastoer, van brief en zegel; ofwel zal men de
gronden of weiden in elk geval moeten
nae inhalt zegel ende brieff, offte dye
gronden offte weiden te laeten in allen laten, zoals de erfgenamen van Leenart
maeniren, als dye eerffgenaemen Leenarts Heuts ze uit handen van de voorgaande
Heuts uut handen der vorigen pastoeren pastoor aangenomen hebben. En
zodoende moeten ze alsnog de pacht
affgenoemen hebben. Ende alsullix
betalen die daarop staat, vanaf de tijd dat
doende ende als oeck betaelende den
zij die overeenkomst verbroken hebben,
pacht van tijden, dat zij luyden dat
accordt gebroecken hebben tot desen tijt tot deze tijd. En aldus doende, enz.
met den welcker daer op gestelt, ende
alsullix doende, ect.
+
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FF. 175v-177r.
Kanttekening:

+

[Apostille]:
+

175v.

Sij met besloetene brieven gesonden
aen heer Aert Didinius, pastoir van van
Simpelvelt, ten eynde hij hem
regulerende volgen den disposityve van
desen nisi causam daer aff den hove
binnen een maendt nae de receptie sal
adverteren den selven nyetemin wel
ernselick ordonnerende binnen middelen
tijden ende tot dat zijne rescriptie gesien
anders zal zijn geordineert nyet te doen
oft attenteren in prejudicie van den
vonnisse hier aene gehecht. Actum inden
Rade van Brabant, den -xxiiiie- july -xvc
xcvii-. Onder stont aldus, De Witte.

Wordt met besloten brief gestuurd aan
de heer Aert Didinius, pastoor van
simpelveld; hij moet zich voegen naar
de uitspraak in deze zaak, die het hof
binnen een maand na ontvangst zal
bekend maken, en hem wordt ernstig
bevolen binnen een zekere tijd en totdat
anders zal zijn bevolen na het bestuderen
van zijn antwoord niets te doen of te
ondernemen in strijd met het vonnis dat
hieraan is gehecht. Gedaan in de Raad
van Brabant, 24 juli 1597. Er onder stond
aldus: De Witte.

Copie.

Kopie.

Aen mynheere den Cancellier, etc.
Geven met behoirlicke reverencie te
kennen de schepenen ende gemeyne
innegesetene van den dorpe van
Sympelvelt, gelegen in den lande van
Lymborch, hoe dat hier voirtijts inden
jaere -xvc lxxv- seecker proces is geweest
tusschen hen ende here Aerdt Didinius,
hennen pastoir als suppliant, ende
versocht hebbende brieven van
reinttegratie om te moeghe de thiende te
Sympelvelt heffen ende beuren, oyck van
vlas ende andere vruchten, gewassen op
de landen die waeren braicke, ende voirts
oyck te moegen, als in een stuck landts
min schoeven vant enighe ewech
gehaeven zijnde voerde thiende,
bevonden souden werden van elffve, op
een ander stuck landts daerbij leggende
ende eenen proprietaris oft winne
toecommende die het ander was
toecommende de tellinge aldaer op tselve
stuck landts te continueren ende alsoe de

Aan mijn heer de kanselier, enz. Met
gepaste eerbied geven de schepenen en
gewone inwoners van het dorp
Simpelveld, gelegen in het land van
Limburg, te kennen dat hier eerder, in het
jaar 1575, een bepaald proces heeft plaats
gevonden tussen hen en de heer Aerdt
Didinius, hun pastoor, als eiser, die een
verklaring van herstel van rechten
verzocht, om de tienden in Simpelveld te
mogen heffen en innen, alsook van vlas
en andere veldvruchten, gegroeid op de
landerijen die braak lagen en verder ook,
als op het ene stuk land minder schoven
gevonden zouden worden dan elf, omdat
enige schoven weggevoerd zouden zijn
voor de tienden, op een ander stuk land
daarnaast liggend en eigendom van een
eigenaar of pachter die ook gebruiker was
van het andere stuk, de telling daar op dat
stuk te mogen voortzetten, en dus
schoven van het ene stuk land op het
andere te brengen, en het optimale recht
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schoeven oft gerben vanden eenen stucke
landts op het andere te draegen ende het
uuyterste recht vanden selve thiende te
crijgen, nyet te tegenstaenden dat de
voirsaeten desselffs pastoirs van allen
ouden tijden anders aldaer hebben de
selve thienden getrocken ende ghehaeven,
jae oeck nyet tegenstaende dat den selven
supplianten int aencommen tot ter
voirseide pastorie oft cure den
innegesetenen desselffs dorps hadde
gelaeft, dat hij hem int trecken ende
opbeuren vanden selver thiende soude
reguleeren, gelijck zijn voersaeten altijt
hadden gedaen, ende naementelick heer
Andrees Doenraedt, in zijnen tijt oyck
pastoir desselffs dorps, die sulcx nyet en
hadde gedaan. Ende met dyen het selve
proces is behoerlyck geinstrueert geweest,
is den selven suppliant in zijn versueck
vanden vonnisse brieven van reintegratie
bij vonnisse van desen hoeve

van de tienden te krijgen.
Niettegenstaande de voorgangers van
dezelfde pastoor van oudsher daar
dezelfde tienden op andere wijze hebben
geheven, ja ook niettegenstaande dezelfde
eiser bij het betrekken van de genoemde
pastorie, aan de inwoners van het dorp
had beloofd dat hij zich bij het heffen en
innen van de tiende zou richten naar de
manier, waarop zijn voorgangers dat altijd
hadden gedaan, en met name de heer
Andrees Doenraedt, destijds ook pastoor
van hetzelfde dorp, die iets dergelijks niet
had gedaan. En nadat het proces
voldoende voorzien is geweest van
gegevens, werd de eiser in zijn verzoek
om vonnis over de verklaring van herstel
van rechten, bij vonnis van dit hof
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verclaert geweest nyet ontfangbaer, ende niet ontvankelijk verklaard en
+
veroordeeld tot alle kosten als gevolg van
daertoe gecondemneert alle coste
176r.
het vonnis de dato 18 januari 1576.
achtervolgende de acte vanden selven
Getekend De Witte; hiermee vastgesteld.
vonnisse vanden dato van den -xviiijanuary -xvc lxxvi-, geteeckent De Witte,
hir met gannexeert.
+

Ende hoe wel achtervolgende al dye ende
oyck de voirseie vonnisse den selven heer
Ardt Dyddeneus nyet en vermach, noch
hem en is geoerlofft eenighe thiende te
heffen offt beuren van vlas ende andere
vruchten, gewassen zijnde op landen
gebraect hebbende, noch oyck int tellen
van den schoeven, alsser op een stuck
landts int eynde min bevonden wordden
dan elve, voirts op een ander stuck daer
bij liggende ende eenen selve proprietaris
oft halffwin toecommende de selve
tellinge te continueeren. Soe is hem
nochtans den selven heer Ardt nu
andermael vervoerderende wel teghen
recht ende redene ende oyck in prejudicie
vanden voirseide vonnisse van desen
hove tselve te doene, biddende daeromme
de voirseide supplianten wel
oetmoedelicke, dat U Edele believe den
voirseide heer Ardt Dyddeneus op
seeckere groote pene ten behoeve van
zijnder majesteit te verbuer te ordonneren
dat hij sulcx voirtane nyet miere in
prejudicie vanden voirseide vonnissen en
pretendeer te doene oft te attenteeren,
dwelck doende, etc. Onder stont aldus.

En hoewel het tengevolge van dit en ook
het voornoemde vonnis aan dezelfde heer
Ardt Dyddeneus niet is toegestaan enige
tiende te heffen of te innen op vlas en
andere vruchten, gegroeid op landerijen
die braak hebben gelegen, noch ook bij
het tellen van de schoven, als er op een
stuk land tenslotte minder gevonden
worden dan 11, verder op een ander
naastgelegen stuk land van één en
dezelfde eigenaar of halfwin met het
tellen door te gaan, is dezelfde heer Ardt
toch opnieuw bezig, tegen recht en rede
en ook in strijd met het genoemde vonnis
van dit hof, hetzelfde te doen; daarom
verzoeken de genoemde eisers nederig
dat het U Edele zal believen de genoemde
heer Ardt Dyddeneus op straffe van zware
boete ten behoeve van Zijne Majesteit, te
bevelen dat hij dit voortaan niet meer doet
of onderneemt als zijnde in strijd met het
genoemde vonnis, hetwelk doende, enz.
Er onder stond aldus:

W. Bachusius

W. Bachusius.

Dit vonnisse dat hij naevolgt was aen Het vonnis dat hierna volgt, was aan
dat request gehiegt, gescreeven in
het verzoek gehecht, geschreven op
pargement.
perkament.
In de Raad van onze heer, de koning van
Gesien in den Rade ons heeren der
+
Castilië, Leon, Aragon, Navarra, enz,
Conincx van Castillien, van Leon, van
176v.
Arragon, van Navarre, etc. Eertzhertoge aartshertog van Oostenrijk, hertog van
+
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van Oisterix, hartoge van Bourgoignen,
van Lothrycke, van Brabant, van
Lymborch, van Luxenborch, etc.,
geordineert in zijnre Majesteits landen
ende hertochdomme van Brabant die
supplicatie den vijfthiensten septembris
anno -xvc- vierentzeventich

Bourgondië, Lotharingen, Brabant,
Limburg, Luxemburg, enz., ingesteld in
Zijner Majesteits land en hertogdom van
Brabant, gelet op de eis van 15 september
van het jaar 1574,

aldaer overgegeven van wegen heer Aert
Didinius, pastoir van Simpelvelt,
tenderende ten eynde om te hebbene
opene brieven van reintegratien gesien
tot dyen den intendant van wegen
jonckers Johan van den Bongaerde, Jasper
Cortenbach, Diederich Greyn metten
schepenen ende gemeynen ingesetenen
oft nabueren van Sympelvelt voirseid,
daertegen geexhibeert eensamentelick
den thoon bij commissaris vanden
voirseide Rade ten versuecke van beyde
den partijen metten anderen stucken bij
partijen, respective daer bij gevuegt. Op
al geleth ende geconsidereert tgene des
men in desen behoorde te considereeren,
thoff verclaert den suppliant int versueck
bij zijnder voirseide requesten, gedaen in
maten ende vuegen nyet

daar overhandigd namens heer Aert
Didinius, pastoor van Simpelveld, met de
bedoeling om een ‘open brief’ van herstel
van rechten te verkrijgen, gezien ook dat
de rentmeester namens de jonkers Johan
van den Bongard, Jasper Cortenbach en
Diederich Greyn, met de schepenen en
gewone inwoners van Simpelveld,
daartegen gezamenlijk bewijs heeft
geleverd bij de commissaris van de
genoemde Raad, en dat, op verzoek van
beide partijen, respectievelijk andere
stukken daarbij gevoegd zijn. Gelet op
alles en overwegend hetgeen men hierbij
hoorde te overwegen, verklaart het hof
de eiser bij het verzoek
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ontfanghbaer, den selven voirts
condempnerende in de costen ter saecken
van desen geresen ter taxatie vanden
voirseide Rade. Gedaen in der stadt van
Bruessele den achtiensten january int jaer
-xvc- zessentzeventich, stilo novo. Onder
stont aldus, De Witte

inzake zijn genoemde rekest in die zin
niet ontvankelijk, waarbij hij verder
veroordeeld wordt in de kosten die in
deze zaak zijn gemaakt, naar schatting
van de genoemde Raad. Gedaan in de stad
Brussel op 18 januari in het jaar 1576,
nieuwe stijl. Er onder stond aldus: De
Witte.

Op dander zijde stont aldus: B Greve voer Op de andere kant stond aldus: B. Greve,
dese acte met oyck vorht suecken stuyver voor deze akte en ook voor het zoeken 2
-ii- Brabants.
stuiver Brabants.

Bij den Coninck
Lieve ende beminde in gode wij senden
u hier inne besloeten die supplicatie
metten stucke daer aene gehecht van
wegen die schepenen ende gemeyne
ingesetenen van den dorpe van
Simpelvelt, gelegen in onsen lande van
Limborch, overgegeven ende
gepresenteert in onsen Rade van Brabant.

Door de koning.
Geachte en beminde in God, wij sturen
u hierbij ingesloten de eis met de
aangehechte stukken van de schepenen
en gewone inwoners van het dorp
Simpelveld, gelegen in ons land van
Limburg, aangeboden aan onze Raad van
Brabant.

Ende overmidts den redenen
En vanwege de redenen, die daar in staan,
+
daer inne begreepen, ordineeren u ende bevelen wij u, dat u zich richt naar het
besluit over de genoemde eis, tenzij u
bevelen bij desen dat ghij u vuegt ende +177r.
reguleert volgenden den disposityve der wettige of belangrijke redenen hebt, die
voirseide supplicatie, ten zij nochtans ghij u bewegen tot het tegendeel, waarover u
eenige wettige oft merckelicke redenen in dat geval, bij onze zeer gewaardeerde
heb u moverende ter contrarien, waer aff en trouwe kanselier en de andere leden
van onze Raad binnen een maand na de
ghij indyen gevalle onsen zeer lieven
indiening en het antwoord hierop,
ende getrouwen cancellier ende den
anderen lieden van onsen voirnoempde schriftelijk moet reageren, en dan
opnieuw de huidige en de eerder
Rade binnen een maendt nae de
genoemde eis en de aangehechte akte mee
presentatie ende rescriptie van desen
scriftelyck sult adverteeren, daermede moet sturen en dit alles bij elkaar ter hand
moet stellen aan onze secretaris, waarna
aldan wederomme seyndende dese
tegenwoirdige mette voirseide supplicatie deze uw antwoord voor gezien zal
tekenen, en verder opdracht zal krijgen
ende stucke daer aene gehecht. Ende
tzelve al tzamen beschickende in handen zoals gebruikelijk; wij verbieden u
niettemin ook bij dezen serieus, binnen
van onsen secretaris, dese geteeckent
hebbende om uwe antwoirde oft rescriptie afzienbare tijd en totdat uw antwoord
gesien, voirts geordineert te worden, zoe bekeken is en er anders zal zijn gevonnist,
behoeren sal, verbieden u nyettemin oyck iets te doen of te proberen in strijd met
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wel ernstelich bij desen binnen middelen
tijde ende tot dat uwe voirseide rescriptie
gesien, anders zal zijn geordineert yet te
doen oft attenteeren in prejudicie vanden
vonnisse mette voirseide supplicatie ende
hier mede gaende. Ende des nyet en laet,
want onse geliefte zulcx is, lieve ende
beminde in gode onse heere, godt zij met
u. Gescreven in onser stadt van Brussele
den -xxiiii - july anno -xvc xcvii-.

het vonnis over de genoemde eis, dat
hierbij gaat, en dat niet achterwege te
laten; want dit wensen wij, geachte en
beminde in God de Heer; God zij met u.
Geschreven in de stad Brussel op 24 juli
in het jaar 1597.

Onder stont aldus. De Witte

Er onder stond het volgende: De Witte.

Ende op dander zijde stont aldus: Onsen
lieven ende beminden in gode heeren
Arden Didinius, pastoer in Simpelvelt.
Ende waeren die brieven bezeegelt in
roeden was met den cleyne zeegel.

Op de andere kant stond het volgende:
Aan onze geachte en beminde in God de
Heer, heer Arden Didinius, pastoor in
Simpelveld. En de brieven waren
verzegeld met rode was met het kleine
zegel.
Ontvangen op 13 juni [1598].
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[F. 177v.]
+

Copie. Aan den heere Cancellier,
etc.
Verthoent in aller oetmoet heer Aert
Dydden, pastoir van Sympelvelt in den
lande van Tshartegenrade, hee dat hij,
suppliant, van over eenige maanden heeft
gerescribeert op sekere requeste, bij
schepenen ende gemeyn ingesetenen van
Sympelvelt voirseid op ten 24en july
lestleden desen hove gepresenteert,
welcke rescriptie met den stucken daer
toe dienende, hij suppliant heeft van in
februarie lestleeden bij Meerten de Man,
deurweerder van den selleven hove,
behoerlyck doen communiceeren om
volgende den appoinctemente marginail
derselver daer tegen te seggen, tgene des
hun raedt gedraegen soude naer
uuytwijsen van het recepisse Leonardt,
schepen ende secretaris des voirseide
dorps van Simpelvelt, hier aen gehecht,
weleken volgende, hoe wel die van
Simpelvelt voirseid wel hadden behooren
te dienen van hunne replycke, zoo en
hebben sij nochtans tselve tot nuy ton
nyet gedaen, nyet tegenstaende den tijt
hun daer toe geprefigeert lange genough
geweest, sijnde van over eender maendt
ende meer, is geexpireert. Bidt daerom
de suppliant in alder ootmoet om
appoinctemente aff doende de surceancie
opte marge van desen, waer bij affdoende
de surceancie bij de voirseide schepenen
op per[sisteren] hunne requeste
geobtineert, den selven schepenen en
gemeyne ingesetenen voirseid
iterativelick worde geordonneert, opte
voirseide rescriptie te repliceeren binnen
eenegen corten tijde, hun daer toe bij uwe
eerwerdige te prefigeren, ofte dat bij
gebrecke van dyen, recht zal woerden
gedaen opte copyen vanden voirseide

Kopie. Aan de heer kanselier, enz.
+

177v.

Heer Aert Dydden, pastoor van
Simpelveld, in het land van
's-Hertogenrade, geeft in alle nederigheid
te kennen, dat hij, eiser, enkele maanden
geleden al een antwoord heeft geschreven
op een verzoek van de schepenen en
gewone inwoners van Simpelveld, dat op
24 juli jl. aan het hof is aangeboden; welk
antwoord hij, de eiser, met bijbehorende
stukken in februari jl. door Meerten de
Man, deurwaarder van hetzelfde hof, naar
behoren heeft laten doorgeven om,
volgens de beschikking in de marge, in
te gaan tegen wat hun de Raad zou
opdragen volgens het geschrift van
Leonardt, schepen en secretaris van het
dorp Simpelveld, dat hier aangehecht is;
volgens welke uitspraak de mensen van
Simpelveld hun repliek hadden behoren
in te dienen, wat ze dus tot nu toe niet
gedaan hebben, ondanks dat de tijd die
hun daarvoor gegeven was voorbij is,
namelijk meer dan een maand. De eiser
vraagt daarom in alle bescheidenheid om
een beschikking die de surseance opheft
in de kantlijn, waarbij de opschorting
afdoende ongedaan wordt gemaakt, die
door de genoemde schepenen verkregen
werd op het doorgaan met hun verzoek,
en waarbij de schepenen en de gewone
inwoners bij herhaling werd bevolen, op
het genoemde antwoord te reageren
binnen een korte tijd, die hun door U
Eerbiedwaardige wordt gegeven, of dat
bij in gebreke blijven vonnis zal worden
gewezen op basis van de kopieën van het
genoemde burgerlijk proces, die de eiser
daartoe aan het hof zal voorleggen.
Hetwelk doende, enz. Eronder stond
aldus: J. van Beaumont.
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processe communicatoir, die hij suppliant
te dyen eynde sal willen te hoeve leggen,
dwelick doende, etc. Onder stont aldus.
J. van Beaumont
Ende de apostille op de marge:
tHoff ordineert den schepenen ende
gemeyne ingesetenen van Sympelvelt, te
dienen vanden replycke hier inne geruert
binnen een andere maendt nae de
insinuatie deser, andersins ende bij
gebreke van dyen, thoff desen suppliant
op zijn versueck van afdoen der
surceantie alhier vermelt, voirdere versien
nae behoire. Actum inden Rade van
Brabant den -xxiiii- aprilis -xvc xcviii-.
Onder stont aldus. De Witte

En de kanttekening.
Het hof draagt de schepenen en de
gewone inwoners van Simpelveld op,
binnen een tweede maand na de
gerechtelijke aanzegging, antwoord te
geven in deze zaak; omdat anders het hof,
als men hieraan niet voldoet, de eiser in
het gelijk zal stellen wat betreft zijn
verzoek om de genoemde opschorting op
te heffen. Gedaan in de Raad van Brabant
op 24 april 1598. Er onder stond aldus:
De Witte.
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FF. 178r-181r.
+

Sij gecommuniceert den rescribent om
binnen vierthien daegen nae de selve
communicatie hier op oft teegens te
dupliceeren tgene des zijnen Raidt
gedraeghen zal. Actum in den Rade
Brabant den -xiii- july -xvc xcviii-. De
Witte.

Replycke voir de schepenen ende
gemeyne innegeseetenen van den dorpe
van Simpelvelt gelegen in den lande
van s-Hartegenraidt, supplianten, teghen
heer Aerdt Didinius, pastoir van den
selven dorpe, rescribent. De voirseide
supplianten communicatie gehadt
hebbende van den pretense rescriptie van
wegen des voirseide rescribents den
thiensten decembris lestleden in desen
Hove overgegeven, om daerop oft teghen
bij forme van replycke te seggen, soe
ende des hennen Raedt gedraegen soude,
seggen in conformiteyt van dyen op de
selve pretense rescriptie, replicerende soe
ende des hier is naevolgende. Onder alle
dienstelycke ende gewoenlycke
presentatien, protestatien ende ander
beneficien van rechte: In den iersten dat
zij, supplianten, salva impertinentia,
achter tvolgende den inhoude van den
iersten articule der voirseide pretense
rescriptie wel willen geloeven dat den
voirseide rescribent in der qualiteyt van
pastoir van Simpelveld is competerende
een gerecht derdendeel van allen
thienbare vruchten in den selven dorpe
vallende oft voirts commende. 2
Besonderlyck nochtans dat de selve
supplianten wel expresselyck zijn
ontkennende, dat den selve rescribent
inder voirseide qualiteyt oft anderssints
soude zijn onder hem competerende
eenige honder thiende oft oyck thiende
van vlas ende andere vruchten, gewaissen

De gedaagde wordt opgeroepen om
binnen 14 dagen na het bericht, hierop te
178r.
dupliceren door middel van zijn
raadsman. Gedaan in de Raad van
Brabant op 13 juli 1598. De Witte.

+

Weerwoord voor de schepenen en
gewone inwoners van het dorp
Simpelveld gelegen in het land van
's-Hertogenrade, de eisers, tegen de heer
Aerdt Didinius, pastoor van hetzelfde
dorp, gedaagde. De genoemde eisers
hebben kennis genomen van het gegeven
antwoord van de kant van de genoemde
gedaagde, dat op 10 december jl. aan het
Hof werd voorgelegd, om daarop te
reageren met een antwoord, zoals de Raad
hun heeft opgedragen; zij gaan
dienovereenkomstig in op dit antwoord;
ze antwoorden als volgt in officiële en
gebruikelijke vorm: 1. Op de eerste plaats
erkennen de eisers, vergeef de
uitdrukking, dat ze het eerste punt van
het antwoord accepteren, namelijk dat de
schrijver in zijn kwaliteit als pastoor van
Simpelveld recht heeft op een derde deel
van alle tiendplichtige vruchten in het
dorp, nu en in de toekomst. 2. In het
bijzonder echter dat dezelfde eisers
duidelijk ontkennen, dat de gedaagde in
die kwaliteit of op een andere grond recht
zou hebben op de hoendertienden of ook
de vlastienden en tienden op andere
gewassen op landerijen, die braak hebben
gelegen. 3. De verdere inhoud van het
genoemde eerste punt bestrijden de eisers
als duidelijk onbehoorlijk. Komen we nu
op de inhoud van het tweede punt van de
genoemde vordering. 4. De genoemde
eisers achten de inhoud hiervan ook
zonder meer onbehoorlijk.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

op landen die gebraict hebben. 3 Den
voirderen inhoudt van den voirseide
iersten article zijn den selven supplianten
debatterende van notoire impertinentien.
Commende voirts totten inhouden vanden
tweden articule der voirseide pretenser
rescriptie. 4 Segghen de voirseide
supplianten dat den inhoudt desselfs
artikels in dessen oyck is teenenmael
impertinent.
5. Want al zou het zo zijn dat het op
5. Want alwaert soe, dat in eenige
+
enkele plaatsen in het land van Overmaas
plaetsen van den lande van
178v.
Oevermaese de maniere ende gewoente de gewoonte was, de tienden te innen
waere de thienden te bueren ende trecken volgens de tekst van het genoemde punt,
dan nog ontkennen de eisers dat de
achtervolgende den inhoudt desselffs
gedaagde, hun pastoor, of ook zijn
artikels, soe zijn nochtans de selve
voorgangers, de tienden in Simpelveld
supplianten ontkennende, dat de
rescribent, hennen pastoir, oft oyck zijn op die manier zouden hebben geïnd of
nog innen. En wat betreft het stuk van de
voirsaeten, de thiende te Simpelvelt
voirseid in dier vuegen ende manieren gedaagde in kopievorm ingebracht ter
souden hebben getrocken oft gebuert oft staving van zijn vordering, 6. zeggen de
eisers allereerst over het eerste stuk met
oyck de selve alnoch soe ende in dyer
maneren ende beuren. Ende aengaende als datum 1528, dat het stuk alleen maar
den bescheede bij copie van weghen des een simpele verklaring is van privé
voirseide rescribents tot verificatie van personen, die voor een notaris schijnt te
zijnen pretense overgegeven. 6. Seggen zijn gedaan in de zaak van die van Val
de voirseide supplianten inden iersten op Benoit, en daarom geen geloof verden iersten stucke, wesende van den date
-xvc xxviii-, dat tselve stuck mair en is
inhoudende eene nacte declaratie oft
attestatie van
+
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privaten persoenen, die schijnt voir
eenighe notaris geschiet te zijnen in de
saecke van die van Valbenoiten ende
daeromme gheen geloeve meriterende.
Notorium enim est, testibus, non
attestationibus credendum esse. 7. Op den
tweden stucken seggen de voirseide
supplianten dat tselve maer en is een
copye van copie, daer omme soe gheen
geloeven meriterende. 8. Behalven noch
dat bij den selven stucken oyck nyet en
wordt gesedt van dat den rescribent soude
toecoemen dat derdendeel van de groete
ende cleynen thiende te Simpelvelt
voirseid, dwelck de supplianten, salva
impertinentia, (gelijck als voir oyck is
geseidt), wel willen bekennen ende is
dairomme tselve stuck oyck in allen
gevalle impertinent te voirdeele des
voirseide rescribents. 9. Belangende den
derden stucke seggen die supplianten dat
tselve oyck mair en is een simple copie
van copie,

dient. Het is immers overduidelijk dat aan
getuigen, niet aan beweringen geloof
moeten worden gehecht. 7. Van het
tweede stuk zeggen de eisers dat het maar
een kopie van een kopie is, en daarom
niet geloofwaardig. 8. Daar komt nog bij
dat in hetzelfde stuk ook niet wordt
gezegd, dat de schrijver recht zou hebben
op het derde deel van de grote en kleine
tienden in Simpelveld, wat de eisers,
vergeef de uitdrukking, (zoals al eerder
gezegd is) wel degelijk willen erkennen
en daarom is het ook in elk geval
onfatsoenlijk om het ten voordele van de
genoemde gedaagde te gebruiken. 9. Wat
betreft het derde stuk zeggen de eisers dat
het ook maar een simpele kopie van een
kopie is

daerenboven alleenlyck inhoudende een en bovendien alleen maar een getuigenis
+
van een privé persoon, en daarom ook
attestatie van eenen privaten persoen
179r.
niet geloofwaardig. Wat betreft de inhoud
ende daeromme oyck gheen geloeve
meriterende. Idque rationi supra posata. van de artikelen 3, 4, 5, 5, 6, 7 van het
Soe veele als aengaet den inhoudtvanden genoemde antwoord 10. ontkennen de
-iii-, -iiii-, -v-, -vi- ende -vii- articulen der eisers de bewering dat de gedaagde hun
feitelijk uitstel gegeven heeft, 11. maar
voirseide pretenser rescriptie. 10.
zij stellen wel vast, vergeef de
Ontkennen de supplianten het pretens
uitdrukking, dat de gedaagde bij het Hof
feytelyck beleth, welck den voirseide
rescribent hem seidt bij hun gedaen te om herstel van rechten heeft verzocht,
zijne. 11. Maer bekennen nochtans, salva waarvan hij melding maakt en dat dat
impertinentia, dat den selven rescribent herstel na een formeel proces door
hier te Hove teghen hen heeft versocht hetzelfde Hof is afgewezen, en dat hij ook
de redintegratie, wair van hij is mentie veroordeeld is tot alle kosten; 12. zoals
mackende, ende dat de selve maer naer de eisers, vergeef de uitdrukking, ook
erkennen dat meteen na de genoemde
formeelen proces bij den selven Hove
hem is affgeslaegen, ende dat hij oyck in veroordeling deze problemen zijn
alle costen daer omme is gecondemneert. ontstaan, en dat vanwege die problemen
12. Gelijck de selve supplianten, salva de gedaagde zijn beweerde recht in
hoofdzaak wel moet terugnemen.
simili impertinentia, oyck wel zijn
bekennende, dat naer de voirseide
condemnatie terstont dese troublen zijn
gecommen ende dat den rescribent ter
+
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oirsaecken van de selve troublen zijn
pretens recht ten principalen wel mach
hebben laeten te vervolgen.
Belangende den achtsten article der
voirseide pretenser rescriptie. 13.
Bekennen de supplianten wel dat
mijnheer van Ruysbroeck, eertijts
gouverneur vanden voirseide lande van
Oevermaeze hen heeft doen daech
bescheiden, achtervolgende den inhoudt
desselffs artickels. 14. Mair ontkennen
de selve supplianten dat den selven heer
van Ruysbroeck sulcx toestont te doene
doene oft oyck vermocht te doene.

13. De eisers erkennen wel wat betreft
het 8e artikel, dat mijnheer van
Ruysbroeck, indertijd gouverneur van het
genoemde land van Overmaas, hen heeft
gedagvaard, volgens de tekst van
hetzelfde artikel. 14. Maar diezelfde
eisers ontkennen dat de heer van
Ruysbroeck zoiets mocht of kon doen.

Wat betreft de tekst van de artikelen 9 en
Noepende den inhoudt van den -ixe+
10 van de vordering: 15. willen de eisers
ende -xe- artickelen der voirseide
179v.
wel erkennen dat zij voor de genoemde
pretenser rescriptie 15. Willen de
supplianten wel bekennen dat zij voir den heer van Ruysbroeck - omdat het immers
voirseide heeren van Ruysbroeck, midts zijn bevel was- en de abt van Beaurepart
dyen zijnen willen ende bevel soe was, zijn verschenen. 16. Maar ontkennen
dezelfde eisers krachtig dat ze, volgens
ende den abt van Beaurepart zijn
de bewering van dezelfde gedaagde, ooit
gecompareert. 16. Mair ontkennen
hebben toegestemd of een overeennochtans de selven supplianten wel
expresselyck int seggen van den selve,
noepende het tegenwoirdich different, oft
andersints
+
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geconsenteert oft gecompromitteert te
hebbene. 17. Gelijck ende noch wel meer
dat zij supplianten voir de selve heeren
eenighe hunne pretensien ende defensien
met de stucken, titulen ende munimenten,
daer mede zij de selve pretendeerden te
verificeeren, soude hebben oevergegeven.
18. Bekennen daer enboven, salva
impertinentia, de voirseide supplianten
wel dat de voirseide heer gouverneur ende
abt de pretense arbitrale uuytspraecke,
verhaelt in den voirseide thiensten
articule, alzoe hebben gemaect ende
pretenselyck gedaen. 19. Maer ontkennen
nyettemin de selve supplianten, dat tzij
hunne voirschreven comparitie oft oyck
de voirseide pretense arbitrale
uuytspraecke hen eenichsints can
geprejudicieren. 20. Want is waerachtich
dat de voirseide heere gouverneur de
supplianten met groete dreygementen
inden iersten heeft voir hem om met den
rescribent, hennen pastoir, taccorderen,
doen compareeren, als hebbende de
selven gouverneur geseidt, dat ten waere
zij supplianten wairen comparerende ende
doende tghene hij met den voirseide abt
hun soude ordonneeren, noepende het
different, dwelck zij metten voirseide
rescribent waeren hebbende, (dwelck is
dit in

komst hebben gesloten over het huidige
verschil van mening. 17. Evenals en nog
meer, dat zij, de eisers, aan deze heren
enkele eisen en verweer met stukken,
namen en bewijsstukken, waarmee ze die
probeerden te bekrachtigen, zouden
hebben overhandigd. 18. De eisers
erkennen ook, vergeef de uitdrukking, dat
de genoemde heer gouverneur en de abt
de zogenaamde scheidsrechterlijke
uitspraak, vermeld in het genoemde 10e
artikel, hebben gedaan. 19. Maar dezelfde
eisers ontkennen niettemin dat ofwel hun
vermelde aanwezigheid, ofwel ook de
genoemde beweerde scheidsrechterlijke
uitspraak, hen op een of andere manier
mag benadelen. 20. Want het is werkelijk
zo, dat de genoemde heer gouverneur de
eisers met zware dreigementen op de
eerste plaats voor zich had laten
verschijnen, om met de gedaagde, hun
pastoor, tot een akkoord te komen, en de
gouverneur had gezegd dat als zij, de
eisers, niet zouden verschijnen en niet
zouden doen al hetgeen hij hun met de
abt zou bevelen betreffende het verschil
van mening dat ze met de gedaagde
hadden,-namelijk het huidige conflict-

hij twee compagnieën ruiters bij hen zou
questie), hij hun twee compaignien
+
inkwartieren die hun de oren (zoals hij
ruyters soude thuys senden, die hun
180r.
zei) van het hoofd zouden eten. 21. Nu is
oyck de oeren, (als hij seide), soude
affeeten. 21. Nu is oyck clair ende genoch ook duidelijk en voldoende bekend, welk
een vreselijk en onbetekenend persoon
bekendt, hoe vreeselycken ende
onsichtbairen persoen de voirseide heer de heer van Ruysbroeck tijdens zijn leven
van Ruysbroeck in zijnen levene inden in het land van Overmaze is geweest, en
lande van Oevermaze is geweest ende welk gezag en macht hij zichzelf daar in
wat authoriteyt ende macht hij hem selven feite heeft toebedeeld, 22. zelfs zo, dat
vanwege het voordeel dat hij er in zag
heeft de facto aldaer geattribueert oft
toeghescreeven. 22. Soe dat der oirsaecke heel duidelijk en helder is, dat alles wat
van provuyt al dyen clair ende notoir is, door deze heer gouverneur in deze
kwestie is gedaan, onderwerp was van
dat al tghene dat bij den selve heer
gouverneur in desen is gedaen is subject militaire dwang of op z'n minst ongeldig
moet worden gemaakt, in zoverre dat de
vitio millitatis, aut ad minus debeat
+

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

rescindi, utpote cum dicti supplicantes
non consenserunt, aut compromiserunt
sponte et ultro sed quicquid factum est,
metu per eos sit factum.

genoemde eisers het er niet mee eens
waren, noch uit zichzelf en vrijwillig
ermee akkoord gingen, maar dat wat
gebeurde, is door hen gedaan uit angst.

Soe vele als aengaet den inhoudt vande
-xi-, -xii- ende -xiii-articulen der
voirseide pretenser rescriptie. 23.
Bekennen de supplianten, (salva
impertinentia), de publicatie
gementioneert inden voirseide elffsten
articule ende oyck dat den rescribent mair
[nair] de voirseide pretense arbitrale
uuytspraecke, geduerende den levene
vanden voirseide heeren gouverneur,
achtervolgende den inhoudt vanden
voirseide elffsten article, de thienbaer
ende andere vruchten heeft feytelyck
gecollecteert. 24. Mair hebben de selve
supplianten

Wat betreft de inhoud van de artikelen
11, 12 en 13 van het genoemde
weerwoord, 23. erkennen de eisers
(vergeef de uitdrukking) de
bekendmaking die genoemd wordt in het
voornoemde artikel en ook dat de
gedaagde na de genoemde
scheidsrechterlijke uitspraak gedurende
het leven van de genoemde heer
gouverneur, volgens de tekst van het elfde
artikel, de tiendbare en andere
veldvruchten feitelijk heeft geïnd. 24.
Dezelfde eisers echter hebben de
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soe de voirseide publicatie gedaen als
oyck de voirseide collectatie ende
opbueringe toegelaeten doir ende uuyt
erickele ende pure vreise des voirseide
heer gouverneur, die tselve alzoe wolde
hebben. 25. Zijnde daeromme notoirlyck
de voirseide publicatie ende tollerantie
der supplianten alsoe wel van gheen
effecten oft emmers de selve supplianten
nyet preiu-

genoemde bekendmaking gedaan, als ook
de inzameling en inning enkel en alleen
verdragen uit angst voor de heer
gouverneur, die het zo wilde hebben. 25.
Daarom hebben de genoemde
bekendmaking en het toegeven van de
eisers, duidelijk geen gevolgen of mogen
de eisers geen nadeel ervan ondervinden,

hoe de beweerde uitspraak zelf ook is.
diciabel oft hinderlyck gelijck de
Het is immers bekend dat, wanneer het
voirseide pretense uuytspraecke selve +180v.
is. Notum enim est, quod cum principale uitgangspunt niet stand houdt, ook
datgene dat eruit volgt, niet kan
non subsistunt, nec ca que sequuntur
subsistere aut alicuius momenti esse. 26. standhouden of van enig belang kan zijn.
Ende moegen hen daeromme de voirseide 26. En daarom mogen de genoemde eisers
als verweer tegen het genoemde 13e
supplianten ter contrarien van den
artikel vrijelijk, ondanks de genoemde
voirseide derthiensten article wel
vrielyck, nyet tegenstaende der voirseide beweerde toestemming en het accepteren
van de beweerde scheidsrechterlijke
pretenser approbatie ende tolerantie
teghen de voirseide pretense arbitraele uitspraak, beweren dat het van nul en
uuytspraecke, partie maecken ende de generlei waarde is, zoals zij ook bij dezen
selve debatteeren van nulliteyt, gelijck doen. 27. En daarom is het tegen het 14e
zij zijn doende bij ende midts desen. 27. artikel en is het ook niet te verwonderen
En is dairomme ter contrarien van den dat de eisers nu, na de dood van de
genoemde heer gouverneur, verzoeken
vierthiensten artiele der voirseide
hebben ingediend bij dit Hof, opdat de
pretenser rescriptie oyck nyet te
verwonderen dat de voirseide supplianten gedaagde zou worden bevolen niets te
ondernemen ten nadele van het vonnis,
nu, nae de doot des voirseide heere
dat door de eisers hier eerder in het jaar
gouverneurs, requestes hebben
1577 tegen hem verkregen is. Wat betreft
gepresenteert in desen Hove,
de inhoud van de artikelen 15, 16, 17, 18,
versueckende bij de selve, dat den
19, 20 en 21 van het verweer: 28. is deze
voirseide rescribent soude wordden
inhoud ten enenmale onbehoorlijk, omdat
geordonneert, nyet te attenteeren in
de eisers wel mogen vragen dat de
prejudicie van den vonnisse bij hun
gedaagde degenen die hem (zoals hij
supplianten, hier voirtijts in den jaire
-Ixxvii- tich teghen hem geobtineert. Soe zegt) hebben bespioneerd en verraden aan
veele als aengaet den inhoudt van den de vijanden van zijne Majesteit, daarop
-xv-, -xvi-, -xvii-, -xviii-, -xix-, -xx- ende aanspreekt en aanpakt, zoals hij vindt dat
-xxiten articulen der voirseide pretenser het behoort. 29. En de eisers erkennen
rescriptie. 28. Is den selven inhoudt in bovendien, dat ze wat betreft de kosten
desen teenenmael impertinent uuyt dyen, van het burgerlijk proces dat tussen de
dat de supplianten wel moegen beden dat gedaagde en de eisers in de Raad, in
den rescribent de ghene die hem, (gelijck 1573, heeft plaats gevonden, door de
hij seidt), hebben verspiet oft verraeden gedaagde wat betreft deze kosten volledig
zijn betaald.
aen de vianden van zijnre Majesteit,
+
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aenspreecken ende conveniëren, gelijck
hij te saecken vanden selve costen ten
vollen zijn betaelt ende vernuecht. 29.
Ende dat dairenboven voir soe veel als
aengaet de costen vanden proces
communicatoir, dat tusschen den selve
rescribent ende hen supplianten in den
Rade xvc lxxiii is geweesen, zij
supplianten bekennen, gevonden te te
hebben, dat zij van den selven rescribent
ter oirsaecken vanden selve costen ten
vollen zijn betaelt ende vernuecht.
Aangaande artikel 22 van het verweer:
Belangende den -xxii- article der
+
30. Verwijzen de eisers naar het vonnis
voirseide pretenser rescriptie. 30.
181r.
dat daar genoemd wordt en ze accepteren
Refereeren hen de supplianten toten
vonnisse aldair gementioneert ende laeten het, dat de gedaagde een nieuwe eis tegen
hen indient, als hij dat nodig vindt. Wat
voirts den rescribent een nieuwe
prosecutie van zijne pretense actie teghen betreft het voorlaatste artikel van het
hen, indyent hem goet dunckt te doene. genoemde verweer: 31. Zeggen de eisers
Soe veele als aengaet den naelesten article dat zij niet geloven dat het vroegere
vonnis van dit Hof geveld zou zijn alleen
der voirseide pretenser rescriptie. 31.
Seggen de supplianten dat zij nyet en zijn vanwege de oorzaak die het artikel
geloevende, dat tvonnis, wair van hier vermeldt en dat de gedaagde het niet
voir bij desen Hove alleenlyck uuyt der zonder grote arrogantie beweert. 32. En
oirsaecken bij den selven article verhaelt, zodoende ontkennen de eisers
alsoe soude zijn gegeven ende dat den
rescribent tselve nyet
+
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sonder groete presumptie en is
allegerende. 32. Ende dat doende
ontkennen voirts wel expresselyck de
selve supplianten uuyt redenen voir int
lanck ende breet verhaelt, gestelt ende
gededuceert, dat het voirseide vonnisse,
achtervolgende den inhoudt van den
lesten article der voirseide pretenser
rescriptie, doir de voirseide pretense
arbitrale uuytspraecken bij de
supplianten, (als de rescribent seidt),
daemaels geapprobeert ende dat daeroppe
nyet meer en soude staen te letten. Midts
allen den welcken ende mier andere
redenen van rechts ende officie wegen
hier bij noch te vueghen ende te
suppleren, soe persisteren de voirseide
supplianten bij den dispositive van hunder
rescriptie ende versuecken daerenboven
condemnatie van costen ten lasten vanden
voirseide rescribent, oft dat in ende op al
alsulcken, etc. Implorerende tot dyen in
ende op al, etc. Onder stont Bachuchius.

nadrukkelijk, om redenen die hiervoor
lang en breed zijn verteld, dat het
genoemde vonnis, volgens het laatste
artikel van het verweer, door de
scheidsrechterlijke uitspraak die door de
eisers (volgens de gedaagde) indertijd is
goedgekeurd, geldig zou zijn. Vanwege
al deze en nog meer redenen van
rechtswege, die hieraan nog toe te voegen
zijn, blijven de genoemde eisers bij de
conclusie van hun eigen antwoord en
verzoeken bovendien veroordeling tot de
kosten ten laste van de gedaagde of dat
in en op al deze, enz. Doen een beroep
hierop en op alles, enz. Er onder stond:
Bachuchius.

FF. 181v-184r.
Hierbij de mededeling om binnen 3
Zij gecommuniceert om bynnen drie
+
weken na deze oproep hierop te reageren
weecken nae de convocatie van desen
181v.
hier oppe te doene ofte te seggene des met woord of daad; dus zal de Raad hen
hennen Raedt sal gedraegen, houdende opdragen, niet al te lange tijd te gebruiken
voor hun weerwoord, omdat anders zal
bynnen myddelen tijde, ende doende
verhouden tot dat henne rescriptie gesien worden gevonnist, dat ieder eerder
anders zal wesen geordinert alle voirdere feitelijk voorstel zal zijn opgeschort.
Gedaan 3 oktober 1598.
feitelycke voerstel in deser geroert in
staete ende surceancie. Actum -iiioctobris 1598.
+

Buschere.

Buschere.

Aen mijn heere den cancelier, etc.

Aen mijnheer de kanselier, enz.

Verthoenen oitmoedelyck die schepenen De schepenen en gewone inwoners van
ende gemeyne ingesetenen der banck van de bank van Simpelveld, gelegen in het
Simpelvelt, liggende int landt van
land van 's-Hertogenrade, geven eerbiedig
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ts-Hertegenraedt, hoe dat zij supplianten
opten -xvien- augusti lestleden hebben
hier te Hove verworven oepene brieven
van maintenu tegen Jobs Nuysmans als
pachter vande thiende tot Simpelvelt, uuyt
cracht vanden welcke die voirseide
Nuysmans ende oyck heer Aerdt Didden,
pastoir van Simpelveld voirseyt, als
verclaert hebbende aen den deurweerdere
De Man dexploit der voirseide brieven
doende te intervenieren voer zijnen
voirseide pachter, zijn respectivelyck
opten -xxix- augusti voirseid, teegen den
-xxiiien- septembris daer nae bij den
selven deurweerdere bedaicht al nae
breider uuytwijsen der voirseide brieven
van maintenu, mitsgaders de relatie
vanden voirseide deurweerdere hier mede
origenalen gaende. Ende hoe wel tselve
aengemerckt en was den voirseide pastoir
nyet ydt tattenteeren oft inveneren, soe
ist nochtans dat hij nyet tegenstaende
heeft hem op den -xiiii- septem[bris]
voirseyt feytelyck vervoirdert, den
supplianten zeker hoye

te kennen dat zij, eisers, op 16 augustus
laatstleden bij het Hof een openlijke
verklaring van opschorting hebben
verkregen tegen jobs Nuysmans, als
pachter van de tiende te Simpelveld, op
grond waarvan de genoemde Nuysmans
en ook heer Aerdt Didden, pastoor van
Simpelveld voornoemd, die, zoals hij
verklaard heeft tegen de deurwaarder De
Man, bij de aanzegging van de genoemde
brief tussenbeide kwam voor zijn pachter,
die respectievelijk op 29 augustus zijn
gedagvaard en tegen 23 september daarna
nog eens door dezelfde deurwaarder,
volgens nadere uitleg van de verklaring
van vaststelling. En ook het verhaal van
de deurwaarder gaat hierbij als origineel.
En hoewel zelfs duidelijk was gemaakt
aan de pastoor, niets te ondernemen of te
doen, is het toch zo, dat hij zich niettemin
op 14 september
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met zijnen pachter ende dienars aff te
neemen ende te zijn weerts te trecken,
blijckende bij zeekere wettige attestatie
hier mede origeneel geexhibeert.
Continuerende alnoch daegelycx zijnen
voirseide voirstel indergelijcken ende
andere vruchten. Notoirlyck in prejudicie
der voirseide brieven van maintenu ende
litispendentie alraede hier te Hove
geresen, mitsgaders oyck tegen den
supplianten vonnisse inde selve brieven
van maintenu gementioneert, keeren hen
dairomme de supplianten tot uw zier
oitmoidelyck, biddende om behoirlycke
provisie van justicie, uuyt cracht vande
welcke den voirseide heer Aert Dydden,
pastoir van Simpelveld voirseyt, zijnen
pachter ende allen ande[re]n dyes
aengaende, wel scherpelyck ende op
groete pene zal worden bevolen ende
geordineert den voirseide voirtstel met
allen tgene der daeruuyt ende
naevolghende is te casseren, aff doet ende
te nyette doen sonder cost oft last de
supplianten, mitsgaeder hun te
restitueeren het affgenoemen hoye mette
schade ende intereste daerom geleden oft
alnoch te lijden, verdrae

feitelijk aangemeten heeft, de eisers wat
hooi weg te nemen met zijn pachter en
knechten en naar hemzelf te brengen,
zoals blijkt uit de wettige verklaring die
hierbij als origineel getoond wordt; hij
gaat nog dagelijks door met zijn
genoemde voornemen met dergelijke en
andere veldvruchten, duidelijk in strijd
met de genoemde verklaring van
opschorting en de lopende rechtszaak, die
reeds hier aan het Hof gevoerd wordt.
Tegelijk ook tegen het vonnis van de
eisers, dat in dezelfde verklaring van
opschorting vermeld wordt. Dus keren de
eisers zich zeer eerbiedig tot U, vragend
om een behoorlijke voorlopige wettelijke
voorziening, op grond waarvan de
genoemde heer Aert Didden, pastoor van
Simpelveld, zijn pachter en alle anderen
die er mee te maken hebben, scherp en
onder zware boete bevolen wordt, het
genoemde voornemen met al hetgeen
daaruit volgt, te laten varen en ongedaan
te maken, de eisers niet verder te belasten
en hun ook het afgenomen hooi terug te
geven met rente over geleden of nog te
lijden schade en,

gende hem van gelijcke meer te doen, te accepteren zoiets niet meer te doen of
+
op een of andere manier te proberen, maar
oft in eyniger manieren tattenteeren,
182r.
betaelende tot dyen de costen, costen van de kosten te betalen, kosten van dit vonnis
dese ende executie der selver ende elck en de uitvoering ervan; en elk van hun
van hen daer toe bedwingende bij alle beiden te dwingen om eerst en vooral af
behoirlycke wegen ende manieren van te zien van de voorgenomen plannen op
alle gebruikelijke manieren in geval van
bedwange daer toe dienende ende
ingevalle van oppositie, weygeringe oft tegenstand, weigering of uitstel; en
vertreck de voirseide cassatie ierst ende dezelfde dag hier bij het Hof het bevel uit
voiral gedaen ende den bevele op pene te vaardigen, dat op straffe van boete,
ondanks verzet of hoger beroep en zonder
stadt grijpende, nyet tegenstaende
nadeel en eventuele verbeurdverklaring,
oppositie oft appellatie ende sonder
prejudicie der selver dach hier te Hove, intussen het genoemde hooi en andere
ende ingevalle van eenighe confiscatie, afgenomen dingen meteen en zonder
uitstel zullen worden teruggegeven, ten
dat interim het voirseide hoye ende
andere affgenoemen van stonde aene ende minste onder borgstelling tegen ieder
verder voorstel in plaats van en voor
sonder eenich vertreck sullen worden
gerestitueert, te minste onder cautie ende opschorting, totdat met kennis van zaken
+
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alle voirder feytelyck voirstel genomen anders zal zijn besloten; en welk doende,
in stadt ende surceancie, tot dat met
enz.
kennisse van zaecke anders zal wesen
gedecideert; ende welck doende, etc.
Onder stont aldus:Johannes a Sestich.

Er onder stond: Johannes a Sestich.

Dupliek voer heer Aert Didden, pastoir
van Simpelvelt, rescribent tegen den
schepenen ende gemeen ingeseetenen
oyck van Simpelvelt, supplianten.

Dupliek voor heer Aert Didden,
pastoor van Simpelveld, de gedaagde
tegen de schepenen en ook de gewone
inwoners van Simpelveld, de eisers.

Op ende der tegen der supplianten
replycke, bij hen gedient meer dan ses
maenden den geprefigeerden tijt,
persisteert de rescribent loco duplice, bij
zijn voirgaende rescriptie, ende om
cortheyt houdt die selve alhier voir
gerepeteert. Dienhalven accepteert zier
profijtelyck als genoch tot justificatie
ende

Op en tegen de repliek van de eisers, door
hen meer dan 6 maanden na de vooraf
bepaalde tijd ingediend, blijft de
gedaagde, voor de 2e maal, bij zijn vorige
verweer en herhaalt hij hier hetzelfde, om
kort te gaan. Daarom komt het hem heel
goed uit als voldoende
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bewijs van zijnder intentie, daer de
supplianten bij tierste articule van hennen
replyck wel willen geloeven oft bekennen
dat den rescribent als pastoir competeert
een gerecht derdedeyl van allen thienbaer
vruchten ende profijten onder Simpelvelt
ende toebehoerte.

rechtvaardiging en bewijs voor zijn
houding, dat de eisers bij het eerste artikel
van hun repliek al willen beloven of
erkennen, dat de verweerder als pastoor
recht heeft op het derde deel van alle
tiendbare veldvruchten en inkomsten in
Simpelveld en omgeving.

Want is waer ende in cas van ontkennen
blijckt bij act notarial hier mede te
exhibeeren, geteeckent Leenardt
Cruchten, dat allen tgene waerom nu dese
questie is, ende des den rescribent voer
zijn derdedeyl werdt geweigert

Want het is waar en in geval van
ontkennen blijkt het uit de notariële akte,
die hierbij gaat, getekend door Leenardt
Cruchten, dat al datgene waarover deze
kwestie gaat en dat dus aan de gedaagde
zijn derde deel

werd geweigerd en betwist door de eisers,
ende gemaeckt litegieux bij den
+
dat het andere twee derde deel zonder
supplianten voer de twe andere
182v.
derdendeylen sonder tegenseggen voldaen tegenspraak is voldaan aan de abdis en
aen oft tot behoeft van de abdisse ende het klooster van Val Benoit.
convent van Valbenoit.
+

Alsoe dat uuytter supplianten voirseide
consessie ende uuyt het gebruyck vande
decimatie der twe andere derden deylen
moet nootsaekelick volgen, dat de
supplianten medt bekennen, ende zijn
schuldich het derde part aen den
rescribent te voldoen ende laeten volgen
op gelijcke wijse als zij doen voer de
resteerende deylen aen de voirseide
abdisse, oft neen en soude den rescribent
nyet moeten hebben oft competeeren een
gerecht derddendeyl twelck de
supplianten nyet en souden derren seggen
oft sustineeren.

Dus moet uit het erkennen door de eisers,
en uit het gebruik van het vertienden van
het andere twee derde deel,
noodzakelijkerwijs volgen dat de eisers
toegeven en verplicht zijn het derde deel
aan de gedaagde te betalen, op dezelfde
manier als ze doen met de overige delen
aan de genoemde abdis; of zou de
gedaagde geen recht hebben op een
terecht derde deel? Dat zouden de eisers
niet durven zeggen of beweren.

Daerom tegen den -ii- ende -iii- articule
vanden voerseide replycke en can de
rescribent nyet verstaen hoe dattet kan
tsaemen staen, oft bij den supplianten
geimagineert werden dat zij wel wetende
ende bekennende den rescribent het
voerseide gerecht oft geheel derdendeyl
hen nyet en ontsien tontkennen ende den

Daarom: de gedaagde kan niet begrijpen,
wat betreft de artikelen 2 en 3 van de
genoemde repliek, hoe het samen kan
gaan of door de eisers voorgesteld kan
worden dat zij, hoewel ze weten en
erkennen dat ze de verweerder het
genoemde recht of geheel derde deel niet
ontzeggen, ze toch de verweerder de
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rescribent te weigeren die thiende van
honderen, vlas ende vruchten op braecke
landen gewassen die zij nochtans
bekennen ende betaelen voer die andere
twe derde deylen als voer.

tienden weigeren van kippen, vlas en
veldvruchten op braak land gegroeid, wat
ze toegeven wel te betalen voor de twee
andere delen, zoals boven vermeld.

Dat sollycken der supplianten voirnemen
des tot mier drachlycke is, om dat zij nyet
een betre bescheydts oft eenighe
apparente reedenen en hebben bij
gebracht, waer deur zij henne pretense
ongelijckheyt in des rescribents deyl
tegen hen bekennen van drye gelijcken
deylen ende van een gerecht derdendeyl
voir den rescribent vermeynen te
fundeeren oft iemants wijs te maecken.

Een dergelijk voornemen van de eisers is
des te handiger [voor mij], omdat ze geen
betere verklaring of een duidelijke reden
hebben aangevoerd, waarop ze hun
beweerde ongelijkheid wat betreft het
deel van de gedaagde menen te funderen
of iemand wijs te maken, tegenover het
wel erkennen van drie gelijke delen en
van een terecht derde deel voor de
gedaagde.

Op den -iiii- ende -v- van replyck, daer
de supplianten pretenderen dat de
generael gewoente van collectatien van
thienden bij den rescribent tot zijnder
intentie gealligeert soude zijn impertinent,

op het 4e en 5e artikel van de repliek,
waar de eisers beweren dat het algemene
gebruik van verzamelen van tienden door
de gedaagde op onbehoorlijke manier
naar zijn eigen voordeel zou zijn
uitgelegd,
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seegt der rescribent ter contrarie: Quod zegt de gedaagde integendeel: ‘dat
+
gewoonte de beste tolk is van de twijfels’
consuetudo est optimus dubiorum
183r.
interpres et quodita factum vel inter partes en ‘welk feit wel in delen wordt
aangehouden, moet algemeen en
observatum presumitur, prodit
communiter fieri et observari consueri. gehandhaafd worden’. En daarom: zo
lang de eisers het tegendeel niet bewijzen,
Ende daerome dat soelange de
supplianten ter contrarie nyet en bewijsen, moet voor de gedaagde een dergelijke
aanname leiden tot het hanteren van
behoyrt sulcken presumptie voir den
rescribent te dienen tot onderhoudinghe rechten en manieren, die overal algemeen
van rechten ende maneeren die alomme gebruikelijk zijn.
generael ende gewoenlyck zijn.
+

Des te meer in dese daer de rescribent
met drye attentycke stucken heft betoeynt
dat hij ende andere pastoiren van
Simpelveld voer hem insgelicx de abdisse
ende convent van Valbenoit zijn altoes
gewest ende zijn alnoch in gebruyck ende
besijdt die thiende onder Simpelvelt oyck
van de specien die nu bij den supplianten
geweigert werden te doen colligeeren
ende ontfangen.

Des te meer omdat de gedaagde met 3
waarheidsgetrouwe stukken heeft
aangetoond, dat hij en andere pastoors
van Simpelveld vóór hem, evenals de
abdis en het klooster van Val Benoit,
altijd en nog steeds de tiende van
Simpelveld hebben laten verzamelen en
innen, ook wat betreft de goederen die nu
door de eisers geweigerd worden.

Maer daer de supplianten bij hennen -vi-,
-vii-, viii-, -ix- articulen die selve stucken
pretendeerende te reprocheeren, refereert
de rescribent hem loco salvationis totten
Hove ende soe veere dat noet waere,
soude recht naeder connen bewijsen ende
betuygen, nyet alleyn myts productie van
persoenen die bij dye twe acten notarial,
geteekent Leenardt Cruchten, staen
genomineert, maer deur meer andere
sonder getael.

Maar daar de eisers door hun artikelen 6,
7, 8, 9 dezelfde stukken beweren te
weerleggen, verwijst de gedaagde bij
wijze van uitweg naar het Hof, en voor
zover het nodig zou zijn, zou hij juist
uitvoeriger kunnen getuigen, niet alleen
door personen erbij te halen die op de 2
notarisakten, getekend door Leenardt
Cruchten, genoemd worden, maar door
een heleboel anderen meer.

Dalende tot den -x-, -xi-, -xii-, mentie
maeckende van taffslaen van reintegratie,
als de rescribent eertijts tegen de
supplianten versocht hadde.

Doorgaand tot artikelen 10, 11, 12, die
melding maken van het weigeren van
herstel van oude rechten, zoals de
gedaagde eertijds aan de eisers verzocht
had,

Segt dat myts partijen naegevolgt
zegt [de gedaagde] dat aangezien de
accoordt ende oevercommen den
partijen het akkoord en de overeenkomst
prencepael oft petitoir en valt op alsulcx over het uitgangspunt of het vervolg
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affslaen van provisie in possessorio nyet hebben geaccepteerd, dat hij geen
allen mier te letten.
rekening meer hoeft te houden met de
mogelijkheid van afwijzen van de
voorlopige voorziening over het
bezitsrecht.
Te min aengesien sulcken affslaen was
hanttestelyck gecauseert ende gebuert bij
negligentie ende slapheyt van eenen
voirgaende pastoir tot Simpelvelt de in
sulcker manieren het recht vande
pastorien nyet en heft tonnen vercorten
tot prejuditie van naevolgende pastoren

Des te minder omdat zulk afwijzen
veroorzaakt werd door handtastelijkheid
en is gebeurd door slordigheid en slapheid
van een eerdere pastoor in Simpelveld,
die op die manier het recht van de
pastorie niet had mogen inperken ten
nadele van navolgende pastoors.

de in sulcker manieren het recht van der Wat betreft de volgende artikelen tot en
+
met 22, waar de eisers erkennen, dat zij
pastorien nyet en hadden cunnen
183v.
op bevel van de gouverneur Rysbroeck
verkorten tot prejuditie volgende
pastoiren. Aengaende de naevolgende te Limburg voor dezelfde gouverneur en
articulen totten -xxiien- incluys, daer de de abt van Beaurepart waren gedagvaard,
supplianten bekennen dat zij deur beveel en dat daar een scheidsrechterlijke
vande gouverneur Rysbroeck waeren op uitspraak was gedaan, maar ontkennen
Lymborch voer den selven gouverneur dat zij daarmee hebben
ende abt van Beaurepart gecompareert
+
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ende dat aldaer ten arbitral uuytspraecke
was gedaen, maer ontkennen, dat zij daer
inne hebben geconsenteert, allegeerende
ter contrarie wes daer is gebeurt, dattet
alzoe zoude zijn gepasseert per vim et
metum ende consequenter dat het
voirseyde oevercoemen oft uuytspraecke
ten petitoir zoude zijn min ende van
onweerden. Daertegen refereert hem de
rescribent tot het act van de selve
uuytspraecke, waer mede blijckt dat de
is gedaen, nyet alleyn myts authoriteyt
van den voirseide gouverneur, maer
gerichtlick oevermyts meyer ende
schepen der hoegher justicie van
Lymborch ende dat die is geteeckent bij
den voirseide prelaet oft abt, item bij den
deecken van Synte Peeters tot Luyck ende
van wegen der voirseide justicien bij
hennen secretaris Kaldenborch als
arbiters. Alsoe dat myts die signateuren
van soedaenighe wesselicke persoenen
nyet en staet te admiteteeren oft beletten
opt tgene des de supplianten tegen den
teneur van uuytspreecke zijn
ontkennende.

ingestemd, bewerend integendeel dat
hetgeen daar is gebeurd, gebeurd zou zijn
door geweld en angst en dat dus de
genoemde overeenkomst of uitspraak als
gevolg daarvan niets waard zou zijn:
daartegenover verwijst de verweerder
naar het stuk met de uitspraak, waaruit
blijkt dat die gedaan is, niet alleen met
het gezag van de genoemde gouverneur,
maar wettig door meier en schepen van
de hogere rechtbank van Limburg, en dat
het getekend is door de genoemde prelaat
of abt, maar ook door de deken van de
sint Pieter te Luik en namens de
genoemde rechtbank door haar secretaris
Kaldenborch, als scheidsrechters. Dus dat
vanwege de handtekeningen van zulke
eerbare personen het niet past toe te
geven of aandacht te besteden aan het
feit, dat de eisers de strekking van de
uitspraak ontkennen.

Te min aengesien het goet bescheydt ende Des te minder omdat het juiste oordeel
bewijs des rescribents hier uuyt die
en bewijs van de gedaagde uit genoemde
voirseide uuytsprake is gecauseert ende uitspraak voortkomt.
genoemen.
Daeromme ende want nyet en is
waerschijnlyck oft te Presumeeren, dat
sulcken geistelycken prelaten ende
persoenen van justicie souden hebben
willen bij hennen signateuren vastigen
eenighe acten, die iemant recht waeren
engedrongen, soe wordden die ex adverso
vis et metus als onwaer bij rescribent,
salva impertinentia, alhier ontkendt.

Daarom: omdat het niet waarschijnlijk is,
dat zulke geestelijke prelaten en personen
van justitie door hun handtekeningen
enkele akten zouden hebben willen
versterken die iemand rechtstreeks waren
opgedrongen, worden die
tegenargumenten van dwang en vrees
door de gedaagde, vergeef de uitdrukking,
als onwaarachtig ontkend.
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Dat oyck, salva impertinentia, blijck ter Omdat hij ook, vergeef de uitdrukking,
contrarie te weten van der supplianten integendeel kennis blijkt te hebben van
vrijer willen ende consent in
de vrije wil en toestemming van de eisers
bij de genoemde uitspraak, omdat ze in
in dye voirseide uuijtspraecke mydts
+
hun artikel 23 van de repliek erkennen,
dijen zij bij hen 23 van replyck
184r.
bekennen, dat zij die selve uuytspracke dat ze dezelfde uitspraak, zij het met
tegenzin, op het kerkhof van Simpelveld
zeij sich van dyer hebben op den
in de vergadering van de hele gemeente
kerckhoff tot Simpelvelt in dye
vergaederinge wande geheele gemeynte in het openbaar hebben doen voorlezen,
openbaerlyck doen uuytleesen, ten eynde zodat iedereen zich daaraan zou houden.
En doordat zoiets gebeurd is en de
een elcke hem daer naer soude
reguleeren. Ende dyen volgende dat sulcx gedaagde zijn recht in het verzamelen van
is gebuert ende de rescribent zijn recht de tienden vele jaren heeft gebruikt en
voortgezet tot deze dagen.
int collecteeren vande thienden veel
jaeren heft gebruyckt ende gecontinueert
tot desen daegen toe.
+

Vuegende teegen den -xxiiii-, -xxv-,
-xxvi- van replycke dat genommen jae,
des neen, dat de supplianten hadde de
submissie gedaen ende de uuytspraecke
geaccepteert ende achtervolcht uuyt
ontsicht dat sulcx tot hennen voerdel in

Als aanvullend verweer tegen de artikelen
24, 25, 26, dat de eisers zich wel, maar
ook weer niet hadden onderworpen, en
dat ze de uitspraak hadden geaccepteerd
en gevolgd vanuit het idee dat het voor
hun
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dese zoude zijn impertinent. Quia contra
metum justum et reverentialem non fit
restitutio et voluntas tametsi coacta et
etiam rigore juris obligat.

voordelig zou zijn, dat is onbehoorlijk.
Want tegen een juiste en eerbiedige vrees
bestaat geen bezwaar en het verplicht de
wil, hoezeer gedwongen, ook zelfs door
de regel van de wet.

Ende in allen gevalle dat de supplianten
hen met sulcken pretensen malese ende
gewalt nyet en soude moeghen behelpen
in maeten ende vuegen, maer bij anderen
myddelen ende wegen in solcken cas
notoir wesende. Ende binnen myddelen
tijden den supplianten nyet en zoude zijn
gepermitteert hen selven te restitueeren,
maer souden totten eynde van proces ten
fine van restitutie den rescribent in zijn
recht van der uuytspraecke moeten laeten
blijven onbelet.

En in ieder geval is het zo dat de eisers
niet op deze manier gebruik zouden
mogen maken van zulke beweerde
slechtheid en geweld, maar met andere
middelen en wegen die in zulke gevallen
bekend zijn. En binnen zekere tijd zou
het de eisers niet zijn toegestaan verhaal
te halen, maar ze zouden tot het einde van
het proces op het punt van herstel de
gedaagde ongehinderd moeten laten in
zijn recht, volgens de uitspraak.

Maer, salva impertinentia, alhier ende
meer ontdeckinge, dat de supplianten in
henne allegatie van vreese ende gewelt,
bueselen dient dat nyet en blijckt dat zij
daerenteegen souden hebben geprotesteert
twellick wel heymelyck hadde kunnen
geschieden, in dien daer toe oersaeck
hadde geweest, dat neen.

Maar, vergeef de uitdrukking, het wordt
steeds duidelijker dat de bewering van de
eisers over angst en geweld niet klopt, nu
blijkt dat ze niet daartegen hebben
geprotesteerd, wat ze ook in het geheim
hadden kunnen doen, als dat nodig was
geweest; niet dus.

Ende belangende den voirseiden -vii-,
-viii- ende -ix- artickel bij replycke der
supplianten, presenteert hij rescribent

En wat betreft de genoemde artikelen 7,
8, 9 in de repliek van de eisers, biedt de
gedaagde

den Hove (bij alzoe veere van noeden) het Hof aan, (zover nodig) de originele
overeenkomst te laten zien, evenals de
dat origenael compromis texhibeeren, +184v.
gedaagde ook al aan het Hof heeft
gelijck hij rescribent oyck den Hove
gepresenteert heft den -v- julii anno 1598 getoond in juli van het jaar 1598, met die
andere waarheidsgetrouwe kopieën van
lest leeden met dye andere attentycke
copien uuyt den origenaelen, desgelijcken de originelen; evenzo het origineel van
dat origenael van dato -xvc xxviii- den de 7e mei 1528, met de bedoeling te
-viien- may, dienende tot cassatie op de komen tot verbreking van de opschorting,
surceancie verlient den supplianten, ende die aan de eisers verleend was en
daardoor tot het beëindigen ervan; een
hier mede vande affdoen, auttentycke
waarheidsgetrouwe kopie is aangehecht.
copie geannexert.
+
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Op wellicke compromis van dato -xvc
lxxxix- den iersten daech augusti hij abt
van Beaurepart ende der heer deecken
van Synte Peeter op hun signateur
andermael in julio anno 98 hebben voir
den notario Johannes de Lapide (den
secretaris Servass inne den Raede van
Brabant wel bekandt) hun signateur met
hunnen zeegels geapprobeert, welcke dat
origenael hier mede geannexeert.

Op welke overeenkomst op de eerste dag
in augustus van 1589, de abt van
Beaurepart en de heer deken van Sint
Pieter door hun ondertekening nog eens,
in juli van het jaar '98, voor notaris
Johannes de Lapide (aan de secretaris
Sevass in de Raad van Brabant
welbekend) hun handtekening met hun
zegels hebben bevestigd, welk origineel
hier ook bijgevoegd is.

Is oyck de handt ende signateur des
heeren gouverneurs zeeliger staende op
dat origenael compromis, sommigen
heeren vanden Raede oyck bekandt.

Ook de hand en ondertekening van de
heer gouverneur zaliger staat op de
originele overeenkomst, aan sommige
heren van de Raad ook bekend.

Maer ist ongodtelyck ende teegen recht Maar het is goddeloos en tegen recht en
ende redenen, dat zij supplianten
rede dat de eisers feitelijk weigeren dat
feytelyck recuseeren, dat een derdendeil een derde deel van de
vander
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voirseide thienden hunnen pastoir, den
rescribent, (der welcke alnu -xxviiijaeren continuelyck ende persoennelyck
met groeten peryckelen van zijnen leeven
goet ende zeelen dye pastorie bedient heft
van Simpelvelt eerlyck nerstelyck ende
catholyck) te verthiendigen in allen
maneeren als dye abtdisse haer twee
derdendeyl in allen tijden verthiendicht
heft ende alnoch verthiendicht als bij
voirseide attestatie blijckende is.
Wellycke abtdisse ende conventuaelen
moegelyck voir dat tweden derdendeil
der voirseide thienden nyet dienst, last,
noch sorge en heft oever die supplianten
als hij rescribent, pastoir. Juxta dictum
Paulum, cor. 1 et deut.15:

genoemde tienden voor hun pastoor, de
gedaagde (die nu al 28 jaar
ononderbroken en persoonlijk met grote
gevaren voor zijn leven, goed en ziel de
parochie van Simpelveld bediend heeft,
eerlijk, ijverig en katholiek) vertiend moet
worden op dezelfde manier als de abdis
haar twee derde deel altijd vertiend heeft,
en nog vertiendt, zoals blijkt uit
genoemde verklaring, welke abdis en
kloosterlingen mogelijk voor dat twee
derde deel van de genoemde tienden geen
problemen of zorgen hebben met de
eisers, zoals de gedaagde, de pastoor, wel.
Volgens het gezegde van Paulus, 1e en
Deut.15.

noepende allen anderen artyculen der
pretenser replycke zal bij Hove uuyt den
compromis behoyrlycke blijcken, dat
anderen daech geordeneert is geweest
ende iterative terminen geordineert den
supplianten binnen dry maenten post
datum, bij alzoe vere zij eynege stucken,
boecken, rollen, munimenten hadden, dye
selven voir de gementionerden heeren
compromissaryen te exhiberen op ende
blijckende uuytdruckelicke bij dye
geannexerde auttentycke copye des
compromis aen dye rescriptie
geannexeert.

Wat betreft alle andere artikelen van de
repliek zal bij het Hof uit de
overeenkomst duidelijk blijken, dat op
zekere dag een bevel gegeven was en
daarna nog herhaalde keren, dat de eisers
binnen 3 maanden na dato, als ze
eventueel enkele stukken, boeken, rollen,
bijlagen hadden, dat ze die aan de
vermelde heren commissarissen moesten
laten zien, wat uitdrukkelijk blijkt uit de
bijgevoegde waarheidsgetrouwe kopie
van de overeenkomst, die aan het verweer
gehecht is.

Ende omme den Hove beeter instructie
te geven vanden colligeeren ende
verdeilinge der thienden in questie,
wellycke verdeilinge oever omtrent anno
-xvcxxxvi- is geschiet tuschen den
pachtenaer der abdissen voirgenampt
ende pastoer der tijtwesende, sonder
eynich prejudicie hinc inde, ter causes
van wellicke hij rescribent hyr mede
autentycke copye van den accordt
voerseid ende divisie der thienden ende

En om het Hof beter het verzamelen en
verdelen van de tienden in kwestie te
tonen, welke splitsing ongeveer in het
jaar 1536 is gebeurd tussen de pachter
van de genoemde abdis en de pastoor in
die tijd, zonder enig nadeel hierbij,
daarom heeft hij, de verweerder, een
waarheidsgetrouwe kopie van het
genoemde akkoord en de verdeling van
de tienden gemaakt en ook secuur
getekend of geschilderd.
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perfect affteyckene offt contrefeyt hefft
aengehegt.
Sustinerende hij rescribent, dat
geordineert sal worden bij den Raede op
alsullicke ongefunderde request der
supplianten nihil, met restitutie der
affgenoemen thienden des rescribents,
mede allen gedaende kosten van desen
tegenwordigen processe communicatoir
zijn.
Onder stont aldus. J. van Beamont.

De gedaagde veronderstelt dat er door de
Raad negatief geoordeeld zal worden op
zulk een ongegrond verzoek van de
eisers, met de verplichting tot
terugbetaling van de afgenomen tienden
van de verweerder en tevens alle
gemaakte kosten van dit lopende
burgerlijk proces.
Er onder stond aldus: J. van Beaumont.
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FF. 185r-186r.
+

Philips, door Gods genadekoning van
[ander handschrift] Philips, bij der
+
Castilië, van Aragon, van Leon, enz.,
185r.
gratien goids, coninck van Castilien,
enz.,
van Arragon, van Leon, van beyde
Sicilien, van Jherusalem, van Portugal,
van Navarre, etc.. Eertshertoge van
Oistenrijck, hertoge van Bourgondien,
van Lottrijck, van Brabant, van
Lymborch, van Luxenborch, etc.,
den iersten van onsen deurweerderen oft
boeden machthebbende texploicteeren
binnen deesen onsen lande van Brabant
hierop versoicht, saluyt. Wij hebben
onfangen de supplicatie van de schepenen
ende gemeine ingeseetenen der banck van
Sympelvelt, lyggende inde lande van
tSertogenraede, inhoudende hoe dat sij,
supplianten, van oever thien, twintich,
dertich, viertich, vijfftich, tachtentich,
hondert ende meer jaeren van oever
mensche ge-denckenisse sijn gewest in
peyselicke ende vreedelicke possessie,
vel quasi, van geen teenden te betaelen
dan allenixh vande specien hieronder
genompt, als te weeten de eelfte gerve
offt schoove van terve, rogge, gerst,
haever, erten, boonen ende dergelijcken
vruchten, die op henne landen op drey
offt vier voeren geaeckert ende gebaut
binnen hennen gewoenlycken aert offt
gewande sijn gewassen, sonder dat sij,
supplianten, oyt eynighe voirder thienden
hebben gegeven van vlass, honder,
gansen offt oyck van vruchten, gewassen
op de landen, de waeren braecken offt
gewonnen uuyt den art offt gewande,
sijnde oyck ongewoen geweest eenighe
thienden te geven van hoye ende vande
schoven offt gerven, die niet en quamen
totten volle getalle van ellfft, maer
oeverscheten boeven de thienbaeren
gerven offt schoven vande vruchten op
een stuck van henne lande gewassen, dan

aan de eerste van onze deurwaarders of
boden met de bevoegdheid vonnissen uit
te voeren op ons verzoek binnen ons land
van Brabant, gegroet. Wij hebben de eis
ontvangen van de schepenen en de
gewone inwoners van de bank van
Simpelveld, gelegen in het land van
's-Hertogenrade, waarbij zij aangeven op
welke manier zij, de eisers, meer dan 10,
20, 30, 40, 50, 80, 100 en meer jaren,
zelfs meer dan mensenheugenis, in het
vredige bezit zijn geweest of zo goed als,
om geen tienden te betalen dan alleen van
de producten die hieronder worden
genoemd, te weten de 11e schoof van
tarwe, rogge, gerst, haver, erwten, bonen
en dergelijke veldvruchten en die op hun
landerijen in 3 of 4 vrachten bewerkt en
verbouwd worden en op hun gewone
manier op landerijen zijn gegroeid, terwijl
zij, de eisers, verder nooit tienden hebben
gegeven van vlas, kippen, ganzen of ook
van vruchten gegroeid op de landerijen
die braak lagen, of gewonnen waren uit
de landerijen die ook gewoonlijk geen
tienden hoefden te geven van hooi en van
de schoven die niet tot het aantal van 11
kwamen, maar over waren boven de
tiendbare schoven van de veldvruchten
die op één stuk van hun land gegroeid
zijn; dan zijn die schoven die over zijn,
altijd vrij van tienden geweest, zonder dat
zij ooit hebben hoeven toestaan dat deze
overige schoven door de tiendheffers van
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hebben dye selve oeverende schoeven
altijts thiendevrie geweest, sonder dat sij
lieden oyt hebben moeten gedoogen, dat
de selve oeverende gerven offt schoven
bij de thiendeheffers souden van deen
landt op dander, eenen proprietaris oft
winne toekoemende, worden gedragen,
om metten anderen gerven oft schooven
vande selven anderen lande comptable
ende thienbaerich te maecken, ende
waeraff eynighe thiendeheffers hebbende
willen die contrarie doen ende voirder
thienden van voorsijde is pretendeerende,
is daerop in onsen Raede proces geresen
ende niet volcomen kennisse van
gewesen, dat sij

het ene land op het andere van één
eigenaar of pachter worden gedragen om
met andere schoven van dat andere land
opgeteld te worden en tiendplichtig te
zijn. Enkele tiendheffers wilden daar
tegenin gaan en vorderden tienden van
het genoemde. Daarna is in onze Raad
een proces aangespannen, en men [de
tiendheffer] heeft niet duidelijk geweten
dat men

niet ontvankelijk was en [de Raad]
niet en waeren ontfanckbaer,
+
veroordeelde hen tot de kosten, blijkens
condemnerenden de selve tot dien inde
185v.
de akte van het genoemde proces
costen, blijckende bij de acte vande
daarover, dd. 18 januari 1576, sedert welk
voorseijde vonnisse in date de -xviiijanuary sessentseventich daer af sijnde, vonnis de eisers ook zijn doorgegaan met
het vredelievende en deugdelijke bezit
tseedert welcken vonnisse sij,
van de vrijstelling en vrijheden, afgezien
supplianten, oyck sijn gewest inde
continuatie vande voorseijde vredelycke van de beroering die hieronder wordt
ende deuchdelycke possessie, vel quasi, verklaard. En hoewel het niemand is
vande exemptie ende vrijheden,
behalvene de turbatien hier onder
vercleert. Ende
+
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hoewel niemandt en is toegelaeten hem
supplianten in de selve deuchdelycke
possessie te turberen hinder oft belet te
doen. Soe eest nochtans, dat desen niet
tegenstaenden eenen Jobs Nuysmans, als
pachter vande thienden tot Sympelvelt
voorseijdt, ende joncker Jan vanden
Hoeve hem vervoirdert contrarie van
desen te doen, hebbende feytelyck de
voorseijde oeverende schooven van
thienbare vruchten genoemen oft doen
nemen, gedragen oft doen dragen van
deen stuck landts tot op dander, beyde
eenen man toebehoerende. Ende de selve
oeverende schooven comtabel ende
thienbaer gemacht metten schooven
vande selven anderen stuck landts,
hebbende voorts oock voirdere thienden
den supplianten affgecomen, soe van
hoye als ander, die sij nochtans niet en
sijn gewoen gewest te geven, maar daer
aff altijts in deuchdelycke possessie
gewest van exemptie ende vrijheyt der
selver thienden, al bij te groete
nyeuwicheet buyten oude gewoente tegen
recht ende contrarie den voorseijde
vonnisse tot groeten aechterdeil der
suppliant. Ende noch mer sijn soude, soe
verre hem hier teegen niet en wordde
verseyn bij behoirlycke provisie in
sulcken cas dienende, ons oytmoedelyck
byddende om onse oepene brieven van
mantinue in forma. Waerom soe eest, dat
wij deesen aengesien U ontbieden ende
committeeren bij desen, dat soe verre U
blijcke van possessie ende gebrucke der
voorseijde supplianten, metsgaders van
de turbatien ende beletten hem darinne
gedaen, alsoe voorseijdt is, soe veele des
genoch sij, ghij in dien gevalle geroepen
den voorseijde Jobs Nuysmans ende allen
anderen, die daerom sullen behoeren
geroepen te sijne. Ende ghij des
vanweghen der voorseijde supplianten
sult wordden versoicht tot alsullicken
daege vre ende plaetse, als dat behoeren

toegestaan de eisers in dit juiste bezit te
hinderen of te beletten, is het toch zo dat
desalniettemin ene Jobs Nuysmans, als
pachter van de tienden te Simpelveld
voornoemd en jonker Jan van den Hove
vervolgens, hier tegenin gehandeld
hebben en feitelijk de genoemde
over-zijnde schoven van vertiendbare
veldvruchten hebben genomen of laten
nemen, gedragen of laten dragen van het
ene stuk land op het andere van dezelfde
eigenaar. Ze hebben ook andere tienden
van de eisers afgenomen, zowel hooi als
andere veldvruchten, die zij [de eisers]
niet gewoon waren te geven, maar
waarvan zij altijd vrijstelling en vrijdom
van dezelfde tienden hadden bezeten en
die zij [de pachters] in al te grote
nieuwlichterij buiten het oude gebruik
om, tegen het recht en in strijd met het
genoemde vonnis tot groot nadeel van de
eisers [genomen hebben]. En het zou nog
erger zijn, als hiertegen niet zou worden
ingegrepen door een behoorlijke regeling
in een dergelijk geval, als men ons
eerbiedig verzoekt, om onze openlijke
verklaring van officiële handhaving.
Daarom is het zo, dat wij u [de
deurwaarder] met het oog hierop
ontbieden en afvaardigen bij dezen, voor
zover het bezit en gebruik van de
genoemde eisers u duidelijk blijkt, met
inbegrip van de beroering en de hinder
daarover, zoals al vermeld, dat u zo veel
als nodig is in dit geval, geroepen bent,
de genoemde Jobs Nuysmans en alle
anderen die daarbij horen, op te roepen;
en dat u daarom door de eisers zal worden
gevraagd, zulke maatregelen te nemen
als nodig zijn, en dat u besluiten zult, de
genoemde eisers in het bezit en gebruik
van vrijstelling en vrijheid van de
genoemde tienden, die hierboven
genoemd zijn, namens ons
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sal, ende gij hem bescheiden sult, de
voorseijde supplianten in henne vorseijde
possessee ende gebrucke van exemtie
ende vrijheyt der voorseijde thienden hier
boven gespecificeert, van onse wegen
oudt ende manteneert ende doet houden te houden en te handhaven en doet
houden en handhaven, door een duidelijk
ende manteneren, doende expres bevel +186r.
van onsen weghen den voorseijde Jobs bevel namens ons aan de genoemde Jobs
Nuysmans ende allen anderen, dien dat Nuysmans en alle anderen voor wie dat
behoeren sal ende ghij des van weegen geldt, en dat u daarom verzocht zal
als voorseijd sult wordden versoicht, dat worden, dat de eisers in hun bezit en
gebruik van de genoemde vrijstelling en
sij de voorseijde supplianten in henne
vrijheid vredig zullen mogen genieten,
voorseijde possesse ende gebruycke
vande voorseijde exemptie ende vrijheit en dat alle beroering en hinder zoals
peyselycke ende vredelycke doen ende tevoren gedaan, terstond en zonder uitstel
laeten genyeten ende alle turbatien ende kosteloos en schadeloos hersteld wordt
beletten hem als voere darinne gedaen, of verwijderd, en dat wordt nagelaten de
eisers nog te beroeren of lastig te vallen
terstont ende sonder voirder vertreck
costeloos ende schaedeloos als doen ende op een of andere manier, en dat dezelfde
Jobs Nuysmans en alle anderen, die erbij
repareren oft doen aff doen ende
betrokken zijn, daartoe zo nodig worden
repareren ende hen verdragen de
voorseijde supplianten darinne meer te gedwongen
turberen oft molesteeren in eeniger
manieren den selven Job Nuysmans ende
allen anderen, dien dat behoeren zal aer
toe op dats noot
+
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sij, bedwyngende bij ende met allen
behoerlycken wegen van bedwange
daertoe dienende. Ende ingevalle van
oppositie, wijgeringe oft vertreck, soe
verre U blijcke als voere de voorseijde
supplianten ierst ende voeral in henne
voorseijde ende gebrucke gehouden ende
gemanteneert alle turbatie ende beletten
affgedaen ende gerepareert sijnde ende
onse voorseijde bevelen van niet mer te
turburen, molesterende stadthoudende
soe lange ende ter tijt toe, dat partien
gehoort anders daer op zal sijn
geordineert, daecht den voorsijde
opponent oft opponenten, mackende de
voorseijde weygeringe oft vertreck, te
compareren teenen seckeren gelegenen
daghe voor onsen lieven ende beminde
getrouwen die canceleer ende lybiden van
onsen Raede in Brabant, om aldaer die
redenen van sijn oft sijnder opposicie,
weygeringe oft vertreck op te doene ende
te vercieren, tantworden ende inder
saecken voorts te procederen ende sijn
appoincteeren soe behoeren zal onsen
voorseijde canceleer ende raedtslieden
ten voorseide daege oeverscriven tgene
des ghij hier in deesen sult hebben
gedaen, den wellcken wij ontbieden ende
geven, dat om alle materie possessoir ons
oft hen in onsen name, die kennisse
toebehoirt committeren bij deesen, dat sij
partien gehoirt, goet cort recht doen ende
expedicie van justicie, want ons alsoe
gelieft. Gegeven in onser standt van
Brusselle sesthien daeghen in de maendt
van augusti int jaer ons heeren 1598.

met alle mogelijke dwangmethoden. En
in geval van tegenstand, weigering of
uitstel, voor zover u blijkt, moet u evenals
te voren de genoemde eisers eerst en
vooral in hun genoemde vrijstelling en
gebruik houden en handhaven en alle
beroering en hinder verwijderen en
herstellen; en dat u onze bevelen om niet
meer te beroeren en lastig te vallen, blijft
vasthouden zolang en totdat, na de
partijen gehoord te hebben, anders zal
zijn bevolen; dat u de genoemde
tegenstander of tegenstanders die weigert
of uitstelt, dagvaardt te verschijnen op
zekere dag voor onze goede en
gewaardeerde, trouwe kanselier en
raadslieden van onze Raad van Brabant,
om daar de redenen van zijn of hun
tegenstand, weigering of uitstel uiteen te
zetten, te antwoorden en in de zaak verder
te procederen.
En onze kanselier en de raadslieden
zullen in hun beschikking op de bestemde
dag opschrijven, hetgeen u hierin zult
hebben gedaan. Wij ontbieden hen en
geven aan dat in zaken van bezit de
kennis bij ons of hen in onze naam berust;
en vaardigen hen bij dezen af dat zij, de
partijen gehoord, goed en snel recht doen
en toepassen; want dat wensen wij.
Gegeven in onze stad Brussel op 16
augustus 1598.

Onder stondt gescreeven: aldus bij den
Coninck in zijnen Raede. Ende wat
nerwarts stondt geteeckendt Servais ende
was gegezeegelt metten groeten segelen
ende contren zegelen Ons gebiedende
heeren des Conincks in roeden wassen.

Er onder stond aldus geschreven: door de
Koning in zijn Raad. En wat meer naar
beneden stond: getekend Servais en was
gezegeld met het grootzegel en
contrazegel van onze gebieder de Koning
in rode was.
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Dexploict vande origenaelen oepenen
brieven ons Genedigen Heeren des
Conincks, daer van hyboeven copien staet
gescreven: Is gedaen bij mij
Deurwerderen hyonder gescreven op ten
-xxixen- augusti 1598 ende den dach van
recht zal dienen binnen der stadt van
Brusselle inden Raede van Brabant op
ten -xxiiien- septembris nu toecommende
orkunde. Merten De Man, deurwerderen.

Betekening van de originele open brief
van onze genadige heer de Koning, op de
kopie waarvan geschreven staat: Is
gedaan door mij, deurwaarder, hieronder
beschreven, op 29 augustus 1598, en de
dag van het vonnis zal zijn in de stad
Brussel in de Raad van Brabant op 23
september eerstvolgend bij oorkonde.
Merten De Man, deurwaarder.

[F. 186v.]
Kopie.

+

Copye.
+

186v.

Monsieur, nous sommes estez advertis
que proces serait eslevé entre votre
seigneurie et le marlier de l'englise de
Sympelvelt, a raison des hosties et vin
por celebrer le sacrifice de la messe, ledit
marlier demandant l'avoir sur la grosse
disine et votre personne pretendante a ne
le point payer, comme ne layant encor
faict de son temps, sur quoy jay prins

Mijnheer, men heeft ons erop gewezen
dat er een proces zou worden
aangespannen tussen u als heer en de
beheerder van de kerk van Simpelveld
over de hosties en de wijn voor het vieren
van het misoffer, omdat genoemde
beheerder [pastoor] vraagt het te
ontvangen op grond van de grote tiende,
en uw
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tous documents que tenons de laditte
disine, concernant ceste effecte, et
avecque iceulx consulte plusieurs, a ce
entendus mesire l'archidiacre de vous
quartiers et tous dune mesme opinion
resolvent, que toutes grosses desines sont
a ce tenues et mesme icy en lige at este
procede pour semblable faict, ou en fin
les desineurs sont estez condempne,
parquoy seroit bon sappointer a icieulx,
que votre personne trouverat convenir et
payer sans proceder ulterieurement et
eviter despens, que ne sommes toutefeis
tenus de payer per autant que ne avons
este intimez de ceste difficulte, ainsi je
croy estre insere en votre dernier stuyst
comme ens aultres precedens, que oultre
le payement que ce dont fair a nous votre
personne debuerat acquitte toutes charges
aus quelles laditte disine est tenue, sur
tout quoy je conseillerat votre dist
personne, la quel je prie le souverain
avoir tousiours en sa protection;

persoon aangeeft het niet te betalen,
aangezien u het in uw tijd nog niet eerder
gedaan hebt. Daarop heb ik alle
documenten genomen, die wij bezitten
over genoemde tiende wat betreft deze
kwestie, en met meerderen overlegd,
onder wie ook de heer aartsdiaken van
deze gebieden, en allen komen tot een en
dezelfde mening: dat alle grote tienden
hiertoe verplichten en dat zelfs hierover
geprocedeerd is in een geding over
eenzelfde feit, waarbij uiteindelijk de
tiendheffers zijn veroordeeld; daarom zou
het goed zijn zich te richten naar degenen,
waarbij uw persoon het meest gebaat is,
en te betalen zonder verder te procederen,
en kosten te vermijden, die wij in elk
geval moeten betalen, voor zover wij
betrokken zijn in dit probleem. Zo geloof
ik dat in uw laatste contract is
opgenomen, evenals in de voorgaande,
dat behalve de betaling die aan ons
gedaan moet worden, uw persoon alle
plichten zou moeten vervullen, waartoe
de genoemde tiende verplicht; tot dit alles
zou ik uw persoon adviseren, welke, naar
ik bid, de soeverein steeds zal
beschermen.

plus bas estoit escript: de la
Vaulxbenoise, ce dernier de septembre
1600 et plus bas: par ordonnance de
Madamme.

Er onder was geschreven: van Val Benoit,
de laatste dag van september 1600 En
lager: in opdracht van Madame.

Frère Simon Rutman, syndicque.

Broeder Simon Rutman, juridisch
adviseur.
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FF. 187r-188v.
+

bleven in heuff

Verthiendich anno 1603.
+

187r.

Anna Bispelmans -

x

Thys Meis -i-

iii

Leenardt Heuts -i-

x

Theel Kremer -i-

ii

Wilhelm Maes -ii-

iii

Dedrich Schuts -i-

iii

Crijn Bour -

vii

Thys Bremen -i-

v

Leenardt Smets -i-

ii

Jan Hulsen -i-

v

Peeter Hulsen -

vi

Merken Hulsen -

iiii

Jan Scheilen -

x

Heyn Mullers -

x

Jan Vrus -

ix

Winkens Jan te Sorut -

x

Claes in den Beisel -

vi

Soruthoff -iiiiDer schefer -i-

-

Swijershoff -i-

v

Der schefer -

vii

Waelbrocherhoff -i-

vii

Der schefer -

viii

Houb in den Waelbroch -i-

iv

Leenardt Priccart -ii-

ii

Der scheper -i-

v

Bongardt -i-

ii

Der halfwen -i-

vii

Der scheper -

viii

Sint Gelishoff -

x
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Jacob Priccarts -

x

Erken Hammers -

x

Der eydom -

x

Oeverhousen -ii-

iiii

Der scheper -

xxv

Greet Vremkens soen -

v

Lemmen Muninx -

vi

Vleggendaelhoff -i-

xvii

Der scheper -

vi

Born hoff -iii-

v

Der scheper -

x

Leenardt Peters -ii-

i
in heufft

+

Verthiendich
+

187v.

Jan Nivelsteyn -i-

iiii

Scholteshoff -

ixxx

Jan Muninx -i-

ix

Jan Saevelberch -

viii

Gelis Klaes, der aldt Heynen soen

vi

Anno 1604, den 3en juny.
Verthiendich.

in heufft

Oeverhousenhoff -i-

x

Der scheper -

xxxii

Vleggendaelhoff -i-

xvii

Der scheeper -

xiii

Bornhoff -ii-

ii

Der scheeper -i-

viii

Lemmen Muninx -i-

ii

Leenardt Wisen -

vii

Schoutet -i-

xii

Der scheeper -

i

Gelis Klaes -

x

Eerken Haemers -i-

x
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Jan zijn eidom -i-

viii

Thys Meis -i-

-

Sint Gelishoff -ii-

-

Koen Steynbus -

vi

Leenardt Priccarts -i-

vii

Der scheeper -i-

-

Bongardt -i-

v

Der halffwen -ii-

i

Der scheeper -i-

ii

Wilhem, Greet Vremkens soen

iiii

Waelbrocherhoff -iii-

ix

Der scheeper -i-

ix

Houb in den Waelbroech -i-

v

Dedrich Bachus -

vii

Swijerhoff -i-

iiii

Der scheeper -ii-

iii

Winkens Jan -i-

viii

Jan Vrus -ii-

-

Soruthoff -ii-

ii

Scheper -i-

vii

Heyn Mulkens -i-

vii

Jan Scheilen -i-

x

Cryn Moulen -

vi

Dedrich Schuts -i-

iii

Claes in den Beisel -

vi
ii

+

Jan Lanckoor -iii+

188r.

Jacop Priccaerts -

x

Thys Breemen -i-

iiii

Leenardt Smets -i-

iiii

Cryn Bour -i-

vii
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Nelis Vruls -

v

Anna Bispelmans -i-

v

Theel Kremers -i-

vii

Meryen van Oppen -i-

iiii

Peeter der Michel, der mullenaer -i-

ii

Wilhem Maes -i-

v

Jan Muninx -i-

vii

Jan Nevelsteyn -

ix

Jan Saevelberg -i-

v

Peeter Muninx -

iii

Meiken Hulsen in den Beisel -

iiii

Leenardt Peters -

i

Gansen klocht -xx- dye v. -xviii-

Anno 1605.
Verthiendicht.

bleven in heuft

Anna Byspelmans -

v (1604 - v)

Peter Kuypers -

iii

Thiel Kremers -i-

iiii

Merryen van Oppen -i-

v

Wilhem Maes -ii-

-

Peeter Micheel -i-

i

Cryn Bour -i-

vi

Leenardt Smetz -i-

v

Steven Botterdal -

vi

Thys Bremen -i-

vii

Jan Scheilen -

-

Jan Lanckhor -i-

viii

Wilhem Bendels -

viii

Swijerhoff -i-

vii

Der scheper -i-

-
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Dedrich Bachus -

-

Jan Winckens -i-

iii

Jan Vrus -i-

v

Souruthof -iii-

i

Der scheper -i-

x

Jacop Priccarts -

-

Dedrich Schutz -i-

-

Kryn Muylen -i-

i

Heyn Mullers -i-

-

Leenardt Paumen -

ix

Meyken Hulsen in den Beisel -

vi

Klaes in den Beisel -

-

Daem Paumen -

vii

Jan Broers -

viii

Wilhem Wetzels -

ii
in heufft verbleven

+

Verthiendich
+

188v.

Waelbrocherhoff -iii-

vi

Thys der scheper -

vi

Jan Schuts, der scheper, anno 1604, -i-

-

Houb in den Waelbroech -i-

vii

Leenardt Priccart -ii-

-

Der scheper -

v

Jacop Priccart -i-

ii

Geurt Priccart -

vi

Bongart -

-

Der halfwen -i-

vii

Der scheper -

-

Koen Steynbus -i-

ii

Lenardt Ortmans -i-

v

Thys Meys -i-

viii

Thys Neissen -

viii

Eerken Hamers -i-

ix

Jen sijn eydom -i-

iiii

Leenardt Wisen -

ix
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Wilhem Vremkens -

viii

Lemmen Muninx -

x

Bornhoff -i-

ii

Der scheper -

ix

Oeverhousen -i-

-

Der scheper -i-

-

Paschen Haldtfas -

ix

In dye herberch -

v

Scholtisserhoff -

-

Gelis Klassen -i-

x

Jan Nevelsteyn -i-

v

Peeter Muninx -

vii

Jan Muninx -i-

iiii

Jan Savelberch -i-

i

Jan Maes -

vii

Vleggendaelhoff -i-

xviii

Der scheper -

ixx

Dederich Urlich -

vi

Leenardt aen den kerckhoff -

-

Anno 1606.
Verthiendich

in heuff

Anna Byspelmans -i-

iii

Nelis Vruls -i-

vii

Cryn Bour -i-

vii

Leenardt Smetz -ii-

iiii

Peeter Kuypers -

viii

Theel Kremmers -i-

iii
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FF. 189r/192r
+

Pastores quos ex registro potui
collegisse.
• Frater Nicolaus n.......... vivebat anno
1287.
• Frater Jo[han]es Quitun 1351 sub
Liberto abate Bellireditus.
• Frater Jacobus Burchelon 1454.
(Frater Jo-es Quitun 1351).
• Frater Mathias van Tongeren, etiam
prior in Reeckem 1478.
Andreas van Donrad anno 1511
vivebat 1536, obiit 1558.
• Henricus Bollandt vivebat 1558.
• Frater Arnoldus Didden incepit 1571
sub reverendo domino Flemalia.
• Frater Anthonius Jamar incaepit
1616 et 1641 in S. Nicolas pastor et
abbas sub reverendo domino Adamo
Slins.
• Frater Johanes Matterny 1641 sub
reverendo domino Nicolas Bovrye
abbate qui hac sequisit, postea
secutus fuit anno 1671 frater Gaspar
Faymonville, installatus a domino
Ambrosio de Fresne abbate
Bellireditus, obiit 20ma januarii
1692, postea per D.D. Ambrosium
de Fraisne installatus fuit
Bartholomaeus Petit Aquensis et R.
Bellirditus, obiit 10ma octobris
1703, requiescat in pace.

Pastoors die ik uit het register heb
kunnen verzamelen.
189r.

+

• Broeder Nicolaus nn........., leefde in
het jaar 1287.
• Br. Johannes Quitun 1351 onder abt
Libertus van Beaurepart.
• Br. Jacobus Burchelon 1454. (Br.
Johannes Quitun 1351).
• Br. Mathias van Tongeren, ook prior
in Reekem 1478.
• Andreas van Donrad in het jaar 1511
leefde 1536, stierf 1558.
• Henricus Bollandt leefde 1558.
• Br. Arnoldus Didden, begon 1571
onder de eerwaarde heer Flemalia.
• Br. Antonius Jamar, begon 1616
onder de eerwaarde heer Adam Slins
en [werd] 1641 pastoor in sint
Nicolas en [later] abt.
• Br. Johannes Matterny, 1641 onder
de eerwaarde heer Nicolas Bovrye,
abt, die daar opvolgde, later volgde
in het jaar 1671 broeder Gaspar
Faymonville, aangesteld door de
heer Ambrosius de Fresne, abt van
Beaurepart, stierf 20 januari 1692,
later werd door de heer Ambrosius
de Fresne aangesteld Bartholomaeus
Petit uit Aken en eerwaarde van
Beaurepart, stierf 10 oktober 1703;
hij ruste in vrede.
• In het jaar 1704 op 3 april werd
Augustinus Ferdinand Withian
aangesteld door de heer Alexander
Laloyse, abt van Beaurepart, stierf
4 januari 1719.

• Anno 1704, 3 aprilis installatus fuit
Augustinus Ferdinand Withian a
domino Alexandro Laloyse, abbate
Bellireditus, obiit 4ta jan. 1719.
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‘vide p ‘vide prosecatorem.... catalogi in ‘Zie de voortzetting van de lijst aan het
fine pag. 1..’.
eind van pag. 192
• Huic successit Josephus Habetz a
domino Henrico Jullin abbate
installatus, sed per 5 hebdomades
pastor pie obiit 1ma 1719.
• Huic successit Norbertus
Burnenville a reverendo domino
Jullin installatus, possessionenem
pastoratus sumpsit 7ma Junii 1719
et per 15 annos pastor, electus fuit
in abbate....,
• postea successit Jacobus Deliege
installatus 4ta junii 1733 a reverendo
domino Burnenville, obiit anno
1735, 6ta juni.
• Huic successit Gilbertus Eugenius
Bancx a reverendo domino
Burnenville obiit 10ma 1759..........

• Hem volgde Josephus Habetz op,
aangesteld door de heer Henricus
Jullin, abt, maar na 5 weken als
pastoor stierf hij vroom op 1 april
1719.
• Hem volgde Nobertus Burnenville
op, aangesteld door de eerwaarde
heer Jullin, Hij nam bezit van het
pastoraat op 7 juni 1719 en na 15
jaar als pastoor werd hij gekozen tot
abt.
• Daarna volgde Jacobus Deliege, op
4 juni aangesteld door de eerwaarde
heer Burnenville; hij stierf op 6 juni
1735.
• Later volgde Gilbertus Eugenius
Bancx op, aangesteld door de
eerwaarde heer Burnenville, stierf
10........ 1759.

•
Rdo Dno Rdo D no Gilberto Banck
+
successit R.D. Augustinus Gillet
192r.
qui ex pastore in Reickheim fuit
installatus a Rmo Domino Buisman
abate pastor in Simpelvelt 20ma
maji 1759;
+

Na de eerwaarde heer Gilbertus
Banck volgde de eerwaarde heer
Augustinus Gillet op, die vanuit het
pastoraat in Reickheim werd
aangesteld door de
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Anno 1763 25ta januarii fuit electus
in abbatem. obiit 27 febr 1789 et
miset in successorem pastoratus in
Simpelvelt Rdum Dnum Masteo
abbatiae bellireditus religiosam qui
installatus fuit 8va martii 1763
occubuit 23tia julii. R.i.p.

eerwaarde heer Buisman, abt, als
pastoor in Simpelveld op 20 mei
1759; in het jaar 1763 op 25 januari
werd hij gekozen tot abt; hij stierf
op 27 februari 1789 en zond als
opvolger in het pastoraat in
Simpelveld de eerwaarde heer
Masteo, religieus van de abdij
Beaurepart, die aangesteld werd op
8 maart 1763 en stierf op 23 juli. Hij
ruste in vrede.

• Huic successit Rdus D. Augustinus
Sougnez; ab amplissimo Domine
Gillet installatus, possessionem
sumpsit 3tia aug: 1765 qui hac
scripsit et obiit 27 augusti 1806.
R.i.Pace.

• Hem volgde de eerwaarde heer
Augustinus Sougnez op, door de
eerwaarde heer Gillet aangesteld; hij
nam het pastoraat in bezit op 3
augustus 1765; hij is degene die dit
opschreef en hij stierf op 27
augustus 1806; hij ruste in vrede.
• Hem volgde de eerwaarde heer
Ludovicus Bluijssen op, aangesteld
door de eerwaarde heer Geich, de
voortreffelijke pastoor van Cemto,
op 3 februari 1807.

• Huic successit R. Dnus Ludovicus
Bluijssen a Rdo Dno Geich Pastore
Cemtonis primario installatus 3tia
februarii 1807.

FF. 190v-191r.
+

Dese navolgende thienden heft
Drees van Oppen schoutet unde
kuster van Simpelvelt anno 1564 met
gewaldt den kuster gegeven.

De nu volgende tienden heeft Drees van
Oppen, schout en koster van
190v.
Simpelveld, in het jaar 1564 onder
dwang aan de koster gegeven.

+

Der kuster van Sympelveldt hefft zecker
thienden in dat pastoirs deil off quarteer,
gelijk hij in specie vervolgt voir hostien
unde meswijn. Dan anno 1593 pastoer
bijwordt der abdissen behalden:

De koster van Simpelveld heeft bepaalde
tienden in het deel of kwartier van de
pastoor, zodat hij in natura zorgt voor
hosties en miswijn. Dan is in het jaar
1593 voor de pastoor door het woord van
de abdis behouden:

Op die Huls.

Op de Huls.
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Kustersdel unde die Kromgraet,
continuerende funffthien morgen.

De Kustersdel en de Kromgraet,
voortgezet: 15 morgen.

Int Busveldt.

In het Bosveld.

Op den Graeff dat Muelen landt,
begrijpende dry onderhalven morgen.
Item dat landt in dye Gast,-ij- morgen.
Paschen Heuts landt, onderhalven morgen
Berb Paesens eyn virdel. Item op den
Graeff, Thonis Ubachs landt, begrijpende
vuffdenhalven morgen Geesten landt,
onder halven morgen. 1599 hilt dyt
onderpant voirgenante Peeter Heulsen.

Op de sloot van het land bij de Molen,
omvattend 3 1½ morgen. Idem het land
bij de Gaas, 1½ morgen land van Paschen
Heuts, 1½ morgen. Berb Paesens 1
vierdel. Idem op de sloot, land van Thonis
Ubachs, omvattend 4½ morgen land land
van Geest, 1½ morgen. In 1599 beheert
de genoemde Peeter Heulsen dit
onderpand.

Dat durnveldt.

Het Doornveld.

Aen Jacop Zeliens weidt, Joest
Scheiffellartz kynder landt, Wijers landt,
Jacop Lambrechs kynder in den Korff,
begrijpende in als ses morgen. Nu ter tijt
hilt Jan Wevers unde

Aan de weide van Jacop Zeliens, het land
van Joest Scheiffellertz' Kinderen de
kinderen van Jacop Lambrechs in de
Korff, omvattend 6 morgen.
Tegenwoordig

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

319

Thonis Ubachs. Item hefft der kuster van
een ider huys dat bewoent werdt een
klock gerff unde een broet van acht
ponden ende daer der pastoir een
thiengeerff oft dye pachtenaer der
Apdissen aldaer heft der kuster een klock
gerff tot Cardenael belthen.

in het bezit van Jan Wevers en Thonis
Ubachs. Idem krijgt de koster van ieder
huis dat bewoond wordt, een ‘klokgarve’
en een brood van 8 pond en waar de
pastoor of de pachter van de abdis een
tiendschoof krijgt, daar krijgt de koster
een ‘klokgarve’ tot aan het kruisbeeld van
Cardenael.

Unde zekere pachten koemende uut
jaergetijden achtervolgende des
pastoers register.

En bepaalde pachten afkomstig van
jaardiensten volgens het register van
de pastoor:

Item een bempten, liggende op den Mulen Idem een beemd gelegen bij de
dijck, van een kent Kersten, der pastoir Molenbeek; aan een kant Kersten; voor
vijff merck unde der kuster negen bousen. de pastoor 5 mark en voor de koster 9
bouzen.
Van een begreffenis der pastoir met den
drissichten eenen daler, der kuster twe
merck unde alsoe deck als der pastoir op
dat graff gaet allen reisen eenen stuyver
Brabant, eenen losbreeff -xiii- merck, der
kuster -iii- merck.

Van een begrafenis voor de pastoor op
de 30e een daalder, voor de koster 2 mark
en even vaak als de pastoor naar het graf
gaat iedere keer 1 stuiver Brabants, een
losbrief 13 mark, voor de koster 3 mark.

Schouterten parthien in den Waelbroeck Metgezellen van de schout in de
+
Waalbroek hebben recht op ½ tiende
hebben als zeekeren halff thienden
191r.
tegenover de pastoor op bepaalde stukken
tegen den pastoir op zekeren stuckens
landtz, alsoe hyr nae volgt. Anno 84 sijn land, zoals hierna volgt. In het jaar 1584
die partijen: Joest Scheiffelertz kynder, zijn die metgezellen: de kinderen van
Joest Scheiffelertz, Nijs en Lysken,
Nijs unde Lysken, Lempken in den
Lempken in de Waalbroek, de kinderen
Waelbroeck, Tryn Kutten kynder.
van Tryn Kutten.
+

In den eersten dry verdel landts off
daeromtrent, liggende neven die des
pastoirien vier morgen aen geen Durn
ende scheeten uut op die straet, gaende
nae Bochultz, nu ter tijt hylt Jutten Jan
op geen Heydt.

op de eerste 3 vierdel van het land
ongeveer, gelegen naast de 4 morgen van
de pastorie aan de Doorn en lopend tot
aan de straat, richting Bocholtz;
tegenwoordig in het bezit van Jan Jutten
op de Heide.

Item joncker Jaspar Kortenbach aen dat Idem jonker Jaspar Kortenbach tegenover
Heiligenhuysque over aen den weg nae het kapelletje, langs de weg naar
Bochultz twe morgen.
Bocholtz: 2 morgen.
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Item Leenart Smetz dry vierdel,
voerheufft die straet gaende nae
Bocheultz, als zij seggen.

Idem Leenart Smets drie vierdel, liggend
aan de straat naar Bocholtz, zoals men
zegt.

Anno 87 heft Leenardt Smets geattesteert
in presentie Claes Cluesens ende mierder
persoenen, dat dese dry vierdel den
pastoer alleyn thienden geeven.

In het jaar 1587 heeft Leenardt Smets
bevestigd in aanwezigheid van Claes
Cluesens en meerdere personen, dat deze
3 vierdel alleen aan de pastoor tienden
geven.

[F. 191v.]
+

Eerzame, wijze heren, schout en
Eersae Eersaemen voirsinnighen
+
schepenen van de bank Simpelveld,
191v.
heeren schoutet en schepenen der
banck Simpelvelt, geconsidereert dat overtuigd van uw bekwaamheid, de
u altesaemen kundich is, dye scrifftelycke schriftelijke beschuldiging, die ik tegen
accusatie unde exceptie, dye ik tegen Jan Jan de Kelst heb gedaan in de Raad van
de Kelst inne den Raede van Brabandt Brabant en bij de secretaris van de justitie
van Simpelveld met de eis van
ende secretarius der justitie van
Simpelvelt hebben gedaen met protestatie ongeldigheid van alle rechtshandelingen,
als handelende van nulliteyt allen acten die voor hem of door hem zouden
van recht, dye voer heem oft bij heem gebeuren, als zijnde een door meineed
gerechtvaardigde persoon........[?] in mijn
souden geschieden als wesende een
meyneedighe gerechtverdighe persoen
persoen [........]
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in mijn scrifftelyck act declinatoir; nyet
tegenstaende verstaen ick, dat ghij heeren
zijt den voerseide Jan de kelst userende
en gebrouckende in u justicie, oft hij van
mij als van anderen nyet geaccuseert
tgene publiecke en waere, ende gedenckt
ende presenteert den selven alsnog te
gebroucken; waerom alzo ist, dat ick u,
heeren, met desen scrijvens wil
adverteren, ende allen anderen, bij alzoe
vere ghij heeren eynighen acten van
justicie met den voirgenante Jan de Kelst
administreert. Alzoe halde ick u
altesaemen in alsulliycke qualiteyt
[.............] als den Jan de Kelst,
protesterende ende haldende allen acten,
decreten geschiet of dye moegen
geschieden nae dato van desen van
nulliteyt ende onwerden. Ende volgende
dye posityff ende gescreven rechten
[.................................................]
Projincrata [?], want geconsidereert, dat
hij Jan de Kelst zich nyet defenderen en
pretendeert, noch zich nyet defendeeren
noch en begeert voer mijnen competente
rechter ende geislycke oevericheit. Alzoe
was hij, Kelstvoergenant, nochtans
verobligeert nae allen rechten, zich met
den werlycken recht te defenderen tegen
joncker Krummel van den Broech, der
wellicken den voerseide Jan de Kelst heft
gescholden heft in presentie van u
justicieren ende gespannen rechters oever
twe jaeren voer eenen [............] unde
alsullicks voer te halden.

schriftelijke afwijzing; toch begrijp ik dat
u, heren, van de voornoemde Jan de Kelst
gebruik maakt bij uw rechtspraak, alsof
hij door mij en anderen niet beschuldigd
was openbaar zou zijn en denkt en stelt
u voor, alsnog van hem gebruik te maken;
daarom wil ik u met dit schrijven
waarschuwen en ook alle anderen, voor
zover u, heren, enige rechtshandelingen
met de voornoemde Jan de Kelst verricht.
Dus schrijf ik u tezamen zoveel kwaliteit
toe............... als Jan de Kelst dat u
protesteert en alle stukken, alle
verordeningen die gedaan zijn of kunnen
gedaan worden na deze datum als van nul
en generlei waarde beschouwt. En
volgens het positieve en geschreven
recht......................, want overwegend dat
Jan de Kelst beweert zich niet te
verdedigen, en zich niet wil verdedigen
voor mijn bekwame rechter en geestelijke
overheid. Dus was Kelst voornoemd toch
verplicht zich volgens de wet, met het
wereldse recht te verdedigen tegen jonker
Krummel van den Broech, die de
genoemde Jan de Kelst heeft
uitgescholden in het bijzijn van u,
officieren en benoemde rechters voor 2
jaar voor een ................en iets dergelijks
voor te houden.

Alzoe oyck hij, Jan de Kelst, noch
deckmael van diverse persoenen [.........]
ende alnoch daegelix in zijn aanhoeren
[............] werdt, zonder dat hij eynigen
defensie daer entegen met recht doende
is, dan wel wetende als ghij heeren oyck
wetet dat zijn [....................] heem
[...................] in Aecken, ende indiceren
in zijnder consciëntie.

Zo heeft hij, Jan de Kelst, ook dikwijls
door verschillende personen......... en nog
dagelijks in zijn aanweigheid
................werd, zonder dat hij enige
verdediging daartegen in rechte doet,
terwijl hij weet, zoals u, heren, ook weet,
dat zijn ..........thuis ......in Aken en
aanraden in zijn geweten.
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Datum Simpelvelt den 2e octobris 1604. Gedaan te Simpelveld op 2 oktober 1604.
Salve.
Gegroet.
Frater Arnoldt Didden, pastoer tot
Simpelvelt.

Broeder Arnoldt Didden, pastoor te
Simpelveld.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

323

Memorieboek 2
Arnold Dydden - 1597
Kopie door Augustin Sougnez - 1782
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[F. 1r.]
Kopie.

+

Copia.
+

1r.

Liber monasterij Belli Reditus ordinis Boek van het Norbertijnenklooster
praemonstratensis,
Beaurepart,
in quo continentur copiae authenticae
renovationum terrarum, reddituum
pastoratus de Simpelvelt. Denique
quaevis alia pastoribus omnino
necessaria.

waarin opgenomen betrouwbare kopieën
van de vernieuwingen van landerijen en
inkomsten van het pastoraat van
Simpelveld. Tenslotte andere zaken die
volstrekt nodig zijn voor de pastoors.

Renovatus est praesens liber et scriptus
per dominum et fratrem Arnoldum
Didden, concanonicum dicti monasterij
et pastorem in Simpelvelt ab anno 1571
usque ad annum 1597.
Atque omnino necessario duxi ut presens
liber reservetur in archivis capituli nostri,
ne denuo rixae contra decimas, redditus,
terras apud subditos de Simpelvelt
moveantur, nam diuturnis processibus et
maximis sumptibus, indignationibus,
neglecta per predecessors pastores
restauravi et recuperavi. Quare precibus
vostris me semper apud Deum
recommendatum habeatis.

Dit boek is vernieuwd en geschreven door
heer en broeder Arnoldus Dydden,
medekanunnik van genoemd klooster en
pastoor in Simpelveld vanaf het jaar 1571
tot het jaar 1597. En ik heb het absoluut
nodig gevonden, dat dit boek bewaard
wordt in de archieven van ons klooster,
om te voorkomen dat er opnieuw twisten
over de tienden, de inkomsten en de
landerijen zouden ontstaan onder de
onderdanen van Simpelveld. Want door
langdurige processen en grote onkosten
en vernederingen heb ik hersteld en
heroverd wat voorgaande pastoors
verwaarloosd hadden. Daarom... wilt mij
altijd aanbevelen bij God door uw
gebeden.

Anno 1597.

In het jaar 1597.

NB. Le 29 decembre 1782 apres avoir
fait copier l'original de ce registre, je l'ai
remis a notre monastere de Beaurepart,
pour qu'il seroit conservé dans les
archives de notre chapitre susdit, selon
l'intention de monsieur Arnold Didden,
tres digne curé de Simpelvelt et auteur du
dit livre.

NB. Op 29 december 1782 heb ik, na het
origineel van dit register te hebben
gekopieerd, het teruggebracht naar ons
klooster Beaurepart, opdat het wordt
bewaard in de archieven van ons
genoemd kapittel. Volgens de bedoeling
van de heer Arnold Didden, zeer
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eerwaarde pastoor van Simpelveld en
schrijver van dit boek.
In fidem Augustin Sougnez, curé de
Simpelvelt.

Ter bevestiging: Augustin Sougnez,
pastoor van Simpelveld.
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[FF. 2r-3v.]
+

EORUM QUAE IN
HOC LIBRO
TRACTANTUR ET
CONTINENTUR.
+

1.

HETGEEN IN DIT BOEK
+
WORDT
FF 2r-3v. BESCHREVEN
EN OPGENOMEN

Collatio pastoratus de
Het verkrijgen van het
Simpelvoir de monasterio pastoraat van Simpelveld
2r.
Cornelij montis. Folio 4. door het klooster van Mont
Cornillon. [pagina 332]

+

2.

Renovatio terrarum
spectantum ad ecclesiam
de Simpelvoir, anno 1454
in mayo. Folio 4.

Vernieuwing van de
landerijen behorend bij de
kerk van Simpelveld, in
mei 1454. [p. 330]

3.

Isti sunt census et dotes de
Boucholtz ac de Simpelvelt
hereditarie, tum in blada
quam in argento et
caponibus, pertinentes ad
pastorem, et sunt renovati
anno Domini millesimo
quingentesimo vicesimo
secundo, denique usque ad
annum 97. Folio 5.

Dit zijn de erfelijke lasten
en bezittingen van
Bocholtz en Simpelveld,
zowel in natura als in zilver
en kapoenen, toebehorend
aan de pastoor; en ze zijn
vernieuwd in het jaar des
Heren 1522, vervolgens tot
het jaar 1597. [p. 332]

4.

Anniversaria celebranda in
capella de Buchuldts et
illorum redditus. Folio 6
verso.

Jaardiensten te vieren in de
kapel van Bocholtz en de
inkomsten daarvan. [p.
335]

5.

Redditus ecclesie de
Simpelvelt super
fundationem pastoratus.
Folio 7v.

Inkomsten van de kerk van
Simpelveld met betrekking
tot het bezit van het
pastoraat. [p. 337]

6.

Anniversaria ecclesie de
Simpelvelt cum

Jaardiensten van de kerk
van Simpelveld met de
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solutionibus usque ad
annum 97. Folio 9.

betalingen tot het jaar
1597. [p. 340]

7.

Extract uijt den
Scheffenboeck van
Simpelvelt aengaende dat
accord der weidoms
goeden ad 1532. Folio 13.

Uittreksel uit het
Schepenenboek van
Simpelveld aangaande het
akkoord over de
weisdomsgoederen in
1532. [p. 348]

8.

Diverse vonnissen
geindiceert in den Raede
van Brabant tegens de
ingesetene van Simpelvelt
tot exemptie der thienden.
Folio 14 v.

Verschillende vonnissen
uitgesproken in de Raad
van Brabant tegen de
inwoners van Simpelveld
over de vrijstelling van de
tienden. [p. 351]

9.

Copie uijt den vonnisse
Kopie van het burgerlijk
communicatoir anno 81 in vonnis in het jaar 1581 in
mayo. Folio 15.
mei. [p. 352]

10.

Accord ende verdraegh
sonder prejudicie tusschen
die ingesetene van
Simpelvelt ende extract uijt
een aude schriftuur,
waervan dat origineel
verbleven is in dat
Godtshuijs ende convent
van Valbenoiten bij die
eerweerdige abdissen
vrouw Margereet van
Horrion, unde is dat
origineel gecopieert anno
1587. Folio 16.

+

11.

Akkoord en overeenkomst
zonder nadeel tussen de
inwoners van Simpelveld
en een uittreksel uit een
oud geschrift, waarvan het
origineel berust in het
klooster en convent van
Val Benoit bij de
eerwaarde abdis, mevrouw
Margereet van Horrion; en
het origineel is in 1587
gekopieerd. [p. 354]

Conterfeit oft separatie van Beschrijving van de
der thienden. Folio 17.
verdeling van de tienden.
2v.

+
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12.

Accort en verdraegh sonder
prejuditie geschiet tusschen
heer Andreas van
Doenraet, pastor van
Simpelvelt anno 1536,
ende jonker Andrees van
den Haeff, der tijt pachter
der abdissen van
Valbenoiten, vanwegen
twee deel der grooter
thienden van Simpelvelt en
Bucholts. Folio 17.

Akkoord en overeenkomst
zonder nadeel gesloten
tussen heer Andreas van
Doenraet, pastoor van
Simpelveld, in het jaar
1536 en jonker Andrees
van den Hove, indertijd
[tiend] pachter van de abdis
van Val Benoit, over
tweederde van de grote
tienden van Simpelveld en
Bocholtz. [p. 357]

13.

Copie uijt brieven ons
heeren des Koninx,
gecopieert uijt den
originaelen, aengaende
geen vruchten van den
lande te draeghen noch te
vaeren, het en is dat de
selve eerstmael
verthiendigt sint. Folio 18.

Kopie van brieven van
onze heer de Koning,
gekopieerd van de
originelen over het niet
wegbrengen van vruchten
van het land, voordat ze
eerst vertiend zijn. [p. 360]

14.

Costuijmen hoe men
Gebruiken aangaande het
behoort de thienlammer te vertienden van de
verthiendigen. Folio 17 v. tiendlammeren. [p. 359]
[Hoort te staan vóór
brieven van onze heer de
Koning]

15.

Extract ende copie uijt den
accordt opgericht op
Limborgh tuschen den
heere pastor van
Simpelvelt ende schouteth,
schepenen ende gemeijn
ingesetenen des voorss.
dorpe, bij de heeren
compromissarien, den
eerwaerdigen heere heere
Leonardus Bijlsteijn, abt
van Berpa, dominus
Martinus Dyddeneus,
deeken tot sinte Pieter

Uittreksel en kopie van het
akkoord tot stand gebracht
in Limburg tussen de heer
pastoor van Simpelveld en
de schout, de schepenen en
de gewone mensen van het
genoemde dorp, door de
heren bemiddelaars, de
eerwaarde heer Leonardus
Bijlstein, abt van
Beaurepart, de heer
Martinus Dyddeneus,
deken van de Sint Pieter
binnen de stad Luik en

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

+

16.

binnen de stadt Luijck,
ende vice-archidiaconus
ende den gouverneur ende
capiteijn generael der vier
landen van Overmaese
Claudij de Witthem, ende
meier en schepenen en
secretaris des Hoogen
Gericht Lymborgh anno
89. Folio 19.

vice- aartsdiaken en door
de gouverneur en
kapitein-generaal van de 4
landen van Overmaas,
Claudius van Witthem en
de meier en schepenen en
secretaris van het
Hooggerecht in Limburg in
het jaar 1589. [p. 362]

Copie uijt brieven van
debitis met den exploijt,
3r.
ende ordinantie daerop
geschiet bij die heeren van
den Raede, anno 82. Folio
19.

Kopie van de brieven over
schuldenaars met de
bedragen en de bevelen
daarover door de heren van
de Raad in het jaar 1582.
[p. 365]

+

17.

Die thienden van den
De tienden van de koster
kuster van Simpelvelt met van Simpelveld met zijn
sijn ander renten ende
andere inkomsten. [p. 366]
verdienst. Folio 20 v.

18.

Die rentten van den kuster
van Buchoel ende waer die
kerckbroer ende
klockegarven scheiden.
Folio 21.

De inkomsten van de
koster van Bocholtz en de
plaatsen waar de
kerkbroden en de
‘klockegarven’ gescheiden
worden. [p. 368]

19.

Die renten van Onser
Liever Vrouwenaltaer tot
Simpelvelt. Folio 21.

De inkomsten van het
O.L.V. altaar te
Simpelveld. [p. 368]

20.

Die renten van Onser
Liever Vrouwenaltaer tot
Bucholts. Folio 21 v.

De inkomsten van het
O.L.V. altaar in Bocholtz.
[p. 369]
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21.

Tot wat messen dat die
Krutsbroeders van Achen
gehalden sijn tweemael ter
weeken te celebreren op
sint Juliaens altaer tot
Bucholts. Folio 21 v.

Welke missen de
Kruisbroeders uit Aken
twee maal per week
verplicht zijn op te dragen
op het altaar van Sint
julianus anus in Bocholtz.
[p. 370]

22.

Register van de
Lijst van inkomsten van de
fabriekrenten der kercken kerkfabriek van
van Simpelvelt. Folio 22. Simpelveld. [p. 372]

23.

Register der kerckerenten Lijst van inkomsten van de
oft fabrijck van Bucholts. kerkfabriek van Bocholtz.
Folio 25 v.
[p. 380]

24.

Copie uijt de
gasthuijsrenten van
Bucholts. Folio 27 v.

Kopie van de inkomsten
van het Gasthuis van
Bocholtz. [p. 385]

25.

Designatie van sekeren
morgen lants, waerop
schouteth partijen
pretenderen die half
thienden tegen den pastor.
Folio 29 v.

Beschrijving van bepaalde
morgen land, waarop de
partij van de schout
beweert de halve tienden
tegen de pastoor te hebben.
[p. 391]

26.

Declarationes Consilij
Trajectensis Leodiensis
diocesis supra certa puncta
in quibus tenerentur
majores decime et minores,
que expectant ad vestitum
seu pastorem, denique ad
fabricam ecclesie et
parochianos. Folio 29 v.

Uitspraken van het
Maastrichts concilie van
het bisdom Luik over
bepaalde punten waaraan
de grote en kleine tienden
gehouden zijn, die
betrekking hebben op de
functionaris of pastoor en
verder op de kerkfabriek en
de parochianen. [p. 391]

27.

Attentique copien uijt
sauvegarden gegeven in
tijde Alexander Fernes,

Getrouwe kopieën van de
sauvegarden afgegeven ten
tijde van Alexander
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hertogh van Parma ende
gouverneur ende capiteyn
generael, alsoock in tijden
sijner altess Albert,
cardenael ende gouverneur
generael, alsoock bij

Farnese, hertog van Parma
en gouverneur en
kapitien-generaal, alsook
ten tijde van zijne hoogheid
Albert, kardinaal en
gouverneur- generaal en
tevens door

den heeren ende Raede der de heren en de Raad van de
+
Staten van Holland. [p.
Staeten van Hollant.
3v.
396]
Folio 30, 31, 32, 33.
+

28.

Extracten van sekere
pachten die gefundeerd sijn
van Schiffelerts partijen,
desgelijcken van die
weduwe wijlen Jacob
Zelijs, spruitende uijt
sekere dootslaegen. Folio
33.

Uittreksels van bepaalde
[verplichte] betalingen die
gesticht zijn door de partij
van Schiffelerts, evenals
door de weduwe van wijlen
Jacob Zelijs, voortkomend
uit gevallen van doodslag.
[p. 401]

29.

De [in]fortuniis et
adversitatibus fratris et
domini Arnoldi Dijddenij,
pastoris apud
Simpelveldensem. Folio
34.

Over ongelukken en
tegenslagen van broeder en
heer Arnoldus Dyddenius,
pastoor in Simpelveld. [p.
402]

30.

Dat zeelboek welck alle
Het Zielenboek dat op alle
sondaegen moet werden zondagen moet worden
gelesen nae den sermoen. voorgelezen na de preek.
[p. 394]
E[n] procedeur van een
nieuwe proces deur die
oproerige naebueren
geinstitueert den 4den
August anno 97, van
wegen dat collegeren der
thienden.

[En] Procedure van een
nieuw proces door de
opstandige inwoners
aangespannen op 4
augustus 1597 aangaande
het verzamelen van de
tienden.
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[F. 4r.]
+

Collatio pastoratus de Simpelvoir

Het verkrijgen van het Pastoraat in
Simpelveld
4r.

+

Anno verbi incarnati -MCCIIIvenerabilis Hugo Dei gratia episcopus
Leodiensis contulit parochialem
ecclesiam de Simpelvelt territorij
Raducensis confratribus deo servientibus
monasterij Cornelij Montis; hec autem
ab episcopo preordinato, quod in
anniversario die decesso ejus pro
commemoratione fratres in refectorio
quinque solidos de fructibus ejusdem
ecclesie annuatim habebunt, qui annuatim
etiam commemoratione omnium
successorum episcoporum solemniter
celebrabunt; namdiu autem dictus
episcopus Hugo viveret, ter singulis annis
missam de sancto Spiritu ad augmentum
salais ejus in conventu cantabunt.

In het jaar van het vleesgeworden woord
1203 droeg de eerbiedwaardige Hugo,
door Gods genade bisschop van Luik, de
parochiekerk van Simpelveld in het Land
van Rode over aan de godvruchtige
broeders van het klooster van Mont
Cornillon; door de bisschop werd echter
bepaald dat bij de jaardienst van zijn
overlijden ter herdenking de broeders in
de eetzaal jaarlijks 5 solidi [schellingen]
ontvingen van de opbrengsten van
dezelfde kerk; jaarlijks zouden ze ook,
ter herdenking van alle opvolgende
bisschoppen, de plechtige jaardienst
vieren; zo lang echter de genoemde
bisschop Hugo zou leven, zouden ze drie
maal per jaar de gezongen mis gewijd aan
de H. Geest in het klooster opdragen ter
vermeerdering van zijn heil.

FF. 4r-5r. [Vrijwel gelijk aan D1 F12r-F13v; kleine verschillen]
Renovatio terrarum spectantium ad Herziene [lijst] van landerijen
ecclesiam de Simpelvoir anno -MIIIICo toebehorend aan de kerk van
Simpelveld in mei van het jaar 1454.
LIIII- in mayo.
+

Sensuivent les terres et prairies
appartenant a leglis de Simpelvoir, dit
communement ‘weisdomsgoet’, gissant
et situe en terreur de Roelduc et tot.

Premier est assavoir, que lan - MIIIICo
LIIII - en plusieurs jours du moys de maij
les terres et priaries et maisons avec ses
appendices furent remessures par

Dan volgen nu de gronden en weilanden
die toebehoren aan de kerk van
4r.
Simpelveld, die gewoonlijk
‘weisdomsgoed’ genoemd worden en die
in hun totaal liggen op het grondgebied
van 's-Hertogenrade.

+

Op de eerste plaats moet men weten dat
in het jaar 1454 gedurende verschillende
dagen van de maand mei de velden en
weilanden en huizen met hun
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Claesken Willems, mesureur jurez et
seremente dedit pays et les joindans de
celles renovelles par les personnes
incaswuijrs de Simpelvoir et Bouches de
temps de frère Jacques de Burchloon,
curez et vesti de ladicte englise.

bijgebouwen opnieuw werden gemeten
door Claeskin Wilhelmy, beëdigd
landmeter van genoemd land; de grenzen
ervan werden opnieuw vastgesteld door
de huiseigenaren van Simpelveld en
Bocholtz ten tijde van broeder Jacques
van Burchtoen, pastoor en aangesteld bij
genoemde kerk.

Premirement fut commenchier a
messurers la maison, court, jardin, assiese
et appendices, contenant quattre journael,
le journael contenant -col- vierges et le
vierge -xvi- pied. Jondant damont ala
semitier de Simpelvoir, devant a terres
de seigneur et a communes, et de coste
droit a la ruwe descendant entre le
semitier et le court de damaselle
Emstenraedt, dit Vroenhoff’, tendant et
a communes dit ‘in den Broeck’, et de
autre coste a la grandt ruwe, que vat de
communes al dit court de Emstenraedt.

Eerst werd begonnen met het meten van
het huis, de hof, aangrenzende tuin en
bijgebouwen, 4 morgen omvattend, de
morgen bestaand uit 150 roeden en de
roede uit 16 voet. Die van boven grenzen
aan het kerkhof van Simpelveld, van
voren aan gronden van de heer en aan
gemeenschappelijke gronden en van
rechts aan de straat die loopt tussen het
kerkhof en de hof van jonker
Emstenraedt, ‘Vroenhof’ genaamd, en
die gaat naar gemeenschappelijke
gronden, die ‘In den Brouck’ genoemd
worden, en aan de andere kant aan de
grote straat die gaat van de
gemeenschappelijke gronden naar de
genoemde hof van Imstenrade.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

331

Item neuff journal et trois quarte de terres
Heules, gisant en lieu condist ‘in die
Heuls’, joindant damont a communes
devalez a terres de Emstenraedt dit
‘Vroenhoff’.

+

Item amcour siex journal et demy,
gissant en lieu condist ‘in die Moel’,
joindant damont a la susdist neuff
journael et trois quarts daval az real
chemin que vat a bois des ausemences.

Tevens 9 morgen en 3 vierdel grond van
de Huls gelegen op de plaats die men ‘In
de Huls’ noemt, boven grenzend aan
gemeenschappelijke gronden en onder
aan de landerijen van Imstenrade met de
naam ‘Vroenhoff’.
Tevens nog 6½ morgen gelegen op de
plaats die men ‘In de Molt’ noemt, boven
4v.
grenzend aan de genoemde 9 morgen en
3 vierdel, onder aan de openbare weg die
gaat naar het gemeentebos.

+

Item deux journal en lieu condist ‘aen den
Kerstboom’, joindant damont a
Busscherhousen. Daval a le real chemin
predist.

Tevens 2 morgen liggend op de plaats die
men ‘Aen den Keersboom’ noemt, boven
grenzend aan Bosschenhulzen, onder aan
de voornoemde openbare weg.

Item chinque journal des prearie gysante
en lieu dist ‘Oppen’, joindant damont a
chemin appellez ‘die Keemerstraes’,
daval az communes dist ‘Broech’ et wers
le Wijersgoet.

Tevens 5 morgen weiland gelegen op de
plaats die ‘Oppen’ heet, boven grenzend
aan de weg die ‘Kemerstraes’ heet, onder
aan de gemeenschappelijke gronden die
‘Broek’ genoemd worden en naar het
goed de Wyer.

Et sciendum quod anno 1561 reddita sunt En men moet weten dat ze in het jaar
in esfeutesim Joanni Raducensi pro 9
1561 in pacht zijn gegeven aan Joannes
vasis havene et 3 cop.
Raducensis voor 9 vat en 3 kop haver.
Item quattre journal gisante en lieu dist
‘aen die Doern’, damont a le chemin de
Buchuts, daval az heretiers Peeters in den
Broeck.

Tevens 4 morgen gelegen op de plaats
die ‘Aen die Doern’ genoemd wordt en
boven aan de weg naar Bocholtz, onder
aan het erfgoed Pieteres in de Broek.

Item neuff jornal scitues vers le
Tevens 9 morgen gelegen in de richting
Waelbroec, joindant a terres demosai Otto van Waalbroek, grenzend aan de gronden
de Wyckraede.
van jonker Otto van Wickrath.
Item trois jornal legates par dammaseau Tevens 3 morgen door jonker Otto van
Otto de Wijckraedt a ledist englise de
Wickrath nagelaten aan de genoemde
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Simpelvoir, joindant damont a la court
de predist damousau Otto devalles a
communes.

kerk van Simpelveld, boven grenzend aan
de hoeve van voornoemde jonker Otto,
onder aan de gemeenschappelijke
gronden.

Sciendum quod anno 1478, die aprilis
18a, dicta tria jornalia hereditarie in
efeutesim [reddita sunt] Henrico Musche
per venerabilem dominum Goeswinum
Hemones ceterosque conventuales, ea
conditione ut annue solveret pastori de
Simpelfeldt quinque vase havene et
quatuor capones et 3 s.

Men moet weten dat in het jaar 1478 op
18 april de genoemde 3 morgen erfeljk
zijn verpacht [gegeven] aan Henricus
Musche door de eerbiedwaardige heer
Goeswinus Hemones en de overige
kloosterlingen onder voorwaarde dat hij
jaarlijks aan de pastoor van Simpelveld
5 vat haver en 4 kapoenen en 3
schellingen zal geven.

Item onze journal gissant en lieu condist Tevens ongeveer 11 morgen, gelegen op
‘Busvelt’, joindant, etc.
de plaats die men ‘Bosveld’ noemt,
grenzend etc.
Item trengt journal en lieu condist
‘Buchots’, continus entre ces joindant.

Tevens 30 morgen gelegen in de plaats
die men noemt Bocholtz, gelegen tussen
die grenzen.
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Sciendum quod dicta 30 jornalia sunt
etiant per abbates et conventuales reddita
in effutese a longo tempore sub literis et
sigillo conventus.

Men moet weten dat de genoemde 30
morgen eveneens door de abten en
kloosterlingen voor lange tijd in pacht
zijn gegeven met brief en zegel van het
klooster.

Item unne court, maison, jardin, assijs et Tevens een hof, huis, aangrenzende tuin
+
en bijgebouw, die ½ morgen omvatten,
appendisse, que contient un demi
5r.
journal, joindant damont a real chemin, boven grenzend aan de openbare weg die
gaat naar Aken, onder aan het kerkhof
que vat a Aecht, deval a semitier de
van Bocholtz.
Buchutz.
+

Item appartient a ledist vestij le
troiziesme part de la grant et minue
desme par tout le parochie de Simpelvoir
semblablement le [desme] de tous le
jardins prearies portant foure en quelque
part qui soit.

Tevens behoort aan genoemde pastoor
het derde deel toe van de grote en kleine
tienden over de hele parochie Simpelveld,
alsook de tienden van alle tuinen,
weilanden waarop hooi staat, waar dan
ook.

Item le troiziesme partz de unne petite
desme enttre Herlen et Simpelvoir.

Tevens het derde deel van een kleine
tiende tussen Heerlen en Simpelveld.

Item les minues desme de Oeverhousen,
Born, Vleggendal, Teggerhoff, la court
van der Heggen et in den Stam a
Simpelvoir.

Tevens de kleine tienden van overhuizen,
Bornhof, Vlengendaal, Teggerhof, de hof
van der Heggen en in de Stamp in
Simpelveld.

FF. 5r-6v. [D1 FF. 18r-24v.; veel verschillen].
+

Isti sunt census et dotes de
Boucholtz ac de Simpelvelt
hereditarie, tum in blada quam in
argento et caponibus, pertinentes ad
pastorem, et sunt renovati anno
Domini millesimo quingentesimo
vicesimo secundo, denique usque ad
annum 97.
Buchudt.

Dit zijn de erfelijke lasten en
bezittingen van Bocholtz en Simpelveld
5r.
zowel in natura als in geld en
kapoenen, behorend aan de pastoor;
en ze zijn vernieuwd in het jaar des
Heren 1522, vervolgens tot het jaar
1597.

+

Bocholtz.
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Item Primo Godefridus Tegger pro terris
wesdom de Buchodts, videlicet quinque
bonnaria nuncupata ‘Kirlant’, 2 modios
siliginis, 3 modios avene, cum duobus
caponibus, dotis ecclesie.

Ten eerste Godefridus Tegger voor
weisdomgronden in Bocholtz, namelijk
5 bunder met de naam ‘kyrland’, 2 mud
rogge, 3 mud haver met 2 kapoenen; bezit
van de kerk.

Predicens Godefridus tenetur ex parte
domus et curtis sue, site prope cimiterium
de Bocholtz, 2 capons et 2 s. census, dotis
ecclesie.

De genoemde Godefridus is verplicht
vanwege zijn huis en hof, gelegen dichtbij
het kerkhof van Bocholtz, tot betaling van
2 kapoenen en 2 stuiver; bezit van de
kerk.

Item praefactus Godefridus tenetur
dimidium modium avene 6 d. super
domum et curtem sitam ante ecclesie de
Bochudts, dotis ecclesie.

Ook is de genoemde Godefridus verplicht
tot ½ mud haver en 6 stuiver over huis en
hof gelegen voor de kerk in Bocholtz;
bezit van de kerk.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

333

Item Nicolaus Welters Beissel de
Buchudts 3 capones et unam galinam
super domum et curtem sitam, dotis
ecclesie.
+

Item Ulricus Tegger tenetur pastori 3
vasa siliginis super dimidium
bonuarium terre aen die Tswa Lynde;
anno 97 solvit Hans ende Lambrecht
Bootkrans ante ecclesiam de Buchuldts
ex parte Getrudis Didden.
Item pastor habet habet 4 vasa siliginis
hereditarij in Buchuldt pro anniversaryo
progenici Heidegrondt, super unam
decimam de Buchuldt et mamburni
ecclesie solvunt anno 96 in blada singulis
annis pastori, prout solvit anno 96 Jan op
den Poel, mamburnus pastori, et sic
consequenter.

Evenzo Nicolaus Beissel van Bocholtz 3
kapoenen en 1 hen op huis en hof
gelegen.....; bezit van de kerk.

Ook Ulricus Tegger is verplicht aan de
pastoor 3 vat rogge over ½ bunder bij de
5v.
Twee Linden; in het jaar 1597 betaalden
Hans en Lambrecht Rootkrans voor de
kerk van Bocholtz vanwege Getrud
Didden.

+

Evenzo ontvangt de pastoor erfelijk 4 vat
rogge in Bocholtz voor de jaardienst van
het voorgeslacht Heidegrondt over een
tiende van Bocholtz; en de voogden van
de kerk betalen in het jaar 1596 in natura
over elk jaar aan de pastor, zodoende
betaalt Jan op den Poel in het jaar 1596
als voogd aan de pastoor en zo verder.

Item Johannes Caupentator tenetur 12 d. Ook Johannes de timmerman is verplicht
super unam curtem in Bucholdt.
tot 12 penningen over een hof in
Bocholtz.
Claes Ywans soon de Overhuijsen 12 d. Claes, de zoon van Ywan van Overhuizen
12 penningen.
Johannes Hubrechts, dicens Botz van
Oirsbeek, tenet quinque bonuaria
weidomps seu dotis ecclesie, que quinque
bonuaria solebat tenere domicellus
Balthasar van den Haef, sed filij ejus
dimiserunt eam trisco ab anno 79 usque
ad annum 95, postea tradidi dicto
Johanni; limites ante sunt dictorum
bonuariorum versus orientem dat
Heiligengeist lant; versus meridiem der
Landtgraef; versus occidentem dat landt
van den hoff van Vleggendal ende
Oeverhousen lant, et tenetur solvere

Johannes Hubrechts, Botz van Orsbach
genaamd, bezit 5 bunder weisdomsgoed
ofwel kerkelijk bezit, welke 5 bunder
jonker Balthasar van den Hove placht te
bezitten, maar zijn zonen lieten het braak
liggen van het 1579 tot het jaar 1595,
daarna heb ik het aan de genoemde
Johannes overgedragen. De grenzen van
de genoemde bunders: naar het oosten
het Heiliggeestland; naar het westen het
land van de hof van Vlengendaal en van
Overhuizen; en de genoemde Johannes
moet elk jaar op het feest van Andreas 12
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dictus Joannes singulis annis in festo
Andree duodecim vasa siliginis, prout
solvit anno 96.

vat rogge betalen; hij betaalde tenminste
in het jaar 1596.

Et sciendum quod ex predictis terris, que
occupare solebat Godefridus Tegger,
Ulricus Tegger et Nicolaus Beissel, modo
occupant et resumpserunt sequentes in
eo tempore.

En men moet weten dat van de genoemde
landerijen, die Godefridus Tegger placht
te bezitten, Ulricus Tegger en Nicolaus
Beissel nu de bezitters zijn en ze namen
die vervolgens in die tijd terug.

Johannes et Lambertus Roetkrans ex
domo et curte sita prope ecclesiam de
Bochols, dotis ecclesie, tenentur solvere
pastori annue tres capones et unam
galinam, sed solvit annue pro illis
Butsken Engelen usque ad annum 97.

Johannes en Lambertus Roetkrans moeten
over hun huis en hof dichtbij de kerk van
Bocholtz, kerkelijk bezit, aan de pastoor
jaarlijks 3 kapoenen en 1 kip betalen,
maar Butsken Engelen betaalde jaarlijks
voor hun tot het jaar 1597.

Tenetur adhuc prefatus Joannes et
Lambertus ex dicto fundo, puto jornale
cum dimidio anue dat Heiligenhuijsken,
spectans ad Gertrudem Dydden, tria

Tot nu toe moeten de genoemde Johannes
en Lambertus volgens mij over de
genoemde grond, 1½ morgen bij het
Heilige Huisje, nu uitkijkend op Getrud
Dydden, 3 vat
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+

vasa siliginis, denique ex parte filij
Heyneken Urlich ex dimidio jornale.

rogge betalen; tenslotte vanwege de zoon
van Heyneken Urlich over 3 morgen.
6r.

+

Atque fuit ex illis perfecta solutio usque En voor hun werd volledig betaald tot het
ad annum 97.
jaar 1597.
Idem Lambertus Roetkrans tenetur annue
unum vas avene et dimidium vas siliginis,
super dimidium jornale terre, situm prope
viam aquensem veniens van Bongardt
Lynde, dotis ecclesie.

Ook moet dezelfde Lambertus Roetkrans
jaarlijks 1 vat haver en 1 vat rogge
betalen over ½ morgen land, gelegen bij
de Akerweg komend van de Bongarder
Linde; kerkelijk bezit.

Item idem Lambertus tenetur unum vas
avene et dimidium vas siliginis super
dimidium jornale terre, quod illi vendidit
Hubrecht Vree, dotis ecclesie.

Ook moet dezelfde Lambertus 1 vat haver
en ½ vat rogge betalen over ½ morgen
land, hetgeen Hubrecht Vree hem heeft
verkocht; kerkelijk bezit.

Heynelen, Urlich Heynekens soen,
Heyneken, de zoon van Urlich Heyneken,
occupat dimidium jornale, dotis ecclesie. bezit ½ morgen; kerkelijk bezit.
Filius Petrij Wijsen tenetur annue unum
vas avene et dimidium vas siliginis super
jornale terre, dotis ecclesie; solvit exacte
usque ad annum 97.

De zoon van Petrus Wijsen moet jaarlijks
1 vat haver en ½ vat rogge betalen over
een morgen land, kerkelijk bezit; hij
betaalde volledig tot het jaar 1597.

Petrus op den Reynaert tenetur annue duo
vasa avene et unum vas siliginis super
jornale terre, dotis ecclesie; solvit exacte
usque ad annum 97.

Petrus op den Reynaert moet elk jaar 2
vat haver en 1 vat rogge betalen over 1
morgen land, kerkelijk bezit; hij betaalde
volledig tot het jaar 1597.

Mattheus, Petri Kriekels filius, op die
Billenheuf tenetur annue dimidium vas
siliginis super dimidium jornale Remigij
Tummermans, dotis ecclesie; solvit
exacte usque ad annum 97.

Mattheus, de zoon van Petrus Kriekels
op de Billenhof, moet jaarlijks ½ vat
rogge betalen over ½ morgen van
Remigius Tummermans, kerkelijk bezit;
hij betaalde volledig tot het jaar 1597.

Remigius Tummermans tenetur annue Remigius Tummermans moet jaarlijks 1
unum vas avene et dimidium vas siliginis vat haver betalen en ½ vat rogge over ½
super dimidium jornale terre, prope
morgen, dichtbij ½ morgen van Matheus
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dimidium jornale Matthei Peters, dotis
ecclesie; solvit exacte usque ad annum
97.

Peters, kerkelijk bezit; hij betaalde
volledig tot het jaar 1597.

Wilhelmus in den Grooten Hoff tenetur Wilhelmus in den Grooten Hoff moet
annue sex vasa siliginis et duodecim vasa jaarlijks 6 vat rogge betalen en 12 vat
avene super sex jornalia terre, dotis
haver over 6 morgen land, kerkelijk bezit.
ecclesie.
Et sciendum est quod perfecte solutio
facta est usque ad annum 96, atque tunc
reliquerunt heredes dicti Wilhelmi erefata
sex jornalia in trisco propter quotidianas
exactiones, que dicta jornalia ego elocavi
anno 97 Leonardo Peeters, ut seminaret
illa et mediatem fructuum reciperat.

En men moet weten dat er volledig
betaald is tot het jaar 1596 en toen lieten
de erven van genoemde Wilhelmus de
genoemde 6 morgens braak liggen
vanwege dagelijkse vorderingen, welke
genoemde morgens ik in het jaar 1597
heb uitgegeven aan Leonardus Peeters
om te bezaaien en een redelijke oogst te
krijgen.
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Petrus Muninx tenetur annue sex vasa Petrus Muninx moet jaarlijks 6 vat rogge
en 12 vat haver leveren over 6 morgen
siliginis et duodecim vasa avene super +6v.
sex jornalia terre, dotis ecclesie; limites land, kerkelijk bezit; begrensd in het
sunt versus orientem via aquensis veniens oosten door de Akerweg komend van de
Bongarder Linde; in het zuiden de wei
van die Bongarder Lijndt; versus
van Nicolaus Vorst, kerkelijk bezit; in het
meridiem pratum Nicolai Vorst, dotis
ecclesie; versus septentrionem Bornhoff. noorden door de Bornhof. Hij betaalde
volledig tot het jaar 1597.
Perfecte solvit usque ad annum 97.
+

Nicolaus Vorst tenetur annue dimidium
vas siliginis et duos capones super unum
partum, dotis ecclesie; limites sunt versus
orientem via communis et Cruijtsbroeder
hoff; versus meridiem domus et curtis
Lambert Roetkrans, dotis ecclesie; versus
septentrionem sex jornalia Petri Muninx.
Exacte solvit usque ad annum 97.

Nicolaus Vorst moet jaarlijks ½ vat rogge
betalen en 2 kapoenen over een weide,
kerkelijk bezit; begrensd in het oosten
door de openbare weg en de
Kruisbroedershof; in het zuiden door huis
en hof van Lambert Roetkrans, kerkelijk
bezit; in het noorden door 6 morgen van
Petrus Muninx. Hij betaalde volledig tot
het jaar 1597.

Heredes Petri Wijsen tenentur annue
dimidium vas siliginis et duos capones et
tres solidis, super domum et curtem, dotis
ecclesie; sitam versus orientem Boernhoff
et die Herberge; versus meridiem via
magna aquensis et der Drijver; versus
occidentem via domus et curtis Johannis
et Lamberti Roetkrans; versus occidentem
cimiterium capelle de Buchuldt; exacte
solvit usque ad annum 97.

De erven van Petrus Wijsen moeten
jaarlijks ½ vat rogge betalen en 2
kapoenen en 3 stuivers over huis en hof,
kerkelijk bezit; in het oosten liggen de
Bornhof en de Herberg; in het zuiden de
grote Akerweg en de Drijver; in het
westen het kerkhof van de kapel van
Bocholtz; hij betaalde volledig tot het jaar
1597.

FF. 6v-7v.
Sequuntur anniversaria celebranda in Nu volgen de jaardiensten op te dragen
capella de Buchuldts et illorum
in de kapel van Bocholtz en hun
redditus.
opbrengsten.
Men moet weten dat de priesters van de

+

Sciendum est quod sacerdotes
cruciferorum aquenses tenentur et
obligantur bis in septimana celebrare
missam in capella de Buchuldts super
altare sancti Juliani ex fundatione
hospitalis pauperum et habent inde

Kruisheren uit Aken verplicht zijn
6v.

+

tweemaal per week de mis op te dragen
in de kapel van Bocholtz op het altaar van
Sint Julianus vanwege het basisbezit van
het armengasthuis en zij hebben daarvan
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maximos redditus, ex redditibus domus zeer grote inkomsten; uit de opbrengsten
de Bongardt tenentur etiam ad omnia
van het huis van de Bongard moeten zij
utensilia dicti altaris.
ook voor alle benodigdheden van het
genoemde altaar zorgen.
Debet pastor singulis septimanis quatuor
temporum semel celebrare missam pro
fidelibus defunctis ex societate sancti
Juliani, ibidemque orare et nominare def
inctos ex progenio de Bongardt, Haeffen
etc, pro quo anniversario pastor habet
singulis temporibus unum panem octo
ponderis et quatuor marcas et custos
totidem et solvunt magistri hospitalis
pauperum. Perfecta solutio usque ad
annum 97.

De pastoor moet iedere week van de
Quatertemperdagen de mis eenmaal
opdragen voor de overleden gelovigen
van het genootschap van Sint Julianus en
daarbij bidden en de namen noemen van
de overledenen uit de voorgeslachten van
de Bongard, van den Hove, enz., voor
welke jaardienst de pastoor elke keer 1
brood van 8 pond en 4 marken ontvangt
en de koster hetzelfde en de meesters van
het armengasthuis betalen. Er is volledig
betaald tot het jaar 1597.
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Anniversarium Heidengrondt, pro quo Jaardienst van Heidengrondt, waarvoor
+
de pastoor volgens afspraak 4 vat rogge
habet pastor ut prescriptum est,
7r.
quatuor vasa siliginis et debet pastor orare ontvangt en de pastoor moet steeds
bidden voor dat voorgeslacht, wanneer
semper pro illa progenie, quando
hij preekt op de zondagen en de
concionatur diebus dominicis, et
mamburni ecclesie de Buchuldt solvunt kerkvoogden van Bocholtz betalen de
pastori ex decimis; perfecta solutio usque pastoor uit de tienden; er is volledig
betaald tot het jaar 1597.
ad annum 97.
+

Anniversarium Arnoldi et Petri Muylen
et eorum uxores, pro quo habet pastor
unum vas siliginis hereditarie et custos
unum cop super domum et curtem Meij
Raedermeekers op Bochudder Heijdt;
nunc possidet Johannes Muninx et
Nicolaus Kosters et Leonardus Muninx.
Perfecta solutio usque ad annum 97.

Jaardienst van Arnoldus en Petrus
Muijlen en hun echtgenotes, waarvoor de
pastoor erfelijk 1 vat rogge ontvangt en
de koster 1 kop op huis en hof van Meij
Raedermeeckers op de Bocholtzer heide;
nu in het bezit van Johannes Muninx en
Nicolaus Kosters en Leonardus Muninx.
Er is volledig betaald tot het jaar 1597.

Anniversarium Caroli Sleijpen, pro quo
habet pastor unum vas siliginis super
domum et curtem Pauli Bendels, ex
opposite platea que tendit inter der
Vroenhoff, ab alio latere domus et curtis
Godefridi Prickarts, denique
communitates dicti ‘den Broeck’. Paulus
Bindels exacte solvit usque ad annum 97.

Jaardienst van Carolus Sleijpen, waarvoor
de pastoor 1 vat rogge ontvangt op huis
en hof van Paulus Bendels, tegenover de
weg die loopt van de Vroenhof aan de
andere kant van huis en hof van
Godefridus Prickarts en tenslotte tot de
meent genaamd ‘den Broeck’. Paulus
Bindels betaalde volledig tot het jaar
1597.

Anniversarium Eve Keijd, pro quo pastor
habet unum vas siliginis hereditarie et
solvunt pastori mamburni ecclesie de
Bucholdts et anno 97 concordatum est,
ut Jacobus et Joannes Roetkrans solverent
semper pastori, quia illorum domus et
curtis in den Broeck oppignovata est.
Jacobus et Johannes Roetkrans exacte
solverunt usque 97.

Jaardienst van Eva Keijd, waarvoor de
pastoor erfelijk 1 vat rogge ontvangt en
de kerkvoogden van Bocholtz betalen de
pastoor en in het jaar 1597 is
overeengekomen dat Jacobus en Johannes
Roetkrans steeds de pastoor zullen
betalen, omdat hun huis en hof in de
Broek verpand is. Jacobus en Johannes
Roetkrans betaalden volledig tot 1597.

Anniversarium Joannis Iseremans et
uxoris ejus Mechtildis, pro quo habet
pastor hereditarie dimidium vas siliginis
supra domum et curtem tzo Horn et
custos unum cop, modo occupant

Jaardienst van Joannes Iseremans en zijn
vrouw Mechtildis, waarvoor de pastoor
erfelijk ½ vat rogge ontvangt op huis en
hof te Horn en de koster 1 kop; nu in het
bezit van Frambachius, zoon van Andreas
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frambachius [filius] Andree van
van Waelhorn; hij betaalde volledig tot
Waelhorn; perfecte solvit usque ad annum het jaar 1597.
97.
Jan Cardenael et uxoris ejus Catharine
anniversarium, pro quo habet pastor unum
vas siliginis hereditarie supra domum et
curtem Claes Saevelbergh, prope domum
et curtem Joannis Muninx op die
Buchuldter Heijdt et duo jornalia terre et
custos unum cop; Nicolaus exacte solvit
usque ad annum 97.

Jaardienst van Jan Cardenael en zijn
vrouw Catharina, waarvoor de pastoor
erfelijk 1 vat rogge ontvangt op huis en
hof van Claes Saevelbergh, dichtbij huis
en hof van Joannes Muninx op de
Bocholtzer Heide en 2 morgen land en
de koster 1 kop; Nicolaus betaalde
volledig tot het jaar 1597.

Anniversarium Petri Sistermans et uxoris Jaardienst van Petrus Sistermans en zijn
+
vrouw Ida, waarvoor de pastoor erfelijk
ejus Ide, pro quo habet pastor unum
7v.
vas siliginis hereditarie et fabrica unum 1 vat rogge ontvangt en de kerkfabriek 1
cop et custos unum cop super dimidium kop en de koster 1 kop op ½ bunder land;
in het oosten de Molenweg, in het zuiden
bonuarium terre, versus orientem der
Mulen wegh, versus meridiem bonuarium een bunder behorend bij Getrudis
Dydden; nu in het bezit van Marie van
spectans ad Getrudem
Oppen
+
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Dydden; nunc tenet Marie van Oppen et en zij betaalde volledig tot het jaar 1597.
exacte solvit usque ad annum 97.
Anniversarium Mechtildis Tegger, pro
quo pastor habet dimidium vas siliginis
hereditarie super duo jornalia terre aen
die Heydt; nunc possidet Nicolaus
Moulen una cum uxore Catharina
Teggers; exacte solverunt usque ad
annum 97.

Jaardienst van Mechtildis Tegger,
waarvoor de pastoor erfelijk ½ vat rogge
ontvangt op 2 morgen land op de Heide;
in het bezit van Nicolaus Moulen samen
met zijn vrouw Catharina Teggers; zij
betaalden volledig tot het jaar 1597.

Omnia reddituum terrarum et
anniversariorum ecclesie de Buchults:

Som van de opbrengsten van landerijen
en jaardiensten van de kerk van Bocholtz:

44 [43½] vasa siliginis.

44 [43½] vat rogge.

36 vasa avene.

36 vat haver.

7 capones, una galina.

7 kapoenen, 1 hen.

26 denarii.

26 stuivers.

[N]otandum quod pastor habet ex
unaquaque domo in Buchuldt, hoc est a
via van de Buchudder Lyndt tendens ad
edes Pauli Bendels et Leonardi Prickarts,
unum panem octo ponderis et alterum
ejusdem ponderis in die Nativitatis
Domini et custos habet unum ejusdem
ponderis in festo Paschalis, et est perfecta
solutio usque ad annum 97 et in
Sympelvelt usque ad dictam plateam
inclusis domibus Pauli Bendels, Geurt
Prickarts, Leonard Prickart, ex unaquaque
domo in festo Paschalis unum panem octo
ponderis totidem et custos singulis annis
det; et perfecta solutio usque ad annum
97.

N.B. De pastoor ontvangt van elk huis in
Bocholtz, dwz vanaf de weg van de
Bongarder Linde lopend naar het huis van
Paulus Bendels en Leonardus Prickartz,
1 brood van 8 pond en een ander van
evenveel pond met Kerstmis en de koster
ontvangt 1 van hetzelfde gewicht op het
feest van Pasen en er is volledig betaald
tot het jaar 1597 en in Simpelveld tot aan
de genoemde weg met inbegrip van de
huizen van Paulus Bendels, Geurt
Prickarts en Leonard Prickarts, uit elk
huis op het feest van Pasen 1 brood van
8 pond; evenveel heeft ook de koster elk
jaar en er is volledig betaald tot het jaar
1597.

FF. 7v-8v. [D1 FF. 19r+19v.]
Redditus ecclesie de Simpelvelt super Inkomsten van de kerk van Simpelveld
fundationem pastoratus.
op basis van het bezit van het
pastoraat.
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Anna Bispelmans, nunc Gerardus Schuts, Anna Bispelmans, tegenwoordig
+
Gerardus Schuts, erven van Catharina aen
heredes Catharine aen de Kerck in
7v.
de Kerck in Simpelveld, moet aan de
Simpelvelt, tenetur pastori dimidium
modium avene et quatuor capones super pastoor ½ mud haver en 4 kapoenen
domum et curtem; sitam a latere domus betalen over huis en hof, gelegen aan de
pastoratus et versus meridiem cimiterium zijkant van de pastorie en in het zuiden
aan het kerkhof van de kerk van
ecclesie de Simpelvelt; et versus
septentrionalem unam quartam jornalis Simpelveld; en in het noorden aan een
kwart morgen ‘Heerengoet’; in het oosten
Heeren goet; versus orientem in agua
platea, que venit uijt die gemeijnten; et aan een brede beek die uit de meent komt;
en het huis met hof is 1 morgen groot,
domus cum curte est unum jornale
genomen uit de goederen van de pastorie,
sumptum ex appendicibus domus
pastoratus, dotis ecclesie. Anna perfect kerkelijk bezit. Anna betaalde volledig
solvit usque ad annum 97, cum Huberto tot het jaar 1597, met Hubertus
Saevelbergh.
Saevelbergh.
+
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Joannes Raducensis, qui nuncupatur ‘in Johannes van Rode, die ‘In den Weijer’
genoemd wordt, 9 vat haver en 3
den Weijer’, novem vasa avene et tres +8r.
kapoenen voor de hof bij Oppen, namelijk
capones de curte tzo Oppen, scilicet
quinque jornalia terre dotis ecclesie modo 5 morgen land, kerkelijk bezit; nu zijn
sunt Pascua et possidet Getrudis Dydden; het weiden en Getrudis Dydden is de
bezitter; begrenzing in het oosten de
limites sunt versus orientem pratum
weide van Balthasar Saevelbergh in de
Balthasar Saevelbergh in den Broeck;
versus meridiem platea domus et curtis Broek; in het zuiden de weg van huis en
Getrudis Dydden, dicte in den Kamp, et hof van Getrudis Dydden, ‘in den Kamp’
curtis Henrici Keuven; versus occidentem genoemd, en de hof van Henricus
Keuven; in het westen de goederen van
der Punttel Wyers goet; versus
Wyers in de Puntel; in het westen de
occidentem communitates dicte ‘der
meent genaamd ‘der Broeck’.
Broeck’.
+

Mamburni Getrudis Dydden exacte
solverunt annum 96.

De voogden van Getrudis Dydden
betaalden volledig tot het jaar 1596.

Henricus Muijsche, nunc Getrudis
Dydden, super domum et curtem sitam
in den Waelbroeck, puta tria jornalia
pascuorum, que legavit domicellus Otto
ab Wickraedt, et tenetur dicta Getrudis
ex prefatis tribus jornalibus hereditarie
quatuor vasa avene cum dimidio et
quatuor capones et tres solidos, dotis
ecclesie; limites sunt versus orientem
Waelbroecker hoeff; versus meridiem
platea que tendit ad communes dicte ‘der
Broeck’; versus occidentem via que tendit
ad domum Mees Welters et der Loepen
Puts; versus septentrionem der Meijs
bergh et curtis op den Bollandt, pertinens
ad Simone Cardenael.

Henricus Muijsche, tegenwoordig
Getrudis Dydden, over huis en hof
gelegen in de Waalbroek, ongeveer 3
morgen weiden, die jonker Otto van
Wickrath heeft nagelaten; en de
genoemde Getrudis moet over de
genoemde 3 morgen erfelijk 4½ vat haver
en 4 kapoenen en 3 stuivers betalen,
kerkelijk bezit; de grenzen zijn: in het
oosten de Waalbroeker hof; in het zuiden
de weg die loopt naar de meent genaamd
‘der Broeck’; in het westen de weg die
loopt naar het huis van Mees Welters en
Puts Loepen; in het noorden de Meijsberg
en de hof op de Bollandt, toebehorend
aan Simone Cardinael.

Mamburni Getrudis solverunt usque ad De voogden van Getrudis betaalden tot
annum 97.
het jaar 1597.
Joannes de Raede de una curia que
vocatur in den Pannenschleger 20 d.,
modo solvit Johannes Oetegraeven;
limites sunt versus orientem die
Nermstraes; versus meridiem curtis et
domus Joannis Bachus; occidentem

Johannes van Rode over een hof die ‘in
den Pannenschleger’ wordt genoemd, 20
penningen; nu betaalt Johannes
Oetegraven; grenzen zijn: in het oosten
de Irmstraat; in het zuiden de hof en het
huis van Joannes Bachus; in het westen
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communes dicte ‘Broeck’; septentrionem de meent genaamd ‘Broeck’; in het
via inter pastoratum; modo solvit Joannes noorden de weg tussen het pastoraat; nu
Oetegraeven.
betaalt Joannes Oetegraven.
Item heredes Cathirine widuwe, scilicet
Petrus Bispelman et frater suus Dionisius
cum suis, tenentur de quinque jornalia
terre quindecim solidos, retro Kelmont
hoff.

Ook zijn de erfgenamenvan de weduwe
Catherina, namelijk Petrus Bispelman en
zijn broer Dionisius met zijn familie,
verplicht over 5 morgen land [te betalen]
15 stuivers, achter de hof Kelmont.

Item Joannis Sijben tenetur unum vas
cum dimidio siliginis super domum et
curtem suam; limites sunt versus orientem
via inter Mennekens Kamp; versus
meridiem Vroenhofs lant; occidentem
Leenard Brouwers Kamp; septentrionem
parvum pascuum spectans ad Getrudem
Dijdden.

Evenzo moet Joannes Sijben 1½ vat
rogge betalen over zijn huis en hof;
grenzen: in het oosten de weg tussen het
‘Mennekens kamp’; in het zuiden het land
van de Vroenhof; in het westen de kamp
van Leenard Brouwers; in het noorden
een kleine weide in de richting van
Getrudis Dydden.
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Nu hebben de Akense Predikheren een
Modo tenent predicatores Aquenses
+
deel en ze betalen ½ [vat] rogge,
unam partem et solvent dimidium
8v.
siliginis, alteram tenet Anna Bispelmans het tweede deel heeft Anna Bispelmans
en zij betaalt ½ vat; en Hubertus
et solvit dimidium vas, et Hubertus
Saevelbergh het derde [vat] en Petrus
Saevelbergh tertiam, et tenet Petrus
Kuijpers en Barbara Heuts bezitten het;
Kuijpers et Barbara Heuts, et solvent
zij betalen ½ vat rogge; er is volledig
dimidium vas siliginis; perfecta est
betaald tot het jaar 1597.
solutio usque ad annum 97.
+

Winandus ante Portem 15 d. super
domum et curtem suam in den
Waelbroeck.

Winandus voor de Poort [betaalt] 15
penningen voor zijn huis en hof in de
Waalbroek.

Item curia de Scuiwer............. 4 solidos; Evenzo de hof van de Sweijer........... 4
nuns occupat domicellus Theodorus
stuivers; nu is Theodorus Grijn de
Grijn.
bezitter.
Item Joannes Cull 12 d.; solvit pro nunc. Evenzo Joannes Cull 12 penningen; hij
betaalt voor nu.
Item Wilhelmus Monachi in die Grecht Evenzo [betaalt] Wilhelmus Monnik in
super domum et curtem suam in die Grait de Gracht op zijn huis en hof in de Gracht
25 d.; modo tenet et solvit This Breemen. 25 penningen; nu bezit en betaalt This
Bremen.
Item Sijben kinder op den Kappenbusch Evenzo de kinderen van Sijben op de
tenentur 6d.; modo This Zijben.
Kappenbusch: 6 penningen; nu This
Zijben.
Item fabrica ecclesie de Simpelvelt
tenetur annuatim 9 solidos.

Evenzo moet de kerkfabriek van
Simpelveld jaarlijks 9 stuivers betalen.

Item Rueffers hoff ante Schiffelers hoff Ook Rueffers hof [gelegen] voor de
tenetur 9 d., modo............
Schiffelers hof betaalt 9 penningen,
nu..........
Item ex parte Joannis Bastart de
Emstenraedt, duo vasa siliginis pro
anniversario hereditarie.

Ook van de kant van Joannes Bastaard
van Imstenrade 2 vat rogge vanwege
erfelijke jaardienst.
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Item Johannes Lodowic super domum et Evenzo [betaalt] Johannes Lodowic over
curtem suam in die Nermstraes 3 solidos. zijn huis en hof in de Irmstraat 3 stuivers.
Solvit nunc Johannes Bachus.
Johannes Bachus betaalt nu.
Item Johannes in 't Backhuijs tenetur
etiam super domum et curtem suam 3
solidos. Solvit nunc Joannes Bachus
usque ad annum 97.

Evenzo moet Joannes in het Backhuijs 3
stuivers betalen op zijn huis en hof. Nu
betaalde Joannes Bachus tot het jaar
1597.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

340

FF. 9r-13r. [D1. FF. 18r-24v+46r-56r]
Anniversaria ecclesie de Simpelvelt
Jaardiensten van de kerk van
cum solutionibus usque ad annum 97. Simpelveld met de betalingen tot het
jaar 1597.
Anniversarium Joannis Glois et uxoris De jaardienst van Joannes Glois en zijn
+
vrouw Catharina en hun ouders moet
sue Catharine et eorum parentum
9r.
altijd gehouden worden op vrijdag na het
semper est faciendum feria sexta post
feest van de H. Cornelius, waarvoor de
festum sancti Cornelij, pro quo habet
pastoor van de kerk erfelijk 3 vat rogge
pastor ecclesie tria vas siliginis
hereditarie super dimidium bonuarium krijgt op ½ bunder bij de Twee Linden;
tegenwoordig betalen Joannes en
aen die Tzwae Lynde, modo solvit
Lambertus Roetkrans zoals eerder
Johannes et Lambertus Roetkrans ut
prescriptum est, et fabrica ecclesie duo vermeld is en de kerkfabriek 2 vat en de
vasa et matricularius unum vas siliginis koster 1 vat rogge en hij moet ieder jaar
et debet omni anno recordare super duo denken aan 2 morgen, waarvan en een
jornalia, unum quod jacet in die Gloiss ligt in de Gloisdel en een in de Winkel;
delle et unum jornale in den Winkel, qua Lourentius in de Waalbroek beheert deze
naast de morgen van Luijtgen op de
tenet Lourentius in den Waelbroeck
Zandberg.
neven Luijtgens morgen op den
Santbergh.
+

Pastor exacte solvens [solutus] est a
Joanne et Lamberto Roetkrantz, quo ad
tria vasa siliginis et Jacobus Lambrechts
cum uxore sua Agnete van Oppen; modo
Albertus Lambrechts cum sorore sua
Anna Lambrechts solvunt ecclesie duo
vasa praedicta.

De pastoor is volledig betaald door
Joannes en Lambertus Roetkrantz, met 3
vat rogge ook Jacobus Lambrechts met
zijn vrouw Agnes van Oppen; nu betalen
Albertus Lambrechts met zijn zus Anna
Lambrechts aan de kerk de genoemde 2
vat.

Et Marie van Oppen solvit matriculario En Maria van Oppen betaalt aan de koster
unum vas siliginis. Marie van Oppen
1 vat rogge. Maria van Oppen betaalde
solvit matriculario usque ad annum 97. aan de koster tot het jaar 1597.
Anniversarium domicelle Margarete van
Koeckem, de quo habet pastor hujus
ecclesie unum vas siliginis hereditarie
super domum et curtem Nicolai Moltz;
nunc tenet et solvit Leonardus Peltzers
cum uxore sua Cecilia Moltz. Limites
sunt via communis, ex opposite domus
et curtis Peter Jonckers, Nuel Vreuls, a

Jaardienst van jonkvrouw Margareta van
Koeckem, waarvoor de pastoor van deze
kerk erfelijk 1 vat rogge krijgt op huis en
hof van Nicolaus Moltz; tegenwoordig
bezit en betaalt Leonardus Peltzers met
zijn vrouw Cecilia Moltz. Grenzen zijn:
de openbare weg, aan de voorkant huis
en hof van Peter Jonckers, Nuel Vreuls,
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latere Maria Vleugels. Leonardus Pelsers aan de zijkant Maria Vleugels. Leonardus
exacte solvit annum 96.
Pelzers betaalde volledig in het jaar 1596.
Anniversarium hereditarie pro tota stirpe
de Emsteraedt, scilicet domicelli Betrand,
Buetz et domicelle Margarethe de
Koeckem pretacte et eorum successorum
amicorumque, semper est faciendum feria
quinta in Quatuor Temporum cum duabus
missis et vigiliis et cum 4 candelis
accensis, pro quo habet pastor hujus
ecclesie duodecim vasa siliginis super
domum et curtem op den Vroenhoff ante
cemiterium de

De erfelijke jaardienst voor de hele
familie van Imstenrade, namelijk de
jonkers Betrand, Buetz en de jonkvrouw
Margarethe van Koeckem en hun
opvolgers en vrienden moet steeds
gehouden worden op donderdag in de
Quatertemperdagen met 2 missen en
vigilies en met 4 brandende kaarsen,
waarvoor de pastoor van deze kerk 12 vat
rogge krijgt op huis en hof op de
Vroenhof voor het kerkhof van
Simpelveld en op alle landerijen die bij
de genoemde hof
in de Vroenhof horen, en zo vaak als de

+

Simpelvelt et super omnes terras ad
predictam curtem inden Vroenhoff
pertinentes, et quoties pastor celebravit,
habebit memoriam anniversariorum

pastoor de mis gelezen heeft, zal hij ter
9v.

+

herdenking bij de genoemde jaardiensten
op hun graf de volgende psalm zeggen:
De pro-
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prescriptarum sub sepulcrum eorum
psalmurn sequentem: ‘de profundis
clamavi’ cum collecta, et etiam dominicis
diebus faciat pro eis orare, pro nunc
occupant dictam domum et curtem
domicelli Joannes et Andreas Gritteren.
Coloni eorum solverunt exacte ad annum
97.

fundis clamavi, met collecte, en ook moet
hij op zondagen voor hen bidden; op dit
ogenblik bezitten de jonkers Joannes en
Andreas Gritteren het genoemde huis en
de hof. Hun pachters betaalden volledig
tot het jaar 1597.

Commemoratio hereditarie Ludowici in
die Neyrmstraet et uxoris sue Marie cum
pueris semper facienda est feria sexta post
Circumcisionem Christi, pro quo habet
pastor istius ecclesie tres buscas super
domum et curtem Ludowici et de istis
tribus bustas domum et curtem solvit
Joannes Ludowici tres solidos et Johanna
Bachuijs 3 s., ut superius in registro
continetur; modo solvit Johannes
Bachuijs et perfecte solvit usque ad
annum 97.

De erfelijke herdenking van Ludovicus
in de Irmstraat en zijn vrouw Maria met
de kinderen moet altijd gehouden worden
op vrijdag na de Besnijdenis van Christus,
waarvoor de pastoor van deze kerk 3
schoven krijgt op huis en hof van
Ludovicus en voor deze 3 schoven betaalt
Joannes van Ludovicus 3 stuivers en
Johanna Bachuijs 3 stuivers, zoals boven
in het register staat; nu betaalt Jannes
Bachuijs en hij betaalde volledig tot het
jaar 1597.

Commemoratio hereditarie Wilhelmi
Scheijfkens et uxoris sue cum pueris,
semper est facienda feria secunda post
festum Assumptionis Marie, pro qua
habet habet pastor ecclesie duo vasa
siliginis super unum domum et curtem
op den Schijn, tenet pro nunc Joannes op
de Schijn, modo tenet Jannes Remkens
et solvit unum vas dimidio et Petrus
Jonckers solvit aliud dimidium vas;
solverunt exacte usque ad annum 97.

De erfelijke herdenking van Wilhelmus
Scheijfkens en zijn vrouw met de
kinderen moet steeds gehouden worden
op maandag na het feest van Maria
Hemelvaart, waarvoor de pastoor van de
kerk 2 vat rogge krijgt op een huis en hof
op de Schijn, tot nu toe in bezit van
Joannes op den Schijn, nu in bezit van
Jannes Remkens en hij betaalt ½ vat en
petrus Jonckers betaalt de andere helft
van het vat; zij betaalden volledig tot het
jaar 1597.

Anniversarium Joannis Buijsen et uxoris
sue Getrudis cum pueris, semper facienda
feria sexta post Trium Regum, pro quo
habet pastor ecclesie unum vas siliginis
super 3 vierdel landts neven Beyssels
kinder lant; in den vurhoff Heyn
Schiffelerts halff boine; modo solvit
Marie van Oppen; perfecta solutio facta

De jaardienst van Joannes Buijsen en zijn
vrouw Getrud met de kinderen moet altijd
gehouden worden op vrijdag na
Driekoningen, waarvoor de pastoor van
de kerk 1 vat rogge ontvangt op 3 vierdel
land naast het land van de kinderen
Beijssel, aan de voorkant aan ½ morgen
van Heijn Schiffelerts; nu betaalt Marie
van Oppen; een volledige betaling is
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est per Maria van Oppen usque ad annum gedaan door Maria van Oppen tot het jaar
97.
1597.
Commemoratio Joannis in die Graijt et
uxoris ejus Agnetis cum pueris semper
facienda feria quinta post Dedicationem
hujus ecclesie, pro quo habet pastor duo
vasa cum dimidio siliginis hereditarie et
fabrica ecclesie 3 cup

De herdenking van Joannes in die Graijt
en zijn vrouw Agnes met de kinderen
moet gehouden worden op donderdag na
de Kerkwijding, waarvoor de pastoor
erfelijk 2½ vat rogge krijgt en de
kerkfabriek 3 kop

en de koster 1 kop op 1 bunder land
et custos unum cop super unum
+
gelegen op de Huls naast Buschoffs land
bonnarium terre jacens aen die Heuls
10r.
neven Buschoffs lant aen een sijde et ad aan de ene kant en aan de andere kant de
aliam Simon Jasper morgen, modo solvit morgen van Simon Jasper; nu betaalt Jan
Scheilen 1 vat 3 kop en This Breemen en
Jan Scheilen unum vas 3 cup et This
Breemen et Alffer Boesten 3 cop; Joannes Alffer Boesten 1 kop; Joannes Scheilen,
Matthias Breemen en Alffer Boesten
Scheilen et Matthias Breemen, Alffer
betaalden volledig tot het jaar 1597.
Boesten solverunt perfecte usque ad
annum 97
+
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Commemoratio hereditarie Joannis van
der Heggen et uxoris ejus cum pueris et
Henken super Montem et uxoris sue
semper est facienda feria tertia post
dominicain Reminiscere in
Quadragesima, pro quo habet pastor
unum vas cum dimidio siliginis et fabrica
2 cup, pro candelis et pastor dabit pro
matriculario 3 s. super domum et curtem
Leonardi Heckmans op den Hennenbergh;
limites sunt versus orientem domus et
curtis Andree van Oppem, modo Joannis
Santernel; versus occidentem Jan Gerits,
modo domus et curtis Joannes Gerits
nominata Maria Oetegraeven; modo
occupat et solvit Jacobus Digtuns, civis
Aquensis. Perfecta solutio usque ad
annum 97.

De erfelijke herdenking van Joannes van
der Heggen en zijn vrouw met de
kinderen en Henken op de Berg en zijn
vrouw moet steeds gehouden worden op
dinsdag na zondag Reminiscere in de
Vasten, waarvoor de pastoor 1½ vat rogge
krijgt en de fabriek 2 kop voor de kaarsen
en de pastoor zal voor de koster 3 stuiver
geven op huis en hof van Leonardus
Heckmans op de Henneberg; grenzen zijn
naar het oosten huis en hof van Andreas
van Oppen, nu Joannes Santernel, naar
het westen Jan Gerits, nu huis en hof van
Joannes Gerits onder de naam Maria
Oetegraeven; nu bezit en betaalt Jacobus
Digtum, burger van Aken. Volledige
betaling tot het jaar 1597.

Commemoratio Petri Scheilen et uxoris
sue Barbare cum pueris semper est
facienda feria tertia post Dionisi, pro quo
habet pastor ecclesie unum vas siliginis
hereditarie et fabrica 3 cup et custos
unum cop super unum jornale terre op
den Moelenwegh, neven Claes Brouwers
landt; tenetur pro nunc Margareta uxor
Teelen van Nerm; modo solvit Jan van
Werst maritus Elisabeth Schiffelerts et
Maria Oetegraeven anno 96, dicti redditus
positi sunt a prefatis solutionibus supra
domum et curtem aen geen Busken.
Limites sunt: versus orientem communes
dicte ‘der Broeck’ et domus et curtis
Theodorici Broumans, versus meridiem
die baech et curtis de Bulkom, versus
occidentem terre Lamberti Jongen; modo
solvit Jacobus Vaesen van
Busscherhousen dimidium vas et Maria
Oetegraeven dimidium vas siliginis;
perfecte solverunt usque ad annum 97.

De herdenking van Petrus Scheilen en
zijn vrouw Barbara met de kinderen moet
steeds gehouden worden op dinsdag na
Dionisius, waarvoor de pastoor van de
kerk erfelijk 1 vat rogge krijgt en de
fabriek 3 kop en de koster 1 kop op 1
morgen land aan de Molenweg, naast het
land van Claes Brouwers, nu in het bezit
van Margaretha, de vrouw van Teelen
van Nerm; nu betaalt Jan van Werst,
echtgenoot van Elisabeth Schiffelerts en
Maria Oetegraeven in het jaar 1596; de
genoemde inkomsten zijn voor de
genoemde betalingen gezet op huis en
hof ‘aen geen Busken’. Grenzen zijn: naar
het oosten de meent genaamd ‘der
Broeck’, en huis en hof van Theodoricus
Broumans, naar het zuiden de beek en de
hof van Bulkum, naar het westen de
gronden van Lambertus Jongen; nu
betaalt Jacobus Vaesen uit
Bosschenhuizen ½ vat en Maria
Oetegraeven ½ vat rogge; ze betaalden
volledig tot het jaar 1597.
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Commemoratio Jhennen in die Belt et De herdenking van Jhennen in die Belt
+
en zijn zoon van Maria moet altijd
filii ejus Marie semper est facienda
10v.
feria sexta post Assumptionis Marie, pro gehouden worden op vrijdag na Maria
Hemelvaart, waarvoor de pastoor van de
quo habet pastor ecclesie duo vasa et
kerk 2 vat en 1 kop haver krijgt op een
unum cop avene super unam curtem
contra domum Joannis opden Schijn op hof tegenover het huis van Joannes op
den Molsbergh, sed Alman Lambrechts den Schijn op de Molsberg, maar Alman
Lambrechts betaalt aan de pastoor de
solvit pastori dictam avenam. Alman
genoemde haver. Alman Lambrechts
Lambrechts perfecte solvit usque ad
betaalde volledig tot het jaar 1597.
annum 97.
+

Commemoratio hereditaria Petri in den
Wijer et uxoris ejus Beel cum pueris
semper est facienda feria tertia post
Martini, pro quo habet pastor unam vas
cum dimidio siliginis et fabrica dimidium
vas et pastor debet matriculario unam
buscam super unum jornale terre in den
Mertensgraef neven Claes Brouwers
landt, modo solvit Anna Bispelman et
Houbrecht Saevelbergh van
Busserhousen; perfecta solutio usque ad
annum 97

De erfelijke jaardienst van Petrus in den
Wijer en zijn vrouw Beel met de kinderen
moet altijd gehouden worden op dinsdag
na Martinus, waarvoor de pastoor 1½ vat
rogge krijgt en de fabriek ½ vat en de
pastoor geeft aan de koster 1 schoof op 1
morgen land in de Mertensgraaf naast het
land van Claes brouwers; nu betalen Anna
Bispelmans en Houbrecht Saevelbergh
van Bosschenhuizen; volledige betaling
tot het jaar 1597.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

343

Commemoratio Fije Elegast cum suis
parentibus semper est facienda feria tertia
post Andree, pro quo habet pastor
ecclesie unum dimidium modium siliginis
super domum et curtem Arnoldi de
Bulkom, et tria jornalia terre retro domum
suam, prope domum Joannis Kapparts et
fabrica ecclesia totidem hereditarie super
unum jornale pomerij retro domum
Wilhelmi Aelfers de Bulkom et etiam
supra predictam onderpant; nunc possidet
Theodoricus Broumans Juliacensis per
colonos curie de Bulkom; perfecta solutio
facta est usque ad annum 97.

De herdenking van Fije Elegast met haar
ouders moet steeds gehouden worden op
dinsdag na Andreas, waarvoor de pastoor
van de kerk ½ mud rogge krijgt op huis
en hof van Arnoldus van Bulkom en 3
morgen land achter zijn huis, dichtbij het
huis van Joannes Kapparts; en de
kerkfabriek evenveel erfelijk op een
morgen boomgaard achter het huis van
Wilhelmus Aelfers van Bulkom en ook
op het genoemde onderpand; nu in bezit
van Theodoricus Broumans uit Gulik [en
betaling] door pachters van de hof van
Bulkum; volledige betaling is gedaan tot
het jaar 1597.

Commemoratio hereditarie Henrici
Episcopi et uxoris Marie cum amicis
semper facienda est feria tertia post
Lucie, pro quo pastor habet unum vas
siliginis hereditarie et capellanus hujus
ecclesie debet ipso die celebrare et
habebit dimidium vas siliginis, et fabrica
ecclesie unum dimidium vas siliginis et
matricularius unum cop, supra domum et
curtem op die Plaet, et supra duo cum
dimidio jornalia jacentes int Oppenloch;
modo solvit Clara vidua Petri

De erfelijke jaardienst van Henricus
Bisschop en zijn vrouw Maria met
vrienden moet altijd gehouden worden
op dinsdag na Lucia, waarvoor de pastoor
erfelijk 1 vat rogge krijgt en de kapelaan
van deze kerk moet op dezelfde dag de
mis opdragen en zal ½ vat rogge krijgen;
en de kerkfabriek ½ vat rogge en de
secretaris 1 kop, op huis en hof ‘op die
Plaet’; en op 2½ morgen liggend in het
Oppenloch; nu betaalt Clara, de weduwe
van Petrus Pleiter,

+

Pleiter, Hubertus Vree et Johannes
Baenen; perfecte solutiones per
predictos usque ad annum 97.
Anniversarium Simonis Kuijpers et uxoris
ejus Getrudis semper faciendum est feria
sexta ante Omnium Sanctorum, pro quo
habet pastor dimidium vas siliginis
hereditarie et fabrica ecclesie totidem
super unam curtem onder den
Moelendijck et una latere pratum quod
spectat ad matricularium ecclesie de
Simpelvelt et solvit Andreas Bastarts de
Busserhousen et fabrica ecclesie, dabit
de suo dimidio vase matriculario tres

Hubertus Vree en Johannes Baenen;
volledige betaling door de genoemden tot
11r.
het jaar 1597.

+

De jaardienst van Simon Kuijpers en zijn
echtgenote Getrud moet gehouden
worden op vrijdag voor Allerheiligen,
waarvoor de pastoor erfelijk ½ vat rogge
krijgt en de kerkfabriek evenveel op een
hof onder de Molenbeek en aan de ene
kant de weide die uitziet op de koster van
de kerk van Simpelveld en Andreas
Bastard van Bosschenhuizen betaalt en
de kerkfabriek geeft van zijn ½ vat aan
de koster 3 stuivers; nu in bezit van
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solidos, modo occupant Leonardus
Smeets, Ment van der Moinen [Moulen]
et Agnes Heulsen widuwe Lemmen
Pelsers. Exacte solverunt usque ad annum
97.

Leonardus Smeets, Ment van der Moinen
[Moulen] en Agnes Heulsen, weduwe van
Lemmen Peters. Ze betaalden volledig
tot het jaar 1597.

Commemoratio Joannis Hairst et uxoris
ejus Mechtildis cum filio ejus Petro, qui
legavit is tam commemorationem feria
quinta ante Pentecostes, pro quo pastor
duo vasa siliginis hereditarie et fabrica
ecclesie 2 vas siliginis et custos dimidium
vas siliginis super domum et curtem
Johannis Hairst de Bussershousen, modo
occupant Hubertij Saevelbergh et Langer
Jan qui duxit filiam Margarete
Kraeckbeer. Solverunt exacte usque ad
annum 96 [97].

De herdenking van Joannes Hairst en zijn
vrouw Mechtild met zijn zoon Petrus, die
deze herdenking heeft gesticht op
donderdag voor Pinksteren, waarvoor de
pastoor erfelijk 2 vat rogge ontvangt en
de kerkfabriek 2 vat rogge en de koster
½ vat rogge op huis en hof van Joannes
Hairst van Bosschenhuizen; nu in bezit
van Hubertus Saevelbergh en Lange Jan
die trouwde met de dochter van
Margareta Kraeckbeer. Zij betaalden
volledig tot het jaar 1596 [1597].
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Commemoratio Remigii ante Portam et
uxoris ejus Agnetis cum amborum
parentibus semper est facienda feria
secunda Quatuor Temporum per annum,
pro quo habet pastor ecclesie hereditarie
quatuor marcas et fabrica tres et
matricularius unam super domum et
curtem suam in de Waelbroeck; limites
sunt die baech et Johannis et Jacobus
Roetkrans et via communis; modo solvit
Jan Baenen der Deecker op geen Heuls;
perfecte solvit usque ad annum 97.

De herdenking van Remigius voor de
Poort en zijn vrouw Agnes met de ouders
van beiden moet altijd gehouden worden
op maandag van de Quatertemperdagen
ieder jaar, waarvoor de pastoor van de
kerk erfelijk 4 mark krijgt en de fabriek
3 en de koster 1 op huis en hof in de
Waalbroek; grenzen zijn de beek en
Johannes en Jacobus Roetkrans en de
openbare weg; nu betaalt Jan Baenen de
dakdekker op de Huls; hij betaalde
volledig tot het jaar 1597.

Commemoratio Wilhelmi de Pomerio et
uxoris ejus Catharine cum amicis semper
facienda secunda feria post Dionysij, pro
quo habet pastor ecclesie unum dimidium
modium avene, super duo jornalia terre
que jacent inter Buchults et Vleggendal;
solvit nunc Carijs 3 vasa avene et alia duo
vasa sunt cum consensus pastoris deposita
et relaxata ex causa, quod ista prescripta
jornalia sunt gravata cum aliis censibus;
modo solvit Joannes Munix et Nicolaus
Raedermeeker; perfect solverunt usque
ad annum 97.

De herdenking van Wilhelmus van de
Bongard en zijn vrouw Catharina met
vrienden moet altijd gehouden worden
op maandag na Dionisius, waarvoor de
pastoor van de kerk ½ mud haver krijgt
op 2 morgens land, die liggen tussen
Bocholtz en Vlengendaal; nu betaalt
Carijs 3 vat haver en de andere 2 vaten
zijn met toestemming van de pastoor met
rust gelaten omdat deze genoemde
morgens verzwaard zijn met andere
lasten; nu betalen Joannes Munix en
Nicolaus Raedermeecker; ze betaalden
volledig tot het jaar 1597.

Commemoratio Henrici Prijck et uxoris De herdenking van Henricus Prijck en
zijn vrouw Catharina met de kinderen
ejus Catharine cum pueris semper fieri +11v.
debet feria sexta post festum Dionysij, moet steeds gehouden worden op vrijdag
pro quo habet pastor ecclesie unum vas na het feest van Dionisius, waarvoor de
pastoor van de kerk 1 vat rogge krijgt en
siliginis et fabrica ecclesie totidem
hereditarie, super duo jornalia terre aen de kerkfabriek erfelijk evenveel, op 2
den Wijssen Stein et a una latere Jan van morgen land aan de Witte Steen en aan
Rade et tenetur modo Nicola, braxator in de ene kant Jan van Rade en het is nu in
bezit van Nicola de Brouwer in de
braxatorio; modo possidet et solvit
Dionysius Schiffeleert, ejus soror Lysken brouwerij; nu bezit en betaalt Dionisius
et perfecte solverunt usque ad annum 97. Schiffeleert en zijn zus Lysken en
volledig betaalden ze tot het jaar 1597.
+

Commemoratio Godefridi Heuts et
De herdenking van Godefridus Heuts en
parentum ejus semper est facienda feria zijn ouders moet steeds gehouden worden
sexta post Dedicationem ecclesie, pro quo op vrijdag na de Kerkwijding, waarvoor
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habet pastor unum vas siliginis supra
omnia bona Leonardi Heuts et Simonis
Heuts fratrum, et solvunt heredes
Leonardi Heuts; modo solvit dimidium
vas Leonardus et aliud dimidium vas
solvit Petrus Kuijpers.

de pastoor 1 vat rogge krijgt op alle
goederen van de broers Leonardus en
Simon Heuts; en de erfgenamen van
Leonardus Heuts betalen; nu betaalt
Leonardus ½ vat en het andere halve vat
betaalt Petrus Kuijpers.

Commemoratio Henrici Roe et uxoris
ejus Marie et parentum eorum, semper
est facienda feria sexta ante Vincula Petri,
pro quibus pastor habet duo vasa siliginis
hereditarie et fabrica ecclesie totidem
super domum et curtem tzo Bulkom ac
terras in campis, et solvit Catharina in
den Vroenhoff et fabrica dabit
matriculario unum solidum; modo
occupant et solvit Theodoricus Bromans
a Gulick seu ejus coloni, et perfecte
solverunt usque ad annum 97.

De herdenking van Henricus Roe en zijn
vrouw Maria en hun ouders moet altijd
gehouden worden op vrijdag voor Petrus
Banden, waarvoor de pastoor erfelijk 2
vat rogge krijgt en de kerkfabriek
evenveel op huis en hof te Bulkum en op
grond in de velden; en Catharina in de
Vroenhoff betaalt en de fabriek geeft aan
de koster 1 stuiver; nu bezit en betaalt
Theodoricus Bromans van Gulik of zijn
pachters en ze hebben volledig betaald
tot het jaar 1597.
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Commemoratio Joannis van den Hove et
uxoris ejus Catharine cum parentibus
semper est facienda feria sexta in
QuatuorTemporibus cum quatuor vicibus
in anno missa et vigilijs cantatis, pro quo
habet pastor ecclesie septem marcas
hereditarie et capellanus etiam istis diebus
celebrabit et habebit quatuor marcas et
fabrica ecclesie quatuor marcas et custos
unam pro suo labore super domum et
curtem tzo Bulkom, que fuit Wilhelmi
Alfers, et tenet modo Catharine in den
Vroenhoff cum viro suo Theodorico et
super omnes terras et curtes ad predictam
curiam pertinentes.

De herdenking van Joannes van den Hove
en zijn echtgenote Catharina met de
ouders moet altijd gehouden worden op
vrijdag in de Quatertemperdagen met 4
maal in het jaar een mis en gezongen
vigilies, waarvoor de pastoor van de kerk
erfelijk 7 mark krijgt en de kapelaan doet
ook de mis in die dagen en krijgt 4 mark
en de kerkfabriek 4 mark en de koster 1
[mark] voor zijn werk, op huis en hof te
Bulkum, dat van Wilhelmus Alfers was
en nu in bezit van Catharina in den
Vroenhoff met haar man Theodoricus en
op alle landerijen en hovendie bij de
genoemde hoeve horen.

De herdenking van Catharina en Fije, de
Commemoratio Catharine et Fije,
+
echtgenoten van Joannes Sceiffelarts en
Johannis Sceiffelarts uxores et
12r.
parentum eorum semper est facienda feria hun ouders moet altijd gehouden worden
sexta ante Conversionem beati Pauli, pro op vrijdag voor de Bekering van Sint
Paulus, waarvoor de pastoor van de kerk
quo habet pastor ecclesie unum vas
erfelijk 1 vat rogge krijgt en de
siliginis hereditarie et fabrica ecclesie
totidem super duo jornalia terre aen den kerkfabriek evenveel op 2 morgen land
bij de Witte Steen, die nu van Nicolaus
Wijssen Stein, que sunt modo Nicolai
Braxante portematoris; modo occupat et Brouwer zijn; nu bezit en betaalt
solvit Dioniss Schiffelerts et soror ejus Dionisius Schiffelerts en ook zijn zus
Elisabeth et solverunt exacte usque ad Elisabeth en zij hebben volledig betaald
tot het jaar 1597.
annum 97.
+

Commemoratio Itten de Krickelberg
facienda est semper feria sexta post
festum Sacramentum, pro quo habet
pastor ecclesie unum vas siliginis
hereditarie super domum et curtem et
omnes terras in Kryckelberg pertinentes;
modo occupat et solvit Tonis Vochen et
solvit exacte usque ad annum 97.

De herdenking van Itten van Krickelberg
moet steeds gehouden worden op vrijdag
na Sacramentsdag, waarvoor de pastoor
van de kerk erfelijk 1 vat rogge krijgt op
huis en hof en alle gronden die bij de
Krikkelberg horen; nu bezit en betaalt
Tonis Vocken en hij betaalde volledig tot
het jaar 1597.

Commemoratio Johannis Hoyts
Scheumecher et uxoris sue cum pueris
semper est facienda feria secunda ante
Laurentij, pro quo habet pastor ecclesie
unum vas siliginis et fabrica ecclesie
totidem hereditarie super domum et

De herdenking van Johannes Hoyts
Scheumecher en zijn vrouw met de
kinderen moet steeds gehouden worden
op maandag voor Laurentius, waarvoor
de pastoor van de kerk 1 vat rogge
ontvangt en de kerkfabriek erfelijk
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curtem prope Oppen vel quinque florenos
aureos, et anno 87 dedit Petrus de
Loevenberg pretactos florenos, satisfecit
pastori et fabrice ecclesie.

evenveel op huis en hof bij Oppen of 5
goudgulden; en in het jaar 1587 gaf
Petrus van Loevenberg de genoemde
guldens, hij stelde de pastoor en de
kerkfabriek tevreden.

Anniversarium Thilmani Mombers et
amicorum ejus semper est faciendum
feria sexta ante Pentecostes, pro quo
habet pastor ecclesie duo vasa siliginis
hereditarie super omnia bona pertinentia
op Heijnberg, prope die Herberge et super
quatuor jornalia, que jacent op den
Cullener wech; tenetur [et] occupat per
dictos terras domicellus Joannes van den
Haeff, et perfecte solvit usque ad annum
97.

De jaardienst van Thilman Mombers en
zijn vrienden moet altijd gehouden
worden op vrijdag voor Pinksteren,
waarvoor de pastoor van de kerk erfelijk
2 vat rogge krijgt op alle gronden
behorend bij Heijnsberg, dichtbij de
herberg en op 4 morgen die liggen bij de
Keulse weg; jonker Johannes van den
Hove is de bezitter en eigenaar van de
genoemde gronden en heeft volledig
betaald tot het jaar 1597.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

346

Commemoratio Leonardi Priccarts et
parentum ejus semper est facienda feria
sexta ante festum Omnium Sanctorum,
pro quo habet pastor ecclesie unum vas
siliginis hereditarie et fabrica tria cup et
matricularius unum cup supra suam
partem patrimonij sui op den
Prickertzberg; modo solvit tria cup Maria
filia Gerardi Prickartz et Joannis
Cardenael slotmeeker binnen Achen
unum cup, et solvit idem matricularius
unum cup atque perfecte solverunt usque
ad annum 97.

De herdenking van Leonardus Priccarts
en zijn ouders moet altijd gehouden
worden op vrijdag voor het feest van
Allerheiligen, waarvoor de pastoor van
de kerk erfelijk 1 vat rogge ontvangt en
de fabriek 3 kop en de secretaris 1 kop,
op zijn gedeelte van zijn erfdeel op de
Prickertsberg; nu betaalt Maria, de
dochter van Gerardus Prickartz 3 kop en
Joannes Cardenael, de slotenmaker in
Aken, 1 kop; en dezelfde koster betaalt 1
kop en zij betaalden volledig tot het jaar
1597.

Commemoratio Leonardi Heuts et uxoris De herdenking van Leonardus Heuts en
+
zijn echtgenote Barbara met de zonen
ejus Barbere cum filiis semper est
12v.
moet altijd gehouden worden op
facienda feria quinta ante dominicam
Oculi in Quadragesima, pro quo habet donderdag voor zondag Oculi in de
Vasten, waarvoor de pastoor van de kerk
pastor ecclesie unum vas siliginis
erfelijk 1 vat rogge krijgt en de fabriek 3
hereditarie et fabrica tria cop et
matricularius unum cop super domum et kop en de koster 1 kop op zijn huis en hof
aan de Irmstraat en er zal een gezongen
curtem suam in die Nermstraess et
mis met vigilie opgedragen worden; nu
cantabitur missa cum vigiliis; modo
bezitten en betalen Leonardus Heuts en
occupat et solvit Leonardus Heuts et
Petrus Kuijpers en zij betaalden volledig
Petrus Kuijpers et perfecte solverunt
tot het jaar 1597.
usque ad annum 97.
+

Commemoratio Henrici Fellarts et uxoris
sue [Marie] Catharine et prolibus semper
est facienda feria tertia ante Pentecostes,
pro qua habet pastor ecclesie unum vas
cum dimidio hereditarie siliginis super
domum et curtem Leonardi Muijlens et
super duo jornalia terre in dat Bergervelt
ad unam laterem Simon Jaspers, et fabrica
ecclesie unum cop et matricularius unum
cop; modo solvit [solvunt] heredes Jacob
Lambrechts, Alman Lambrechts cum
fratre suo Theodoro; perfecte solvit usque
ad annum 97.

De herdenking van Henricus Fellarts en
zijn vrouw [Maria] Catharina en
nakomelingen moet steeds gehouden
worden op dinsdag voor Pinsteren,
waarvoor de pastoor van de kerk erfelijk
1½ vat rogge ontvangt op huis en hof van
Leonardus Muijlens en op 2 morgen land
in het Bergerveld, aan een kant Simon
Jaspers; en de kerkfabriek 1 kop en de
koster 1 kop; nu betalen de erfgenamen
Jacob Lambrechts en Alman Lambrechts
met hun broer Theodorus; hij betaalde
volledig tot het jaar 1597.

Anniversarium Jaspers et uxoris sue cum De jaardienst van Jasper en zijn vrouw
pueris semper est faciendum altera die met de kinderen moet altijd gehouden
Getrudis virginis, pro quo habet pastor worden op de tweede dag van de maagd
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ecclesie unum vas siliginis hereditarie et
fabrica ecclesie unum cop et matricularius
unum cop super quatuor jornalia terre aen
den Kuijlenstock; tenetur pro nunc Simon
Jaspers, modo occupat et solvit Leonard
Knousten tria cop et This Wechters tria
cop et Jan Baenen op die Huels unum cop
matriculario; et perfecte solverunt usque
ad annum 97.

Getrudis, waarvoor de pastoor van de
kerk erfelijk 1 vat rogge ontvangt en de
kerkfabriek 1 kop en de koster 1 kop, op
4 morgen land bij de Kuijlenstock; nu
bezit en betaalt Leonard Knousten 3 kop
en This Wechters 3 kop en Jan Baenen
op de Huis 1 kop aan de koster; en zij
betaalden volledig tot het jaar 1597.
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Item habet pastor ecclesie unum
dimidium modium havene hereditarie
super unum bonnarium terre jacens aen
die Heuls, tenet pro nunc Gerard
Starmans et supra curtem et domum suam
op den Hennebergh, prope viam tendens
ad molam, altera vadens ad campos, pro
quo dimidio modio havene prefato tenetur
pastor orare dominicis diebus pro
domicello Matthia Dortzant et pro
domicello Petrus Kuijpers op den
Henneberg et alia duo vasa cum dimidio
solvit Anna Bispelmans et perfecte
solverunt usque ad annum 97.

Evenzo krijgt de pastoor van de kerk
erfelijk ½ mud haver op 1 bunder land
gelegen op de Huls, nu in bezit van gerard
Starmans en op zijn hof en huis op de
Henneberg, dichtbij de weg naar de
molen, terwijl de andere [weg] naar de
velden loopt, voor welk ½ mud haver de
pastoor gehouden is op zondagen te
bidden voor jonker Matthias Dortzant en
voor jonker Petrus Kuijpers op de
Henneberg en de andere 2½ vat betaalt
Anna Bispelmans en zij betaaldenvolledig
tot het jaar 1597.

Item tenetur Johannes op den Schijn de Evenzo is Johannes op den Schijn
+
verplicht [te betalen] op 1 stuk land
una petra terre sita sub
13r.
gelegen onder Bosschenhuizen, genoemd
Busschenhousen, dicta onder
Buijsserhousen hoiff op den Moilsberghe, ‘onder Buijsenhousen hoff’ op de
neven Nijs Bispelmans duo vasa et unum Molsberg naast Nijs Bispelmans, 2 vat
cop havene; modo occupat et solvit Jan en 1 kop haver; nu bezit en betaalt Jan
Remkens 3½ kop. Evenzo Peets
Remkens tria cop cum dimidio. Item
Peets Mennekens tria cop cum dimidio. Mennekens 3½ kop. Evenzo This
Bispelmans en zij betaalden volledig tot
Item This Bispelmans, et perfecte
het jaar 1597.
solverunt usque ad annum 97.
+

Item prefatus Dionisius Bispelmans etiam
vadem stuck landts neven desselven Jans
lant op den Schijn ende neven Claes Mols
hoff, etiam duo vasa havene cum dimidio;
modo tenet et solvit Anna viduwa Petri
Bispelmans et perfecte solverunt usque
ad annum 97.

Evenzo de genoemde Dionisius
Bemelmans ook op een vadem een stuk
land naast het land van dezlfde Jan op
den Schijn en naast de hof van Claes
Mols, ook 2½ vat haver; nu bezit en
betaalt Anna, de weduwe van Petrus
Bispelmans; en zij betaalden volledig tot
het jaar 1597.

Commemoratio Beelgen Meis semper
facienda feria tertia post festum
Circumcisionis, pro quo habet pastor
ecclesie 9 buscas et sacellanus 8 et fabrica
4 et custos tres super domum et curtem
in den Waelbroeck, nunc occupat et solvit
Joannes Roetkrans.

De herdenking van Beelgen Meis moet
steeds gehouden worden op dinsdag na
het feest van de Besnijdenis, waarvoor
de pastoor van de kerk 9 schoven
ontvangt en de kapelaan 8 en de fabriek
4 en de koster 3 op huis en hof in de
Waalbroek; nu bezit en betaalt Joannes
Roetkrans.
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Commemoratio Laurentij pretoris
vulgariter Lensgen Scoltesen semper
facienda feria secunda post Dedicationem
ecclesie, pro quo habet pastor hujus
ecclesie 10 buscas et sacellanus octo,
fabrica sex et custos 6, super domum
etpredium inden Waelbroeck; nunc tenet
et solvit Laurentius Jongen et Geert
Vigen, perfecte solverunt usque ad annum
97.

De herdenking van schout Laurentius, in
de volksmond genoemd Lensgen
Scoltesen, moet altijd gehouden worden
op maandag na de Kerkwijding, waarvoor
de pastoor van deze kerk 10 schoven
ontvangt en de kapelaan 8, de fabriek 6
en de koster 6 op huis en opstal in de
Waalbroek; nu bezitten en betalen
Laurentius Jongen en Geert Vigen; ze
betaalden volledig tot het jaar 1597.
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FF. 13r-14v. [exact gelijk aan D1 FF. 27r-29r]
+

Uittreksel uit het Schepenboek van
Extract uijt den Scheffenboeck van
+
Simpelveld betreffende de
13r.
Simpelvelt aengaende dat accordt
der weedoms goeden anno 1532. Fol. overeenkomst over de
weisdomsgoederen in het jaar 1532.
13.
Item anno 1532 des vijfden daghs in den
meerts, in Jans huijs van Remijs boeven
op die Leuf, overmits joncker Dries van
den Haef, der tijt scholtis des gerichts
Simpelvelt, und Jan Cardenael der alde,
Wilhelm Cauterbaut, Heijn Buschoff

Idem in het jaar 1532, op 5 maart, in het
huis van Jan van Remyss op de
bovenverdieping, op verzoek van jonker
Dries van den Hove, tegenwoordig schout
van de rechtbank van Simpelveld, en Jan
Cardenael de oude, Willem Cauterbaut,
Heyn Buschoff

ende Joannes van Oppem, genant ‘den en Joannes van Oppen, genoemd de
+
koster, allen samen schepenen van de
offerman’, als alle saementlijcke
13v.
rechtbank van Simpelveld: geven te
scheffen des gerichts tot Simpelvelt,
kennen dat voor ons lijflijcken koemen kennen dat persoonlijk voor ons zijn
verschenen heer Andries van Doenraet,
ende erschenen is heer Andries van
Doenraet, pastoor ter tijt tot Simpelvelt, tegenwoordig pastoor te Simpelveld, aan
aen eene, ende Derrick Bruijmans, Urlich de ene kant en aan de andere kant Derrick
Broumans, Urlich Tegger en Goertgen
Tegger ende Goerten Beijssel van
Beijssel van Bocholtz, zowel voor
Bucholts, als voor hem selfs en van
hemzelf als vanwege zijn andere
wegen sijner alder half suster en
broederen, als naementlijck Daem, Gyel halfzuster en broers, namelijk Daem,
ende Leengen aen dander sijde, ende soo Gyell en Leengen; en zo heeft de
heeft der voorss. pastoor, heere Andrees, genoemde pastoor heer Andries, aan
Derick Bruijmans en Urlich
Derick Bruijmans ende Urlich Tegger
Teggertesamen vergiffenis geschonken
saementlijck verzegen end verzeijent
gerechtelijck op alsulcken gedinge und en neemt hij hun officieel de
geistlijck recht, und aenspraech als sij, rechtsgedingen en gerechtelijke eisen niet
parteijen, 't saemen te Lutghen hadden kwalijk, die zij als [tegen]partijen
gezamenlijk in Luik hadden gevoerd, en
gehadt, ende oock nae hie voor des
ook nadat zij voor deze genoemde
gerichtsboeck hij tzo recht gestanden
hadden, als aengaende elcken [etzlichen] rechtbank terecht hadden gestaan
vanwege enkele erfelijke geestelijke of
geistlijken oft weijdoms erflijcken
goederen, gelegen tot Bocholts, genant weisdomsgoederen, gelegen te Bocholtz,
genaamd ‘Kyrland’; welke genoemde
‘kyrlant’, welcken voorss. erflijcke
erfelijke goederen dezelfde Derich
goederen der selve Derich Brouman,
Urlich Tegger ende Goertgen met sijnen Brouman, Urlich Tegger en Goertgen met
zijn metgezellen en hun voorouders een
metgedeelingen en hunne voorouders
eenen langen tijt tot hunne handen gehadt lange tijd in handen hadden gehad en
en gebruijckt hadden, soo sint nu dese gebruikt. Zo hebben nu deze beide
voorgenoemde beijde parteijen tot allen genoemde partijen op alle punten uit vrije
deilen dys goetwillig ende saementlijck wil en gezamenlijk een akkoord gesloten
+
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gerichtelijck in een verbont ende
compromiss getreden, en sig deshalve
vestelijck en verbintelijck alle huns
stoyts, wes sij deeser voorss. goederen
halven hadden rechtelijck en vestelijck
affverplicht ende verbonden ende sint
deshalven geslicht en gesoent, gelijck hier
naer beschreven volght: in den eersten
sal Derich voors. hebben en behouden
allsulck erff ende weydom goet, glijck
ende in alle der maessen als Derich
sweger hier, der alden Goert tegger
seeliger, dat een langhe tijt van jaeren
gehadt en gebruijckt hadt gehadt, als
nemlich huijs en hoff neijst der kerckhoff
tot Boucholts, noch 4 morgen landts
genandt ‘kyrland’, gelegen op den
Oersberger wegh tegen Vleggendal over,
noch 4 [3½] morgen landts gelegen aen
dat Belttgen, aen den Haempoel lanxer
de gemeijnstraet, boven Lins

en zij hebben dus officiëel en wettig
afgezien van al hun genoemde twisten
die ze over deze goederen hadden, en
deze zijn dus vereffend zoals hierna
beschreven is.
Ten eerste zal genoemde Derich hebben
en houden al het land en weisdomsgoed
precies zo als Derichs zwager, de oude
Goert Tegger zaliger, dat jarenlang heeft
gebruikt, namelijk huis en hof naast het
kerkhof te Bocholtz en nog 4 morgen land
genaamd ‘kyrland’, gelegen aan de
Orsbacher weg tegenover Vlengendaal.
Ook 3½ morgen land gelegen bij het
Belttgen aan de Haempoel langs de grote
weg boven Lins Horsmans huis. Eveneens
4½ morgen land bij de Akerweg
tegenover de Kommer en voor deze
erfpacht moet ieder jaar erfelijk 13 vat
rogge, 24 vat haver, 4 gezonde
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Horsmans huijs, noch vijf [4½] morgen
landt op de Aecker wegh, tegen die
Kommer over, ende dat voor deesen
erfpacht nemlich alle jaer voor 13 erfvaet
roggen ende 24 erfvaet even, 4
taelwerdige capuijn ende 2 s. penninck
geldt, alles Aecker maessen, alles niest
12 den besten roggen ende even, in tijt
der betaelinghe op Acker maert veyl sijn
sal, ouck daerbij goede taelwaerdige
capuijn, welcken voors. erfpacht Derich
voors. den selven pastoor seekerde ende
belooft alle ende jede jaers erflichen te
betaelen op sint Mertensdaegh bisschops
onbevangen, of niest daernaer sint
Andriesdaegh apostels, ende te leveren
alle jaer in des pastoors huijs of een mijle
weghs omganck der banck van Simpelvelt
in een huijs ende op

kapoenen en 2 stuiver in penningen
volgens Akener koers betaald worden;
bij dit alles 12 vat van de beste rogge en
haver die als betaling op de Akener markt
te koop zullen zijn; ook goede gezonde
kapoenen. Genoemde Derich verzekerde
en beloofde de pastoor deze genoemde
erfpacht ieder jaar erfelijk te betalen op
Sint Maarten bisschop, of zo nodig
spoedig daarna op Sint Andreas apostel
en ieder jaar in het huis van de pastoor af
te leveren of een mijl verder binnen de
bank van Simpelveld in een huis en op

een zolder waar het de genoemde heer
eenen solder, daer den selven voorss.
+
Andries, pastoor, zal believen, en vrij van
heere Andries pastoor gelieven sal, los
14r.
schatting, bede, zonder problemen en
ende vrij, beede vrij kommer loes,
ongehinderd in zeker bezit van de
onbelast ende onbehindert van
genoemde pastoor zal stellen. Ook
allemalligh, in vrij seeker behalt und
beloofde genoemde Derich vast dat hij
gewalt des voorss. pastoors, oock
seekerde ende geloofden Derich voorss. dat genoemde huis, hof en land niet zal
dat hij dat sellef voorss. huijs, hoff ende misbruiken op welke manier dan ook,
maar dat hij daarvan fatsoenlijk gebruik
landt niet argeren en soude noch
zal maken en dat hij erf en goed zal
schendeleren en soude in eenigerleij
manieren, sonder dat hij selve eerlijck onderhouden met mestgebruik, zoals
loffelijck winnen, broucken en hanteren redelijk en behoorlijk zal zijn. En mocht
soude, dat selve erf en goet onderhalden het zo zijn dat genoemde Derich, Urlich
en Goertghen zich na dit akkoord niet aan
soude met mesten bouwinge, soo dat
redelijck en behoorlijck sijn sal, und wiert alle punten en komma's houden naar ons
inzicht, dan mag de genoemde pastoor en
saecke dat Derich voorss., Urlich en
Goertgen nae desen verdraegh tractaet en mogen zijn opvolgers al deze erfgoederen
compromis in allen puncten wie voorss. die Derich heeft, plus de goederen die
en in alle artikelen niet en hielden, noch Urlich en Guertgen met de delen van dit
wie voorss. niet genoegh noch voldeden, genoemde ‘weisdomsgoed’ en ‘Kyrland’
soo magh en sal der pastoor voorss. alle hebben, zoals hierna te lezen is, allemaal
dese erfschaften en goet die Derick heeft, met alle bijbehorende rechten zonder
oock die selve goederen die Urlich ende meer terug nemen en als eigendom
Goertgen met sijne gedelingen van desen beschouwen, alsof hij hun die wettelijk
afgenomen had. En de partijen Derich,
voorss. weedoms goedt ende kyrlant
haeven, glijck hiernaer beroert staet, alle Urlich en Goertgen zullen de genoemde
heer Andries, pastoor, en zijn opvolgers
te saemen met alle de gerechtigkeijt
+
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daertoe behoorende, sonder eenig
misdoen restelijck ende vreedelijck
moegen aen sig slaen, ende voor sijn goet
halden, glijck oft hij hun die met alle
recht afgewonnen hadde, ende sullen dese
parteijen Derich en Goertgen den heere
Andriessen pastoor voorss. alsdan de
selve goederen goetwillig volgen laeten
sonder eenig wederseggen, dat waer met
recht oft andersints, wie men dat
erdencken mocht, oft bij hun selfs oft met
jemant anders van hunnentwegen sonder
argelist geschiet, mets persoenen voorss.;
op daegh datum ut supra.

de goederen vrijwillig laten hebben
zonder tegenspraak, ook al stond men in
zijn recht of wat men anders zou kunnen
bedenken, zijzelf of iemand anders
namens hen.
Gedaan met personen voornoemd op dag,
datum als boven.

Item allet op daegh, dato, stonde ende
plaetse ende overmits gerichten voorss.,
so bekent oock Urlich Tegger voorss. dat
hij oock desselven weijdoms goets en
kyrlants van den pastoor heeft, eenen
morgen lants gelegen op den Akerwegh,
neven meester Peters lant van Enden,
tegen

Idem op dag, uur en plaats en voor onze
genoemde rechtbank, erkent Urlich
Tegger voornoemd dat hij het bewuste
weisdomsgoed en Kijrland van de pastoor
heeft: 1 morgen land gelegen bij de
Akerweg, in het zuiden naast het land van
meester Peter van Enden
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die Kommer over en eenen morgen tegen
Vleggendal, ende kent dat hij den pastoor,
heer Andries voorss., jaers en erflijcken
daervan geldende was ende schuldig
were, alle jaers op sint Mertensdaegh of
niest daernae op sint Andriesdaegh
apostels, dry [2½] erfvaet roggen, 6 vaet
haever en eenen kip, alles Aker maet,
alles maertgeevig goet en niest 12 den
besten op Aecker maert in tijt der
betaelinge veijl sijn sal, welcke erfpacht
voorss. der voorgenante Urlichen [den]
selven pastoor seekerde ende geloofden,
alle en iede jaer gentslich en wel te
betaelen ende te leveren op dagh datum
voorss., ende een mijl wegs omganx der
banck van Simpelvelt, oft binnen pastoors
huijs, oft binnen der stadtvan Aken, ende
op eenen solder, daer dat den heere
Andriessen pastoor gelieven sal, en weert
saecke dat Urlich voorss. in der
betaelinge des pachts voorss. enigs jaer
oft termijn versumelix waere, en den
pacht voorss. alsoo wie voor verkleert,
niet van jaer te jaer en leverde noch
bezaelden,

tegenover de Kommer, en 1 morgen bij
Vlengendaal en erkent hij dat hij de
pastoor, heer Andries voornoemd,
jaarlijks en erfelijk daarvoor ieder jaar op
Sint Andreas apostel erfelijk 2½ vat rogge
schuldig is, 6 vat haver en een kop, alles
volgens Akener maat, goed genoeg op de
markt en bij de 12 besten op de Akener
markt in de tijd waarin er veel betalingen
zullen zijn. Deze erfpacht beloofde de
genoemde Urlich de pastoor vast en zeker
ieder jaar correct te betalen op dag, datum
voornoemd en op een mijl afstand binnen
de bank van Simpelveld of in het huis van
de pastoor of in de stad Aken en op een
zolder waar het de heer Andries, pastoor,
zal behagen. En mocht het zo zijn, dat
genoemde Urlich bij de betaling van de
genoemde pacht een jaar of een termijn
achterstallig zou zijn en de genoemde
pacht die hiervoor genoemd is, niet van
jaar op jaar zou betalen,

soe sal en magh alsdan der pastor voorss. dan zullen en mogen de genoemde
pastoor en zijn opvolgers het genoemde
dat selve lant en erf voorss. vredelijck +14v.
aen sig slaen en nae sig nemen, sonder land en erf ongehinderd terug nemen,
misdoen, glijck oft hij dat met alle rechten zonder problemen, alsof hij dat wettig
Urlich afgewonnen hadde, sonder eenig van Urlich gekregen had, zonder
wederspreeken Urlichs en sijner rechten tegenspraak van Urlich en zijn directe
erven, oock heeft Urlich met bekant en erfgenamen. Ook heeft Urlich erkend en
geloeft dat hij jaerlijx schuldig waer van beloofd dat hij jaarlijks voor hetzelfde
den selven weijdoms goet, dry capuijn weisdomsgoed in de Drijver 3 kapoenen
en 1 hen verschuldigd is en dat hij en zijn
ende een hinne ende oft hij alsulck
erfgenamen dit kyrland of weisdomsgoed
kyrlant oft weedoms goet oft sijne
erfgenaemen niet verkoopen oft versetten, niet verkopen, verpanden of veranderen
zullen dan met toestemming van de
noch verergeren en sullen, doch met
consent en toelating des eerwaerdigen eerwaarde heer abt en het kapittel van
heeren abts en capitel van Berpae en des Beaurepart en van de pastoor van
Simpelveld, en wel volgens hetzelfde
pastors van Simpelvelt en alsulck met
recht als de leengoederen: namelijk tonen
gerechtigheit als die leengoederen,
nemlich ophelder werfschilling en ander van kooppenning en andere
gebroucken van overdrachten, alsulx op overdrachtsgebruiken; en zo niet, dan
verbintenisse des lants als voorss. ende volgt verbeurdverklaring van het land
+
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heeft oock belooft overmitz scholtis en
scheffen voorss., Dedrich Brouman,
Goertgen Beijssel met sijne partijen
alsulcke verbont voorss. vastelyck op
verbintenisse voorgenant te onderhalden
sonder argelist; geschiet mits schoutet
jonker Dries van den Haef ende Jan
Cardenael, Wihelm Kauterbaut, Heijn
Bischoff en Jannes van Oppem als
scheffen des gericht Simpelvelt; datum
ut supra;

zoals boven gezegd; en ten overstaan van
schout en schepenen hebben Dedrich
Brouman, Goertgen Beijssel en hun
gezelschap beloofd genoemd verdrag na
te komen op straffe van
verbeurdverklaring. Gedaan bij schout
jonker Dries van den Hove en Jan
Cardenael, Willem Kauterbaut, Heyn
Bischoff en Jannes van Oppem als
schepenen van de rechtbank van
Simpelveld. Datum als boven;

onder stont geschreven:

er onder stond geschreven:

Aldus gecollationeerd met den principael Gecontroleerd met de opdrachtgever voor
overmits gerichten voorss. en de
de genoemde rechtbank en juist
concorderende bevonden;
bevonden.
ende myr onder stont aldus: Joannes van En verder stond eronder: Johannes van
Oppen.
Oppen.
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FF. 14v-15r. [tweede vonnis 1502, D1 FF. 31r-35r, maar zeer veel
verschillen]
+

Diverse vonnissen geindiceert in
den Raede van Brabant tegen de
ingesetenen van Simpelvelt tot
exemptie.

Diverse vonnissen uitgesproken in de
Raad van Brabant tegen de inwoners
14v.
van Simpelveld aangaande exemptie.

+

Also sijn dry vonnissen gepronuncieert
in den Raede van Brabant tot exemptie
der thienden van Simpelvelt pro indiviso,
toe competerende twee deel der abdisse
ende convent des godtshuijs Valbenoiten
en dat dryde part den pastoor van
Simpelvelt, waarvan die originael
vonnisse sijn bij de abdisse en convent
Valbenoiten.

Er zijn dus drie vonnissen uitgesproken
in de Raad van Brabant aangaande de
vrijstelling van de tienden van Simpelveld
ongedeeld, zijnde 2/3 voor de abdis en
het convent van het klooster Val Benoit
en het derde deel voor de pastoor van
Simpelveld, waarvan de originele
vonnissen liggen bij de abdis en het
convent van Val Benoit.

Dat eerste vonnisse in contradictoris is
gepronuntieert in tijde hartig Kaerle, doen
ter tijd der Raede van Brabant
geordinneert, en residerende in der stadt
Tricht, ende uuterlijcke nae volcoemen
kennisse van saecke bij de voorss. luijden
van den Raede geordineert in de voorss.
stadt van Tricht op den 12den octobri int
jaer 73 werde gewesen en met vonnisse
uijtgesprocken en vercliert, dat die
voorss. thienden soude sijn ende blijven
vrij ende exempt van den voorss.
precarien of beden, en dat tot dyen die
voorss. van Simpelvelt den voorss.
impetranten soude restitueren 'tgene des
sij ter contra hen afgenoemen hadden,
etc.

Het eerste tegensprekend vonnis is
uitgesproken ten tijde van hertog Karel,
die toen de Raad van Brabant opdracht
gaf, welke zitting hield in de stad
Maastricht; en toen de voornoemde leden
van de Raad uiteindelijk de zaak volledig
onderzocht hadden, werd in de genoemde
stad Maastricht in het jaar 1473 op 12
oktober vonnis gewezen en in het vonnis
werd uitgelegd dat de genoemde tienden
vrij zouden zijn en blijven van de
genoemde lasten of beden en dat daarom
de voornoemde inwoners van Simpelveld
de genoemde klagers zouden teruggeven
hetgeen ze hen in tegenspraak daarmee
hadden afgenomen, enz.

Item dat tweede vonnis interlocutoir is
gepronuncieert in form als hier naer
volght: Doen te weten dat oeversien ende
gevisiteert int lange 'tselve proces ende
al 'tgene des daer op en bij blict ende
geconsidereert 'tgene des men in desen
behoorde te considereren ende dat soude

Evenzo is het tweede tussentijds vonnis
uitgesproken op de wijze als hierna volgt:
[Wij] laten weten dat na lang bezien en
onderzoek van het betreffende proces en
al hetgeen daarbij komt kijken en in
overweging genomen hetgeen men hoort
te bedenken,
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komen oft moegen gemoveren, wij met wij na lang en grondig overwegen hebben
veroordeeld en bij dezen als laatste vonnis
goeder ende rijper deliberatien hebben +15r.
terecht de genoemde gedaagden
gecondemneert ende bij desen onse
uytterlycke vonnissen ende voor recht veroordelen, te berusten in de tienden
condemneren die voorss. gedaeghden, gelegen in Simpelveld, die de genoemde
hen te verdragen die thiende gelegen te eisers toebehoren en daardoor niet mee
mogen tellen en berekenen bij de betaling
Simpelvelt, den voorss. impetranten
toebehoerende, ende daeromme questie van onze bede en andere wereldlijke
ende boven erfmencie is, te setten ende lasten van de genoemde parochie van
Simpelveld of daaraan mee te laten
te taxeren in de contributien van onse
betalen en aan de eisers terug te betalen
bede en andere werlicken lasten der
voorss. parochiën van Simpelvelt oft die hetgeen ze in deze kwestie van hen
daerinne te doen contribueeren, ende den hebben afgenomen en veroordelen
selven impetranten te restitueeren 'tgene daarom de genoemde gedaagden tot de
helft van dit proces en schelden hen de
des sij uijt saecken van dyen hen
andere helft kwijt.
afgenoemen en afgepant hebben,
condemneren tot dyen die voorss.
gedaeghde in die helft van den kosten van
desen voorss. processe ende die ander
helft compenserende ende dat om redene.
+
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Ende des ter oirkonde hebben wij onsen
segel hier aen doen hangen. Gegheven in
onse stadt van Brussel acht daegen in
april int jaer ons Heeren duijsent vijf
hondert twee, voor Paeschen.

En om dit te bevestigen hebben wij ons
zegel hieraan doen hangen. Gegeven in
onze stad Brussel op 8 april in het jaar
1502, voor Pasen.

Sic signatum et subscriptum supra plicam Aldus getekend en ondertekend op de
bij mijnen heeren den Aertshartegen ter plooi door mijn heer de Aartshertog ten
relatien van den Raede.
behoeve van de Raad,
Jan Rigoren.

Jan Rigoren
[Nieuw: 1536 +1581]

Item dat derde vonnisse communicatoir
is gesorteert uijt versuijmenisse des
pachtenaer der Abdisse, nemlich Joncker
Dries van den Haeff ende sijnen soone
Baltus van den Haeff, ter causen van
betaelinghe der contributien der voorss.
thienden, opgelacht directelick tegen
tegen die voorss. vonnisse van anno 1536
tot anno 74.

Ook het derde vonnis is voortgekomen
uit de nalatigheid van de pachter van de
abdis, jonker Dries van den Hove en zijn
zoon Baltus van den Hove wat betreft
betaling van de bijdrage van de genoemde
tienden, rechtstreeks gericht tegen de
genoemde vonnissen van 1536 tot 1574.

Also heb ick, heer Arnold Didden,
religieus en pastoor van Simpelvelt, anno
74 gesustineert ende geinstitueert dat
proces communicatoir met assistentie
jonffrou Barbara Masereel, weduwe
wijlen joncker Baltus van den Haeff,
tegen die oproerigen schepenen ende
ingesetenen van Simpelvelt tot anno 82
ende getriumpheert bij navolgende
vonnisse:

Dus heb ik, heer Arnold Dydden,
religieus en pastoor van Simpelveld, in
het jaar 1574 het burgerlijk proces
aangespannen met hulp van jonkvrouw
Barbara Masereel, weduwe van wijlen
jonker Baltus van den Hove, tegen de
opstandige schepenen en inwoners van
Simpelveld tot het jaar 1582 en gewonnen
met het volgende vonnis:

FF. 15r-16r.
+

Copie uijt den vonnisse
communicatoir anno 81.

Kopie van burgerlijk vonnis in het jaar
1581.
15r.

+
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Philippus bij der gratien Godts Coninck Philips, door Gods genade Koning van
van Spagnien, Cecilien ende van
Spanje, enz.,
Jerusalem etc., aertshertoge van
Bourgoignen, van Lotrijck, van Brabant,
van Limburg, van Luxembourgh, van
Gelre ende van Milaenen etc.,
den eersten van den deurwerderen oft
boden van onsen raede geordineert in
Brabant hierop versoght, saluijt:

de eerste van de deurwaarders of boden
van onze Raad aangesteld in Brabant,
gegroet:

Van wegen onsen wel beminde in Godt
dabdisse en convent des Godtshuijs
Valbenoiten, met haer gevoeght den
pastoor van den dorpe van Simpelvelt, is
ons in effecte verthoont en claeghtelick
te kennen gegeven, dat hoewel sij
supplianten in den voorss. dorpe van
Simpelvelt hebben pro indiviso sekere
thienden, die welcke naer alle rechten so
goddelijck, natuurlijck ende positijf, sijn
vrij exempt en ongefonden van alle
weerlijcken impositien, collecten,

Van de zijde van onze bij God geliefde
abdis en het convent van het klooster Val
Benoit en ook de pastoor van het dorp
Simpelveld, werd ons meegedeeld en
aangeklaagd dat hoewel zij, de eisers in
het genoemde dorp Simpelveld,
onverdeeld bepaalde tienden hebben, die
volgens goddelijk, natuurlijk en positief
recht vrij zijn van alle wereldse
belastingen, collectes, zout- en andere
belastingen, zowel normaal als
abnormaal,
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taillen oft gabellen ende andere lasten soo
ordinaris als extraordinaris, glijck oock
in conformeteijt en tot confirmatie van
dien diversen vonnissen in onsen voorss.
Raede van Brabant van tijts sijn gegeven
in contradictorio judicio, ten voordeel van
de supplianten ende hunne voorsaeten,

zoals ook bevestigd is door diverse
vonnissen van onze Raad van Brabant in
de loop van de tijd in juridische oordelen
ten voordele van de eisen van onze eisers
en hun voorgangers.

Desondanks hadden de schout, schepenen
dijen nogtans all niet tegenstaende
+
en gewone inwoners van de bank
hadden die schouteth, schepenen en
15v.
Simpelveld nog onlangs zich
gemeyn ingesetenen der banck van
voorgenomen de genoemde eisers of hun
Simpelvelt voorss. hun onlanx leden
pretenselijcke gevoirdeert gehadt, den tienden tegen redelijkheid en in strijd met
voorss. supplianten oft hunnen voorss. de genoemde vonnissen zwaar te belasten
thienden seer groffelijcken tegen recht en met bepaalde lasten en belastingen bij
elkaar, wat in de praktijk ertoe zou leiden,
reden ende contrarien den voorss.
vonnissen te taxeren tot contributien van dat van de eisers beesten en meubels tot
nadeel en verdriet volgens hun, zouden
sekeren taillen ende lasten, bij aldaer
worden belast en nog meer zouden
opgeset, procederende ten effecte van
dyen bij wege van feite met afpandinge worden als zij daartegen niet een goede
voorlopige uitspraak zouden krijgen,
ende apprehensie van der supplianten
biesten ende meubelen, alles tot hunnen waarbij de mensen van Simpelveld de
grooten achterdeel ende verdriet, als sij opdracht zouden krijgen zich te houden
seggen, ende nog meer gescapen souden aan een dergelijke opdracht en ook terug
te geven datgene dat ze de eisers al
wesen, indyen sij daertegens bij
daarom op een onbehoorlijke manier
behoirlijcke provisie niet en woerde
hadden afgenomen. Zij vragen bescheiden
versien, daermede die van Simpelvelt
officieel hierom.
voorss. worde geordineert hun te
verdraegen van dusdanige voerstel, ende
niet te min te restitueren 'tgeene sij de
supplianten alreede ter causen van dyen
onbehoorlijck hadden afgenomen,
biddende ootmoedelijck om des in forma.
+

Waeromme so eest, dat wij des aengesien
ende geconsidereert 't geene die voorss.
wederpartijen daertegens heeft willen oft
weten bij te brengen ende replicq, geleth
op ten redenen ende wijder redenen van
den processe communicatoir hier op
bedingt, wij ontbieden ende committeeren
bij desen, dat mits dyen ons genoegsaem
is gebleeken van die vrijheijt ende
exemptie van der voorss. thienden der
supplianten, ghij doet express ende scherp
bevel van onsentwegen den voorss. van
Simpelvelt ende allen anderen dyen des

Daarom is het zo dat wij, overwegend
hetgeen de genoemde tegenpartij
daartegen in heeft willen of kunnen
brengen en gelet op de redelijkheid van
dit burgerlijk proces [dat wij] bij dezen
bevelen dat u [de deurwaarders],
aangezien wij duidelijk overtuigd zijn van
de vrijheid en exemptie van de genoemde
tienden van de eisers, [dat u] een duidelijk
en scherp bevel van ons geeft aan de
genoemde mensen van Simpelveld en aan
alle anderen zo nodig en op verzoek van
de genoemde eisers, dat u de eisers vrij
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van noede wesen sal, ende gij van wegen
des voorss. supplianten dies versoght sult
worden, dat gij den selleven supplianten
vrij, exemt en onbekommert houde van
de voorss. schattinge hun te laste geleght;
laetende hun die voorss. thienden
oversulx peijselijck en vreedelijck volgen
ende daeraf genieten en gebruijcken ende
hun verdragen den supplianten vortaen
meer te taxeren of te sommeren tot
dyergelijcke contributien, maer den
selven restituerende 'tgeene des sij hun
ter causen van dyen alraede moegen
afgenoemen hebben, die daertoe
bedwoengende bij alle behoirlijcke
weegen ende manieren van bedwange
daertoe dienende, ende ingevalle van
oppositie, weijgeringe oft vertreck mets
het blijcken van voorss. vrijheijt als
boven,

houdt en ongehinderd van de schattingen
die hun opgelegd waren; [dat u] hun de
genoemde tienden in alle rust laat houden
en ervan laat profiteren en dat zij
[Simpelvelders] ervan afzien de eisers
voortaan nog te belasten of tot dergelijke
bijdragen te vorderen, maar dat zij alles
teruggeven wat ze hebben afgenomen; u
zult hen daartoe dwingen met alle
normale dwangmiddelen; mocht er verzet
zijn of weigering of uitstel ten aanzien
van de genoemde vrijstelling, weigering
van onze bevelen en de genoemde
teruggave, moet u de betreffende schout,
schepenen en gewone inwoners van
Simpelveld opdragen op een bepaalde
dag te verschijnen voor onze
gewaardeerde en vertrouwde Kanselier
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onse voorss. bevelen stadthoudende ende
sorterende ende die voorss. restitutie
gedaen, niettegenstaenden oppositie noch
appellatie en sonder prejuditie van diere,
daeght den voorss. schoutet, schepenen
en gemeijn ingesetenen van Simpelvelt
voorss. 't eenen sekeren gelegen daeghe
te compareren voor onsen lieven en
getrouwen cancelier ende luijden van
onsen Raede in Brabant om aldaer die
redenen van hunner oppositie,
weijgeringe oft vertreck op te doen ende
te vercleeren, ende te commen aenhoeren
't verdere versoeck ende conclusie
dienende tegens hun lieden, respective
sullen willen doen ende nemen daerop te
antwoorden, in der saecken voorts te
procederen ende sich appointeren naer
behooren, certificerende ten voorss. daege
onsen voorss. cancelier en regtsluijden,
wes gij hierinne sult hebben gedaen, den
welcken wij ontbieden, ende mits redenen
committerende bij desen, dat sij,

en de leden van onze Raad van Brabant
om daar te komen verklaren waarom ze
zich verzetten, weigeren of uitstellen en
om te komen luisteren naar de eis en de
conclusie tegen hen en daarop te
antwoorden; verder moeten ze doorgaan
met procederen en zich op die dag
duidelijk uitdrukken tegen onze Kanselier
en rechters wat u in deze kwestie gedaan
heeft; daarom bevelen wij hun en dragen
hun op,

partijen gehoort, doen goet, cort reght en dat zij na de partijen gehoord te hebben,
+
goed, duidelijk en snel recht doen; want
expeditie van justitie; want ons alsoo
16r.
dit wensen wij.
gelieft.
+

Gegeven binnen onser stadt Maestricht
den twintighsten daeg maij in 't jaer ons
Heeren een duijsent vijfhondert een en
tachentig, van onsen rijcke Spagnien,
Cecilien 't 26e, van Portugal d'eerste, van
Napels 't 28e. Onder stont aldus: bij den
Koninck in sijnen Raede.

Gegeven in onze stad Maastricht de 20e
mei 1581, het 26e jaar van ons rijk in
Spanje en Sicilië, het eerste van Portugal,
het 28e van Napels. Er onder stond: van
de Koningen zijn Raad,

Was onderteijkent: Strick.

Was getekend: Strick.

FF. 16r-17r. [gelijk aan D1 FF. 143r-144v, maar gekopieerd in 1587].
+

Extract uijt een alde schrifteur,
waervan het originael verbleven is
in dat Godtshuijs en bij de abdisse
vrouw Margret van Horrion, ende is

Uittreksel uit een oud geschrift
waarvan het origineel in het Klooster
16r.
heeft gelegen en bij de abdis mevrouw
Margret van Horrion en het origineel

+
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dat originael gecopieert anno 1587 bij is in het jaar 1587 gekopiëerd door mij,
mij, Arnold Didden, pastoor tot
Arnold Didden, pastoor in Simpelveld.
Simpelvelt.
Int jaer ons Heeren vijftien hondert acht
en twintig, den sevende daegh meij, ben
ick, notaris onderschreven, gesandt van
der eerwaerdiger abdisse, jouffrou Brus
genant Berloe en conventualen des
Godtshuijs Valbenoiten, met toevoeginge
de eerbaeren heeren Arnold de Berloz en
Baltus Marcenelles, rentmeesters des
voorss. Godtshuijs, tot den dorpe
Simpelvelt, landt 's Hertegenraedt, om
aldaer waeraftige informatien te nemen
bij geteugen der paelen ende costuijmen
van verthiendigen der grooter en kleijner
thienden, toestaende twee deel den
Godtshuijs Valbenoiten, ende dat derde

In het jaar van onze Heer 1528, op 7 mei,
ben ik, ondergetekende notaris, gezonden
door de eerwaarde abdis, jonkvrouw
Brus, genaamd Berloe, en de zusters van
het klooster Val Benoit samen met de
eerbare Arnoldt de Berloz en Baltus
Marcenelles, rentmeesters van genoemd
klooster, naar het dorp Simpelveld in het
land van 's-Hertogenrade om daar via
getuigen waarheidsgetrouwe informatie
te krijgen van de grenspalen en de
gebruiken van het vertienden van de grote
en de kleine tienden, waarbij twee derde
deel toekomt aan het klooster Val Benoit
en een derde deel
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deijl den pastor des dorps voorss.
onverdeilt; also ben ik komen den
negende daeg meij met de rentmeesters
voorss. tot Simpelvelt in dat gehucht
Buchudts op dat huijs van joncker
Andrees van de Haef, pachtenaer der
abdissen voorss. ende schoutet des
voorgenanten dorpe, ende den thienden
daegh hebben wij gevisiteert in bijwesen
Jan Cardenael, Wilhelm Kauterbaut, oock
joncker Andrees van den Haeff, Heijn
Buschops, Jan van Oppem der offerman,
Urlich Tegger, Jan Pelsers, Jan Sijben,
Keeris int Gasthuijs, thiengangers des
tegenwoordigen pastoors, heer Andries
van Doenraet, ende ander omliggende
pachtenaeren der thienden hoechkercken
Eys, Herlen, Kerckraet, ter Heijden; die
paelen nae oesten der thienden Simpelvelt
sijn bevonden die gemeijn straet,
komende van Herlen en gaende tot den
Mijlboom nae den Dorren Boom; nae
suijden dat Rijcke van Acken, den
Heerenpael bij die Lantsweeringe door
Vleggendal gewande over die Plaet; nae
westen de heerlichkeijt van Eijss,
afloepende over Bulkommer gewande
nae den Vogelsancksput, op nae
Buschenhuijsen over Eelser huijs; nae
noorden lancks de heerlichkeijt van Eys
tot Louvenberg, over die Emstenraet
dreesen, nae die Veugel, achtervolgende
die oude Steinpaelen, liggende in 't Land
van Valckenborgh, ende in 't perspectijf
nae den thooren van Kerckraet, ende
desen ougenschijn genoemen hebbende,
en met voeten betreden die voorss. paelen
en lemiten bij persoonen voorgenent, also
heeft der rentmeester voorss. in presentie
mij notaris ende desen uijtlantse
collecteuren der

aan de pastoor van genoemd dorp,
ongedeeld. Zodoende ben ik op 9 mei met
de genoemde rentmeester in Simpelveld
in het gehucht Bocholtz aangekomen in
het huis van jonker Andries van den
Hove, genaamd Overhuizen en pachter
van de tienden van de abdis en schout van
het genoemde dorp. En op de 10e dag in
mei hebben wij geïnspecteerd in
aanwezigheid van Jan Cardenal, Wilhelm
Kauterbaut, ook jonker Dries van den
Hove, Heyn Bisschops, Jan van Oppen,
de koster, Urlich Tegger, Jan Pelsers, Jan
Sijben en Keeris int Gasthuys,
tiendheffers van de huidige pastoor, heer
Andries van Doenraedt, en andere
aangrenzende pachters van tienden van
de hoofdkerken in Eys, Heerlen, Kerkrade
en Ter Heiden. De palen aan de oostkant
van de tienden van Simpelveld blijken te
zijn de openbare weg vanuit Heerlen
gaande tot de Mijlboom na de Dorre
boom; in het zuiden het rijk van Aken bij
de Heerenpaal bij de Landgraaf; door de
Vlengendaalse velden over de Plaat; naar
het westen de heerlijkheid Eys, aflopend
naar de Bulkumervelden; de
Vogelzangput naar Bosschenhuizen langs
het Elzenhuis naar het noorden, langs de
heerlijkheid Eys tot Lovemich; door de
velden van Imstenrade naar Drievogels,
de stenen palen volgend en in de richting
van de toren van Kerkrade: welke stenen
palen in het land van Valkenburg liggen.
En deze hebben we in ogenschouw
genomen en we hebben de voet gezet op
de genoemde palen en grenzen met de
genoemde personen. Zo heeft de
rentmeester, in aanwezigheid van mij,
notaris, en de buitenlandse tiendheffers

van de omliggende tienden, de genoemde
omliggende thienden afgevraegt, den
+
Andries bevraagd en Willem
voorss. joncker Andriessen, Wilhelm
16v.
Kauterbaudt, Jan Cardenal, Heyn
Kauterbaut, Jan Cardenael, Heijn
Buschofs, Jan van Oppem, schepenen der Buschops en Jan van Oppen, schepenen
bancke Simpelvelt, Urlich Tegger, Jan van de bank Simpelveld en Bocholtz, naar
+
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Pelsers ende meer andere onderdaenen
van Simpelvelt ende Buchuts, wat
gebrouck en costuijmen dat sij in alle
tijden en gehalden hebben ende alnoch
hielden van vruchten te verthiendigen,
ende wat decimabel vrughten waeren,
waerop antwoordende die voorss.
persoonen, dat sij thienden gaven ende
ten allen tijden gegeven hadden, van
huwe in alle plaetse naevenant, van
rubsaet in 't veld buijten ende binnen die
rechte gewanden, desgelijcken van rogge,
wei oft terwe, spelt, gerst, haever, eerten,
wicken, leezen, boenen, maceran,
soemergerst, kortkooren ende dergelijcke
vrughten, wat dorre in de bandt komt oft
behoort gebonden te weerden, oock vlas
naevenant, daervan gaeven sij die elfde
gerf oft beurde, voorbehalden seekere
kleijn thiende ende leengoederen,
waervan sekere stucken liggen tuschen
hun

de gebruiken en gewoonten, die zij altijd
hadden gehad en behouden en nog
hielden w.b. het vertienden van vruchten
en welke vruchten tiendplichtig waren,
waarop de genoemde personen
antwoordden, dat zij de tienden gaven en
altijd gegeven hadden van hooi op alle
betreffende plaatsen, evenzo van raapzaad
op het veld, binnen en buiten de gewone
velden. Evenzo van rogge, weizen of
tarwe, spelt, gerst, haver, erwten, wikken,
linzen, bonen, ‘macraen’, zomergerst,
kort koren en dergelijke vruchten, die
droog in de bundel komen of gebonden
horen te worden; evenzo vlas, daarvan
gaven ze de elfde schoof of garf;
voorbehoud voor sommige kleine tienden
en leengoederen, waarvan sommige delen
liggen tussen hun palen en grenzen, zoals
de hof van
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paelen en reijnen, als der hoff
Oeverhuijsen, Vleggendal, Bornhoff, de
Teggerhof, der hoff van der Heggen,
gellende alleen den pastoor novalia oft
kleijn thiende, te weeten die dry en
dartigste gerff, collecteerende oock en
tellende van eenen stuck landts op dat
ander, eenen proprietaris toebehoorende,
ende int lesten, daer ses gerven oft int
hardt koeren ofte soemerkoeren
oeverschieten, daervan verthiendigt men
die schobben oft een half gerve, oock
dreesen die gebrooken werden ende
geackert en besaijt met vruchten,
alsulcken laet men een jaer onverthiendigt
in 't hardt koeren, ende een jaer in 't
soemerkoeren, ende daernae geven sij
thienden als anderen, die IIe gerf, oick gilt
der pastoryen landt oft weydoms goet
geen thienden, oick werden verthiendigt
alle thienlammer, gansen, hunder, die
thienlammer tusschen Paeschen en
Pinxten, ten uijttersten die Pinxtheijlige
daegen, die hunder sint Gillismisse oft te
lenxten sinter Meis misse; moet oock die
abdisse oft haere pachtenaer van wegen
den tweeden deijl der thienden
onderhalden den hoogen altaer tot
Simpelvelt met sijnen toebehoer, als
messgewaet, als altaerlaekens,
handtduwelen, mesboeck, luchters,
kertsen, wijn en ostien; dan heeft der
offerman 30 gerffen roggen jaerlijx uijt
die tweeden deijl der thienden der
abdissen voor wijn en ostien,
uijtgenoemen die vier hooggetijden, den
welcken alsdan betaelen die fabricke,
oock haldt die abdiss dat sanckboek met
den antifonael, dat scheep van der
kercken, der pastoor der koer, die
naeberen den thooren ende dat thuijnen
aan den kerckhoff, die aenbehanger die
fabricke, noch onderhaldt dat tweede deijl
der abdisse die groote klock met seijl,
oeligh ende allen haeren toebehoer, ende
oft die selven berste oft onstucken veelt,

Overhuizen, Vlengendaal, Bornhof, de
Teggerhof, de hof van der Heggen; zij
zijn aan de pastoor slechts de nieuwe of
de kleine tienden verschuldigd, dwz de
33e schoof. Te verzamelen en te tellen
van één stuk land op het andere dat
toebehoort aan een eigenaar; en tenslotte:
waar 6 schoven ofwel bij het harde koren
ofwel bij het zomerkoren overschieten,
daarvan vertiendt men de ‘scobben’ of
een halve schoof. Ook velden die
gebroken worden en tot akkerland
gemaakt en bezaaid met vruchten, die laat
men een jaar onvertiend w.b. het harde
koren en een jaar w.b het zomerkoren; en
daarna geven ze tienden, zoals de
anderen, de 11e schoof; ook geeft het land
van de pastorie of weisdomsgoed geen
tienden; ook worden alle lammeren,
ganzen, kippen vertiend. De lammeren
tussen Pasen en Pinksteren, op z'n laatst
in de Pinksterdagen. De kippen met sint
Gillisdag of ten laatste met sint Remigius;
ook moeten de abdis of haar pachter
vanwege twee derde deel van de tienden
het hoogaltaar van Simpelveld met zijn
toebehoren onderhouden, zoals
misgewaden, altaarschalen, handdwalen,
misboek, kaarsenluchters, kaarsen, wijn,
hosties. Dan krijgt de koster 30 schoven
rogge jaarlijks uit twee derde deel van de
tienden van de abdis voor wijn en hosties;
behalve op de 4 hoogtijdagen, dan betaalt
de kerkfabriek; ook onderhoudt de abdis
het gezangboek met antifonaal en het
schip van de kerk. En de pastoor
[onderhoudt] het koor, de inwoners de
toren en de klokken en de hekken van de
kerkhof, de kerkfabriek de toebehoren;
ook onderhoudt het twee derde deel van
de abdis de grote klok met klokkentouw,
olie, en alles wat daarbij hoort. En
wanneer die barst of in stukken valt, moet
zij die op haar kosten laten hergieten; ook
onderhoudt het twee derde deel van de
abdis twee stieren en beren, waarmee de
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also moet die abdisse alsulcke op haere
kosten laeten hergeeten, noch
onderhalden die tweeden deijl der abdisse
twee steeren ende beeren, daer die
naeberen biesten wel met gedient sint;
sachten oock die voorgenante naeberen,
dat oock voortijts de moederpeert men
liet staelen ten ros te Oeverhuijsen,

plaatselijke beesten goed voorzien
worden. Ook zeiden de genoemde
inwoners dat men vroeger de merries liet
dekken te overhuizen,

dan sentertijt dat joncker Andries van maar sinds jonker Andries van den Hove
schout was geweest, was dat achterwege
den Haef waer schoutet geweest, was +17r.
gebleven. Alsook dat men in de
alsulx achterwegen bleven, alsoock
seeker stroe dat men op Kerstnacht onder Kerstnacht onder de eerste mis wat stro
die eerste messe tot Simpelvelt plach op op de kerkhof te Simpelveld placht te
den kerckhoff te verbernen ende alle dese verbranden; en nadat al deze punten door
puncten bij mij notaris onderschreven, mij, notaris, bevestigd, gezien en gehoord
gesien ende gehoort ende terstont in dese en meteen op schrift gesteld waren, heb
schriftuur gestelt, alsoe hebbe ick alsulx ik ze de genoemde personen voorgelezen.
den voorschreven personen oeverlesen En op mijn vraag aan de aanwezigen
personen of alle punten juist en
ende voorgelesen, ende vraegen den
voorss. tegenwoordigen persoenen, oft waarheidsgetrouw hierin verteld en
beschreven waren, hebben deze personen
allen puncten te recht ende waeraftig
dat bevestigd en ondertekend,
hierinne genarreert ende geschreven
waeren,
+
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welcke persoonen alsulx geaffirmeert
ende onderschreven, als oock dese
tegenwoordige originale geschiet den
thienden ende eilfden daegh in 't jaer
1528 tot Simpelvelt;

evenals dit aanwezige origineel gedaan
is de 10e en 11e dag in mei in het jaar
1528 te Simpelveld.

onder stont aldus:

Eronder stond aldus geschreven:

Actum coram me, notario jurato atque
admisso tum in curia Leodiense quam
Brabantie, ad hec vocato et ordinato; ende
meer onder stont:

Gedaan door mij, notaris, gezworen en
toegelaten, zowel aan het hof van Luik
als van Brabant, hiertoe geroepen en
aangesteld; en meer naar onder stond

Henrico Peelmans.

Henricus Peelmans.

FF. 17r-17v. [D1 FF. 57r-58v]
+

Accord ende Verdragh sonder
prejudicie (1535).

+

17r.

Accord ende verdraegh sonder
prejuditie geschiedt sijnde tusschen
heer Andries van Doenraet, pastoor
van Simpelvelt anno 1535, en joncker
Andries van den Haeff, der tijt pachter
der abdissen van Valbenoiten van
wegen twee deel der grooter thiende
van Simpelvelt ende Buchudts.

Accoord en overeenkomst tussen de
heer Andries van Doenraet, pastoor
van Simpelveld, in het jaar 1536, en
jonker Andries van den Hove, in die
tijd pachter van de abdis van Val
Benoit voor twee derde van de grote
tienden van Simpelveld en Bocholtz.

Also ist, dat die abdisse van Valbenoiten
heeft twee deel der grooter thiende ende
der pastoor van Simpelvelt een deel,
onverdeelt door dat geheel kerspel, ende
alsulx volgens die aude gewoonten ende
nae inhalt der aude registerboecken
hiervan wesende, ende sijn die lemiten
oft paelen van deeser thienden in alle
tijden en alnoch onverdeilt; die paelen
sijnt die straet aen den Dorren Boem,
landt Ter Heijden, gaande lanx dat Rijck
van Aken, op den Heerenpael loepende
voor Vleggendal gewande nae die
heerlicheit van Eys, lanx die thiende van

Het is zo, dat de abdis van Val Benoit
twee delen bezit van de grote tienden en
de pastoor van Simpelveld een deel,
ongedeeld door de hele parochie heen
volgens oude gewoonten en oude
Registerboeken hierover, waarbij de
grenzen of palen van deze tienden vanuit
het verleden en nu nog onverdeeld zijn.
De grenspalen beginnen bij de straat van
de Dorre Boom, het land ter Heijden, en
lopen dan langs het rijk van Aken; via de
Heerenpaal lopend langs de velden van
Vlengendaal naar de heerlijkheid van Eys,
langs de hoofdkerk en de tiende van Eys
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hoochkercken en die thiende van Eys,
competeert die canonicken oft capittel
van sinte Paulus binnen die stadt Luijck,
ende streek af aen den hoff in den
Vogelsanck ende vandaer slaet die
thiende van Simpelvelt door
Busschenhuijsen, mits over die
schoorstein van Elsenhuijs, gaende alles
lanx die heerligkeijt van Eijs op nae die
Heuls tot Louvenberg, lanx die straet
gaende aan den hoff tot Emstenraet,
volgens die naebeurlijcke bekentenisse
geschiet int jaer 1528 den 7den daegh maij,
wijders oploopende over die Veugel op
die Herlenstraes nae den Mijlboom nae
den Dooren Boom, also ist dat in 't jaer
1535 den 12den maij een seekere
verdraegh en contact is opgericht
tusschen heer Andrees van Doenraet,
pastor van Simpelvelt en joncker Andrees
van den Haeff als pachter der abdissen
van Valbenoiten, omme bij beter
gelegentheijt die thienden voorgenant en

(zijn in het bezit van de kanunniken of
het kapittel van Sint Paulus in Luik) en
strekken zich uit tot Vogelzang. En van
daar loopt de tiende van Simpelveld
helemaal door Bosschenhuizen en over
de schoorsteen van het Elsenhuis,
helemaal langs de heerlijkheid van Eys
over de Huls tot Lovemich, langs de straat
naar de hof van Imstenrade, volgens de
getuigenis van de naburen gedaan in het
jaar 1528 op 7 mei, verder lopend over
de Vogel [Drievogels?] op de
Heerlenerstraat naar de Mijlboom tot de
Dorre Boom. Het is zo, dat er in het jaar
1535 op 12 mei een overeenkomst is
gesloten tussen heer Andrees van
Doenraet, pastoor van Simpelveld, en
jonker Andrees van den Hove als pachter
van de abdis van Val Benoit, om handiger
de genoemde tienden en met geringere
kosten te verzamelen; dus is
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met minder onkosten te collecteren, also
sal heer Andrees pastoor sijn derde deel
der thiende voorss., denselven pro
indiviso toestaende, voor sijn aenpaert
collecteeren en verthiendigen sonder
prejudicie der naekoemende pastooren
ende voor sijn profijt halden dat Dornvelt,
sijn aanvanck nemende van Bongarden
Linde ende die straet gaende tot den Huijs
van den Bongardt,

zo dat de pastoor zijn derde deel van de
tienden, wat dezelfde pastoor onverdeeld
toekomt, zal verzamelen en vertienden
zonder nadeel voor de navolgende
pastoors en dat hij zijn opbrengst moet
halen uit het Doornveld, beginnend bij
de Bongarder Linde en de straat naar het
Huis van de Bongard;

eveneens zal de pastoor van de straat
desgelijcken die straet gaende van de
vanaf de Bongarder Linde naar de
Bongarder Linde nae die Kostersheijdt +17v.
sal ook der pastor verthiendigen alleen Kostersheide voor zijn eigen profijt innen.
[Verder zal de pastoor ook beschikken
tot sijn profijt. Dat Busvelt, den
Mertensgraeff ende vervolgens lanx die over] het Bosveld, de Mertensgraaf, en
thiende van Eyss, midden door die delle vervolgens langs de 10en van Eys,
over die Bulkemer gewande. Tusschen midden door het dal over de velden van
die Eijcke boomen boven dat huijs genant Bulkum. Tussen de eikenbomen boven
Kappart, afgaende nae den Vogelsankput het zogenaamde Huis Kappart, naar de
ende opgaende nae Busschenhuisen, op put van Vogelzang en vandaar naar
Louvenbergh die Heuls tot den Molsberg Bosschenhuizen, naar Lovemich op de
Huls tot de Molsberg en het Bergerveld,
ende Bergervelt, desgelijcken die
eveneens de Leentesheide tot de
Leentesheijde tot den Jofferenwegh,
gaende tot den Honsrugge ende noch lanx Juffersweg richting de Hondsrug en nog
den berg gaende tot Souret ende joncker langs de berg tot aan Soureth en de hof
Grijns erff ende die ander rest sal joncker van jonker Grijn En voor wat betreft de
rest zal jonker Andrees voornoemd als
Andrees, pachter der Abdissen, gantz
ende geheel voor hem en sijnen profijte pachter van de abdis hiervan geheel en al
voor hemzelf en zijn kinderen profijt
verthiendigen, die thienden toe
Mengesborn, waervan der voorss. pastoor hebben. De tienden van Mingersborn,
heeft dat derden deel ende die abdisse waarvan de pastoor voornoemd het derde
voorss. twee deel, jaerlijx uijtbrengende deel bezit en de genoemde abdis de
een mudt even, alsulcke sal der pastoor andere twee delen, waarvoor zij jaarlijks
1 mud haver krijgt, dat zal de pastoor
alleen tot sijnen profijte behalden, die
thienlammer, hunder, gansen sullen des alleen voor zichzelf houden. De
tiendlammeren, kippen en de ganzen
pastor thiengengers met joncker
zullen de tiendinners van de pastoor en
Andreessen thiengengers t'saemen
jonker Andrees samen vertienden en
verthiendigen en verthiendigt sijnde
daarna volgens afspraak naar oud gebruik
gelijckerhant deijlen nae dat aldt
gebrouch, is dit contract oock opgericht verdelen. Al deze contracten zijn
bij aller vrientschap, sonder dat een den afgesloten in alle vriendschap zonder dat
men elkaar schade doet of onrecht en
anderen onrecht sal doen ende sonder
zonder wantrouwen mocht een stuk
argelist als een corpus onverdeylt der
voorss. thiende ende sonder prejuditie der onverdeeld zijn en zonder nadeel voor de
opvolgers.
successeuren.
+
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Item anno 58, nae doot van heer Andrees
van Doenraet voorss., heeft heer Henrich
van Bollandt, der tijt pastoor van
Simpelvelt, sig veraccordeert met joncker
Baltus van den Haeff, den soen van wijlen
joncker Andrees van den Haeff, omme
bij alsulcke accordt en contract als voor
opgericht te continueren dourende hunne
leefdaeghen, alles sonder prejuditie en
argelist der succederende pastoren van
Simpelvelt.

In het jaar 1558, na de dood van de heer
Andrees van Doenraet voornoemd, heeft
heer Hendrich Bollant, in die tijd pastoor
van Simpelveld, een overeenkomst
gesloten met jonker Baltus van den Hove,
de zoon van jonker Andrees van den
Hove zaliger, met dezelfde voorwaarden
als bovenstaand en zonder nadeel en
bedrog te onderhouden tijdens hun leven.

Item anno 1572 nae doot van heer
Henrich van Bollandt heeft heer Arnold
Didden, alias Offermans, pastoor tot
Simpelvelt, nae doot joncker Baltus van
den Haeff, door vriendelijck begeren van
jouffrou Barbara Macereel, weduwe
wijlen joncker Baltus van den Haef, dat
voorss.

Eveneens na de dood van heer Henrich
van Bollandt heeft heer Arnold Didden
alias Offermans, pastoor in Simpelveld,
na de dood van jonker Baltus van den
Hove, op vriendelijk verzoek van vrouwe
Barbara Macereel, weduwe van wijlen
jonker Baltus van den Hove, het
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contract oock verbuntelijck geaccordeert,
omme dat selve te continueren sonder
prejuditie en argelist door ende dat leven
van jouffrou Barbara voorss., ende is dit
contract verbunden den 27sten December
anno 72, in bijwesen als goede vrienden
de edeler eerenfester Leonard van den
Haeff, burgemeester der stadt Aken, ende
Leonard van Braeckelen, borgreef op den
Bongardt ende Gertruyd Voerst sijn
huijsvrouw.

voornoemde contract ook officiëel
geaccepteerd, nameijk het voort te zetten
zonder nadeel en bedrog tot het einde van
vrouwe Barbara's leven; en deze
overeenkomst is gesloten op 27 december
in het jaar 1572, in aanwezigheid als
goede vrienden de edele eerzame Leonard
van den Hove, burgemeester van de stad
Aken en Leonard van Braeckelen,
burggraaf/rentmeester op de Bongard en
Getruyd Voerst zijn vrouw.

FF. 17v-18r. [D1 FF. 61r-61v, maar veel verschillen].
Costuijmen om die thienlammer te
verthiendigen;

Gebruiken voor het vertienden van de
tiendlammeren.

is een aldt gebrouck tot deesen daegh die Het is een oud gebruik tot op heden de
+
tiendlammeren ieder jaar te vertienden
thienlammer alle jaers te
17v.
verthiendigen, door die geheel thienden, over de hele tienden, zoals nog in het jaar
als noch anno 97 bij mijne pachter Jobs 1597 door mijn pachter Jobs Nuijsmans
Nuijsmans en Leonard Munx, borgref tot en Leonard Munx, de burggraaf op
Oeverhuijsen van wegen joncker Jan van Overhuizen voorjonker Jan van den Hove
den Haeff, verthiendigt is. Also weerden vertiend is. Dus worden de
tiendlammeren gelijktijdig vertiend tussen
die thienlammer gelijckerhandt
verthiendigt tuschen Paeschen en Pinxten Pasen en Pinksteren en ten laatste in de
Pinksterdagen en op dergelijke manier
en ten lenxten in die Penxten heilige
daegen en in aldusdaenigh gebrouck als als hierna beschreven:
hier nae volght: in den eersten neemt der Op de eerste plaats kiest diegene van wie
de tiendlammeren zijn, 4 lammeren uit
gene der die lammeren toekomt vier
en
lammer voor uijt en dat
+

vijfden daernae is een thienlamp; dan telt het vijfde daarna is een tiendlam; maar
+
tot elf blijft het tellen vanaf 5 doorgaan
men daernae dat getal vol op die
18r.
vorige vijf tot eylffen toe, en is set dan en is men bij elf, dan neemt degene van
wie de lammeren zijn, nog eens 4
noch andermael vier lammer voor uijt
ende dat vijfde is een thienlamp voorss., lammeren eruit en het vijfde wordt
ende wannneer eenige lammer in heuft vertiend, zoals gezegd. En wanneer
bleeven en niet en komt tot den eijlfden, enkele lammeren over blijven en niet tot
also wiert dat getal op geschreven ende het getal elf komen, dan wordt het getal
tellet man daer dat toekommende jaer en opgeschreven en begint men daarmee het
komende jaar te tellen. Men telt op alle
verthiendigt men op alle plaetsen
eenveldig, uijtgenoemen der scheper daer plaatsen op dezelfde manier, behalve de
schaapherder waar veel lammeren zijn.
+
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veel lammer sijn, der verthiendigt sijn
lammer alleen ende niemants meer.

Hij vertiendt zijn schapen alleen en
niemand anders.

Geeft oock der hoff te Oeverhuijsen,
Vleggendal, Schoutet hoff te Bocholts
dat dry en drijssigste lamp te thienden.

De hof van overhuizen, de
Vlengendaalhof, de Scholtissenhof in
Bocholtz en de Wossemhof geven het 33e
lam als tiende.

Oock geeft men thienden van gansen en Ook geeft men tienden van de ganzen en
hunder, welcke wij oock verthiendigt
kippen, die ik ook vertiend heb in het jaar
hebben anno 87.
1587.
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FF. 18r-18v. [D1 FF. 136r-137v].
+

Kopie van het origineel van de brief
Copie uijt brieven ons heeren des
+
van onze heer de Koning betreffende
18r.
Coninx gecopieert uijt den
originaelen aengaende geen vruchten het niet mogen afvoeren van de
veldvruchten, tenzij ze eerst door de
van den velde te draeghen noch te
vaeren, het en is dat de selve eerstmael tiendinners vertiend zijn.
van de thiengengers verthiendigt sint.
Philippus bij der gratien Godts koninck Philips, door Gods genade Koning van
van Castilien, van Arragon, van Leon, Castilië, van Aragon, van Leon, enz, enz.,
van beijde Sicilien, van Jerusalem, van
Portugal, van Navarre, van Grenaede, van
Tolleten, van Gallicien, etc., eertshertoge
van Oostenrijck, hartoge van Borgondien,
van Lotrijck, van Brabant, van Limborgh,
van Luxemborgh, etc.; graeve van
Habsborgh, van Vlaenderen, van Artois,
van Bourgondien, van Tirol,
den eersten van onsen deurweerderen oft
hoeden macht hebbende t'exploicteren
binnen deesen onsen lande van Brabant,
hierop versogt, saluijt.

de eerste van onze deurwaarders of boden
die de macht hebben op ons verzoek uit
te voeren in dit ons land van Brabant,
gegroet.

Wij hebben ontfangen die supplicatie van
onse beminde in Goede die vrouwe
abdisse en andere religieusen des
Godtshuijs van Valbenoit en met hun
geveught heer Aret Didden, pastoor van
Simpelvelt inden lande van 's
Hertogenraede, inhoudende hoe dat
supplianten pro indiviso sijn
competerende, die thiende binnen den
selven dorpe vallende, gelijck oock sij
ende hunne voorsaeten voor hun die van
allen ouden tijden ende alnoch hebben
sonder iemants contradictie hebben
gepercipieert ende ontfangen, ende hoe
wel desen aengemerckt de ingesetenen
van Simpelvelt niet en is geoorlooft
hunne graenen en vruchten bij daegh ofte
bij nachte inne te doen sonder die eerst
ende voor all te laeten behoorlijck
verthienden, besonder en des te min dat

Wij hebben het verzoek ontvangen van
onze door God beminde vrouwe abdis en
de andere religieuzen van het klooster
van Val Benoit samen met heer Aret
Didden, pastoor van Simpelveld in het
land van 's-Hertogenrade, inhoudend dat
aan beide eisers ongedeeld de tienden
toekomen in het betreffende dorp, zoals
zij en hun voorgangers die al van oudsher
hebben, zonder dat ze tegenspraak
bemerkt en ervaren hebben. En hoewel
het de ingezetenen van Simpelveld niet
toegestaan is hun graan en vruchten of
andere tienden overdag of 's nachts
binnen te halen, zonder deze eerst en
vooral behoorlijk te laten vertienden, is
het opmerkelijk en onjuist dat, hoewel
verschillende malen d.m.v. een open brief
van onze Raad gevestigd in Brabant, voor
de eisers wettig is vastgesteld en naar
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tot verscheijdenen reijsen bij oepene
brieven onse raede geordineert in Brabant
bij hun suppliante uijt wettige oorsaecke
te dyen eijnde verworven, ende
behoerlijcke doen publiceeren, sulx op
sekere pene is verboden geweest te doen,
soo ist nochtans alsoo dat dyen
niettegenstaende sij hun niet vermijden
ter contrarien van dyen dagelijx voorts te
keeren, hun betrouwende daerop, soo 't
schijnt, dat de pene soude moeten
ongeexecuteert blijven, uijt dyen dat hun
supplianten te seer kostelijck soude vallen
om bij geteughen in onse voorss. raede
te verhoeren, te moeten doen blijcken van
de contraventie derselver bevelen, sonder
welcke blijkende de voorss. pene,
geensints en konnen worden geexecuteert,
in der veugen dat apparentelijck die van
Simpelvelt voorschreven van 't selve hun

behoren gepubliceerd dat iets dergelijks
op straffe van boete verboden was te
doen, het daarentegen zo is, dat zij toch
niet nalaten daar dagelijks tegenin te
gaan, in vertrouwen (zo lijkt het) dat de
straf niet uitgevoerd zal worden, omdat
het de eisers te duur zou zijn om door het
verhoren van de getuigen in onze Raad,
te moeten bewijzen dat de bevelen niet
waren opgevolgd; zonder dat bewijs zou
de straf niet kunnen worden uitgevoerd,
in die zin dat de Simpelveldenaren
klaarblijkelijk
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onbehoerlijcke voorstel bij succes van hun onbehoorlijk voorstel in geval van
+
succes tot normale regel willen maken en
tijde een prescriptie sullen willen
18v.
maken, ende hun supplianten van 't recht de eisers geheel willen beroven van hun
recht op de tienden, zoals de eisers
van de voorss. hunnen thienden in 't
geheele te priveeren soo sij supplianten zeiden; ze hebben ons dus ootmoedig
gevraagd om een behoorlijke voorlopige
seijden, hebben ons daeromme seer
voorziening in deze kwestie.
ootmoedelijck gebeden om ons
behoorlijcke provisie daertoe dienende:
+

Waerom soo ist dat wij desen aengesien
u ontbieden, daertoe committerende, bij
desen dat gij ten verseulce der voorss.
supplianten, oft van hunnen
gecommitteerden, u transporteert
allomme, oft in den voerss. dorpe van
Simpelvelt, daer die supplianten die
voorss. thienden gewoonlijke sijn te
heffen, ende aldaer op eenen sondaegh
oft andere heijlige daegh ten tijde van die
hoochmisse, den volcke meest vergaedert
wesende en ter plaetse daer men
gewoonlijck is uijtroepinge en publicatie
te doen, van onsen wegen interdiceert,
uijtroept ende verbiedt, dat niemant wie
hij sij, hem en voerdere, sijn cooren oft
andere decimabele vrughten ende daeraf
sij, supplianten, sijn gewoenlijck ende in
possessie thienden te hebben, voor oft
nae der sonnen opganck oft onderganck
oft andersints secretelijck op te laeden oft
van den velde te voeren, te doen oft te
laeten voeren, tensij 't selve eerst ende
voor all behoerlijck gebonden ende in
gasten, mandelen, schoeven, oft hoopen,
nae dat men in 't selve dorp gewoenlijck
is te doene, gestelt ende verthiendigt sijn,
laetende die waarachtige ende
rechtveerdige thiende van den voorss.
coren oft ander thienbaer vrughten aldaer
gewassen, gelijck die supplianten ende
hunne voorsaeten oft hun thiendenaers
de selve thiende van alle oude tijden
gecolligeert ende ontfangen hebben
gehadt, ende gelijck van rechtswegen
behoort, sonder daerinne eenige fraude

Daarom hebben wij u ontboden met de
opdracht, dat u op verzoek van de eisers
of van hun vertegenwoordigers, u overal
in het dorp Simpelveld begeeft, waar de
eisers de bedoelde tienden gewoonlijk
heffen; en dat u daar op een zondag of
een andere heilige dag, tijdens de
hoogmis, wanneer het meeste volk bijeen
is en op de plaats waar men gewoon is
een aankondiging en mededeling te doen
namens ons, een verbod bekend maakt
en verbiedt dat iemand, wij, zij, hem en
anderen hun koren of andere vertiendbare
veldvruchten, waarvan de eisers
gewoonlijk de tienden bezitten, voor of
na zonsopgang of zonsondergang of op
een andere tijd, in het geheim opladen of
van het veld afvoeren, doen of laten
voeren, tenzij de goederen eerst en vooral
behoorlijk gebonden zijn, en in bundels,
manden, schoven of andere hopen, zoals
men dat in het dorp gewoonlijk doet, zijn
gedaan en vertiend zijn. En dat zij
afblijven van de echte en rechtvaardige
tiende van het genoemde koren of andere
vertiendbare veldvruchten die daar
gegroeid zijn, zoals de eisers en hun
voorgangers of hun tiendheffers dezelfde
tienden van oudsher verzameld en
ontvangen hebben; en zoals wettelijk
behoort, zonder dat daar enige fraude of
bedrog bij te pas komt. En wel op straffe
van 25 Carolusguldens, per gulden 20
Brabantse stuivers gerekend, te betalen;
het derde deel daarvan ten behoeve van
ons; het 2e derde deel ten behoeve van de
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oft bedrogh te committeren ende dat op
die pene van vijfentwintig Carolus
guldens, tot twintig stuijvers Brabants een
gulden gerekent, te bekeeren d'een derden
deel daeraf 't onsen behoeff, het tweede
derde deel tot behoeff van den officier
van Simpelvelt voorss., ende dat 't derde
derden deel tot behoeff van den
aenbrenger, ende soo verre dit doende
gebuere eenige oppositie oft contradictie
op onse voorss. verboden, bevele op die
pene stadthoudende ende die selve eerst
ende voor all gefurneert sijnde,
niettegenstaende oppositie en appellatie
gedaen oft te doen ter contrarien ende
sonder prejuditie, der selver daigt die
opponenten te compareren tot eenen
sekeren gelegenen daege voor onsen seer
lieven ende getrouwen cancelier ende
andere lieden van onsen voorss. raede
geordineert in Brabant, om aldaer de
redenen

voornoemde officier van Simpelveld en
het 3e derde deel ten behoeve van hen die
de zaak aanhangig maakten.
En voor zover tijdens uw actie enige
vorm van verzet of tegenspraak plaats
vindt tegen onze genoemde verboden en
bevelen betreffende de boetes, die in
eerste instantie toegepast zijn ondanks
verzet of appel, [bevelen wij dat u] er
tegenin bent gegaan zonder uitstel, op
dezelfde dag de tegenstanders daagt op
een gunstige dag te verschijnen voor onze
zeer gewaardeerde en trouwe kanselier
en andere leden van onze genoemde
Raad, opgericht in Brabant, om daar de
redenen van hun oppositie of tegenspraak
weer te geven en in deze zaak verder te
procederen. Zoals het hoort zullen onze

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

362

van haere voorss. oppositie oft
contradictie op te doen ende te vercleeren
ende in der saecke te sien, vorts te
procederen soe behoeren sal, onsen
voorss. cancelier ende raetslieden ten
voorss. daege oeverschrijvende 't gheene
gij hierinne sult hebben gedaen, den
welcken wij ontbieden ende committeren
dat sij parteijen gehoort, doen ende
administreren goet, cort, onvertogen recht
ende expeditie van justitie, want ons also
gelieft.

genoemde kanselier en de raadsheren op
de genoemde dag vernemen, hetgeen u
in dezen zult hebben gedaan. Wij
ontbieden hen en dragen hen op, dat zij
partijen zullen horen en verslag
uitbrengen, en goed kort, degelijk recht
doen en dit wettelijk uitvoeren, want zo
wensen wij dat.

Gegeven in onsen stadt Brussele den 6
junij in 't'jaer ons Heeren duijsent
vijfhondert sevenentachentig, van onse
rijcken 't weten van Napels en Jerusalem
't 34ste, van Castilien, Aragon, etc. 't 32ste,
ende van Portugal 't 8ste.

Gegeven in onze stad van Brussel de 6e
juni in het jaar van onze Heer 1587 van
ons rijk, te weten van Napels en
Jerusalem het 34e, van Castilië, Aragon,
enz. het 32e en van Portugal het 8e.

Onder stont aldus: bij den Coninck in
sijnen raede.

Eronder stond aldus: Namens de koning
in zijn Raad.

Ende meer onder aldus: Z. Lombaerts.

En verder stond eronder: Z. Lombaerts.

FF. 19r-19v. [D1 FF. 141r-142r, veel tekstuele wijzigingen]
+

Kopie van het verdrag gesloten tussen
Copie uijt den verbuntelijk accord
+
de pastoor en de inwoners van
19r.
tusschen de pastoor ende naeburen
van Simpelvelt op Limborch in 't jaer Simpelveld in Limbourg in het jaar
1589.
1589.
Anno vijftien hondert tachentig negen
den eersten daeg augusti sijn geciteert der
schoutet, schepenen ende volmechtigen
der gemeijn ingesetenen ende naeburen
des dorps van Simpelvelt, met alle hunne
defencionael stucken, voor den heere
gubernator tot Limborgh, in presentie
deesen eerwaerdigen heere Leonard
Bijlsteijn, abt des Godtshuijs Baeurepart

In het jaar 1589, op 1 augustus, zijn de
schout, de schepenen en de
gevolmachtigden van de gewone
inwoners van het dorp Simpelveld met al
hun verweerschriften gedagvaard voor de
heer gouverneur van Limburg, in
aanwezigheid van de eerwaarde heer
Leonardt Bijlsteijn, abt van het klooster
Beaurepart en van de eerwaarde heer
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ende heer Martinus Diddeneus, deeken
tot sinte Peter binnen der stadt Luijck
ende vice archidiaconus Hasbanie, om
tegen den niestkomende saeterdaegh alle
twistige saecken ende processen tusschen
heer Arnold Didden, pastor van
Simpelvelt, aen eenre sijde ende die
gemeijn naeburen des voorss. dorps ter
anderen sijden, bij form van recht ende
verhoert bij die parteijen ende gesien hun
documenten ende defencionael stucken,
verbuntelijk mede assistentie meijer ende
schepenen der hoeger justitie Limborgh,
ende den notaris Hendrick Caldenbergh,
te appointeren ende te pacificeren.

Martinus Dyddeneus, deken van Sint
Pieter te Luik en viceaartsdiaken van
Hasbanië, om tegen de eerstvolgende
zaterdag alle onenigheden en processen
tussen de heer Arnold Didden, pastoor
van Simpelveld aan de ene kant en
gewone inwoners van genoemde dorp aan
de andere kant in de vorm van
scheidsgerecht en gehoord door de
partijen en gezien de documenten en
verweerschriften volgens afspraak met
medewerking van meier en schepenen
van de hogere rechtbank te Limburg en
notaris Hendrick Caldenberch te beslissen
en bij te leggen.

Also is visie gedaen van beijde parteijen,
van alle hunne defencionael stucken,
munimenten ende autentique extracten
en geexhibeert op dat casteel van
Limborg in presentie der voorgenante
praelaeten, ende den heere

Zo zijn al de verweerstukken van beide
partijen bekeken, de bijlagen en de
waarheidsgetrouwe uitreksels, en getoond
in het kasteel van Limburg in
aanwezigheid van de genoemde prelaten
en de gouverneur en de
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gubernator ende meijer ende schepenen
des Hoogen Gericht Limborgh, ende
ripelijck in 't lanckt gehoert ende wel
verstanden, beijden parteijen ende allen
twistigen saecken discretelijk gelet ende
geconsidereert, als is 't bij appointement
ende verbuntelijck accordt, bij die
voorgementioneerden seer eerweerdigen
ende edele, discreten, voorsienigen
persoenen geconcludeert, als
compromissarien geordineert van beijde
parteijen, ende geappointeert als hiernae
volght, in form nae recht en billigheijt.

meier en schepenen van het Hooggerecht
in Limburg. En nadat beide partijen
rijpelijk en langdurig gehoord waren en
op alle onenigheden zorgvuldig was gelet
en overwogen, is bij beschikking en
bindend akkoord door de genoemde
eerwaarde, edele en zorgzame personen
als scheidsrechters geconcludeerd en
beschikt als hierna volgt, in recht en
redelijkheid:

In den eersten geconsidereert, dat die
geheel thienden groet en kleijn, gelegen
binnen en buijten nieuwe paelen en
lemiten, toe competerende ende
proindiviso onverdeilt, twee deel der
abdissen ende convent des Godtshuijs
Valbenoiten ende dat ander deijl oft derde
paert den pastoer van den dorp
Simpelvelt, also sal der pastoor sijn derde
part collecteren en verthiendigen in alle
manieren als die twee deijl der abdissen
en convent toestaende ende haere
pachtenaeren die selve in alle voortijden
verthiendigt hebben ende noch
verthiendigen en collecteren ende alsulx
bij die oude usantie ende costuijmen, te
weten tellende ende collecterende van
een stuck landt op dat ander wat in heuft
blijft, eenen persoene ende proprietaris
toe competerende, desgelijcken in de
braeck oft hoersaet, wat gesicht ende
gemeijt wiert ende dorre in den bandt oft
andersints gecollecteert wiert, oock sal
allen heuwe in wat plaetsen dat alsulx
gemeijt is, verthiendigt werden,
naevenant des huwes, desgelijcken die
vlas, lammerthienden, gansen, hunder,
rubsaet ende andere gewoenlijke
decimabel vrughten, ende en sal der
pastoer oft sijne successeuren oock niet
prejudicieren alsulcke contracten

Op de eerste plaats dat de gehele tienden,
klein en groot, gelegen binnen en buiten
nieuwe palen en grenzen, erbij horend en
geheel ongedeeld, voor twee derde
behoren aan de abdis van het klooster Val
Benoit en voor een derde deel aan de
pastoor van Simpelveld. Dus zal de
pastoor zijn derde deel verzamelen en
vertienden op dezelfde manier als het
twee derde deel dat de abdis en het
konvent toekomt en haar pachters in alle
oude tijden hebben vertiend en nog
vertienden en verzamelen volgens de
oude gewoonte, dwz het tellen en
verzamelen van een stuk land naar het
andere, dat doorgeteld wordt, van een
persoon en eigenaar. Evenzo in broek of
ruigte, wat gesneden of gemaaid wordt
en droog in bundels of op een andere
manier verzameld wordt. Ook zal alle
hooi op die plaatsen waar het gemaaid
wordt, vertiend worden en evenzo de
vlastiende, de lammertiende, ganzen,
kippen, raapzaad en andere gewoonlijk
te vertienden vruchten. En de pastoor of
zijn opvolgers zullen ook de contracten
niet openbreken, die gesloten zijn tussen
de pachters en de pastoor met betrekking
tot het plan om beter op [eigen]
gelegenheid de tienden in te zamelen.
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opgericht tusschen de pachtenaeren der
abdissen voorss. ende voerige pastoeren
nopende die verdeijlingen, om beter bij
beijder gelegentheijt die thienden te
collecteren, ende en
En de inwoners zullen geen te vertienden
sullen die ingesetene geen decimabel
+
vruchten van het veld halen of afvoeren,
vrughten van den veldt draegen nog
19v.
tenzij ze tevoren vertiend zijn volgens de
vueren, het en sij dat die selve
verthiendigt sijn, nae inhald der opene open brief van onze heer de Koning, of
brieven van ons heeren den Kon. Maje., tenminste zullen de inwoners de eigenaar
oft te minsten sullen die ingesetene den daarvoor waarschuwen en wel op straffe
proprietaris daer te bevoren adverteren van 12 Rijnse guldens telkens wanneer
ende alsulcke op die pene van 12 Rens men er tegenin gaat en de boete te betalen
voor een deel aan de Koning, voor een
guldens alle reijsen ter contrarien
deel aan degene die het bekend maakt en
doende, ende die selve pene te
het derde deel aan de armen. En met
employeren een deel den Conink, dat
betrekking tot huis, hof en toebehoren
ander deyl den aenbrenger, ende dat
van de pastorie te Simpelveld, met
derde paert den armen, ende
inbegrip van 4½ grote morgen en verder
concernerende dat huijs hoff ende
de grenspalen en grenzen die daarbij
begreep der pastorie tot Simpelvelt,
begrijpende vier groeten morgen ende horen, dat alles zal blijven volgens de
eenen halven, ende die paelen en lemiten oude leggers van het kloosdaervan wesende, alsulke sullen blijven
nae inhaldt der alde leeger boecken des
Godtshuijs Beaurepart,
+
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gelegen binnen de stadt Luijck, der
gelijcken die thiende voorgenant, het en
waer dat die ingesetenen bij anderen alde
rollen en attentieken boeken ter contrarie
verifieerden of bij vonnisse definitieff, dat
welcke zal geschieden en geexhibeert
werden voor die heeren compromissarien
voorss. ende sullen die ingesetenen
voorgenant daervan thoon en visie doen
binnen dry maenden nae dato
onderstaend, ende alsdan bij den voorss.
heere compromissarien daerop te
ordineren alsoe behoeren sal, ende alsulx
op die pene dat die ingesetenen van
Simpelvelt nae den termijn voorgenant
daermede sig niet meer en sullen meugen
assisteren, ende alsulx ter causen, waerbij
der voorgenante pastoor ende die
ingesetenen nu voordaen peijselijke en
vreedelijk meugen bij een ander leven,
heft oock der heer gubernator voorss.
expresselijk beveel gedaen in presentie
der eerweerdiger voorgenante prelaeten
ende eersaeme meijer ende schepenen des
Hoogen gerichts Limborgh, aen Jan
Oetegraeven, schoutet van Simpelvelt,
Jan Cardenael, Leonard Brouwers,
Leonard Knousten, Leonard Smeets, Jan
Boesten, schrijver, Leonard Merkelbagh,
't saemen schepenen der banck
Simpelvelt, alle dese voorss. artikelen en
puncten te publiceren ende te doen
ernstelijk observeren, van alle
ingesetenen niest komende sondaeg nae
de misse op den kerckhoff van
Simpelvelt, waerbij dat niemants eenige
ignorantie en soude pretendeeren van den
voorss. verbuntelijck accordt, van welcke
publicatie wij, compromissarien,
geadverteert sijn, dat also dat selve
gepubliceert is, als voor van ons beveel
was gedaen van Jan Cardenael, der oudste
schepen, in presentie der gemeyn
ingesetenen ende naebuijren van
Simpelvelt en Buchuts, ende nae die
publicatie nerstelijck van een igelijck

ter Beaurepart en de stad Luik, evenals
de genoemde tiende, tenzij de inwoners
door andere oude rollen en originele
boeken het tegendeel bewijzen of via een
definitief vonnis, hetgeen zal gebeuren
voor de heren bemiddelaars; diezelfde
inwoners zullen daarover binnen 3
maanden na onderstaande datum hun
visie geven en dan zullen de heren
bemiddelaars daarover oordelen zoals het
hoort. En wel op straffe dat de inwoners
van Simpelveld na de genoemde termijn
zich er niet meer mee mogen bezig
houden en vanwege dat de genoemde
pastoor en de inwoners nu voortaan in
vrede samen kunnen leven, heeft ook de
genoemde gouverneur, in aanwezigheid
van de genoemde eerwaarde prelaten en
meier en schepenen van de
hoofdrechtbank van Limburg,
uitdrukkelijk bevolen aan Jan Cardenael,
Leonard Brouwers, Leonard Knousten,
Leonard Smets, Jan Boesten, secretaris
en Leenardt Merckelbach, schepenen van
de schepenbank Simpelveld, al deze
voorgaande overeengekomen artikelen te
publiceren alle inwoners serieus te doen
na op de eerstvolgende zondag na de mis
op het kerkhof van Simpelveld, waardoor
niemand van de genoemde inwoners
enige onwetendheid zou kunnen
voorwenden wat betreft het genoemde
akkoord, van welke publicatie wij, de
bemiddelaars op de hoogte zijn gesteld;
dat ook volgens ons bevel gepubliceerd
is door Jan Cardenal, de oudste schepen,
in aanwezigheid van de genoemde en
andere inwoners van Simpelveld en
Bocholtz; en dat het ook vervolgens
ijverig nageleefd wordt door iedereen na
de publicatie en kennisneming op bevel
van de eerwaarde, edele, waardige,
bescheiden heren bemiddelaars en door
hen goedgekeurd en bevestigd op 13
augustus 1589. En het origineel werd
eigenhandig ondertekend. En eronder

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

geobserveert ende daernae in dees
schrifteur gestelt, door beveel der
eerweerdiger, edelen, eersaemen,
discreten heeren compromissarien
voorgementioneert, ende bij die selve
geapprobeert en geconfirmeert den 13den
augusti anno 1589, ende dat origineel bij
hun eijgen handen onderschreeven; ende
onder stont aldus: frater Leonardus
Bylstein a Limborgh, abbas Bellireditus,
ende meer onder: dominus Martinus
Diddinius, ende meer onder aldus:
gouverneur ende capitein-generael des
Hartogdoms Limborg ende landen van
Overmaese Claude de Withem, ende meer
onder aldus: Kaldenborch.

stond aldus: broeder Leonardus Bylsteyn
a Lymborg, abt van Beaurepart. En
verder: heer Martinus Diddinius en
Claudius van Withem, gouverneur en
kapitein- generaal van het hertogdom
Limburg en de landen van Overmaas. En
verder: Kaldenborch
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FF. 19v-20r. [D1 FF. 80r-81v]
+

Copie uijt die brieven van debitis
geimpetreert den lesten junij anno
82.

Kopie van de brief over schulden,
ingewilligd 30 juni in het jaar 1582.
19v.

+

Philips bij der gratien Godts Koninck van Philips, door de genade van God koning
Spagnien, Cicilien en van Jerusalem ende van Spanje, etc.
ertshertoge Oostenrijck, hartig van
Burgognien,
Aan de eerste van onze deurwaarders,
van Lotrijck, van Brabant, van
+
boden of andere beambte, die gemachtigd
Limborgh, etc., den eersten van onsen
20r.
deurwerdere, boden oft anderen onsen zijn die taak uit te voeren binnen onze
officier, machthebbende te exploiteren landen van Brabant en van Overmaze en
binnen desen onsen lande van Brabant hiervoor gevraagd zijn, gegroet. Wij
hebben de nederige eis ontvangen van de
ende van Overmaese hierop versocht,
heer Arnoldt Dydden, pastoor te
saluijt; wij hebben ontfangen die
oitmoedige supplicatie van heer Arnold Simpelveld, die aantoont hoe binnen de
kerk van hetzelfde dorp verschillende
Dydden, pastor tot Simpelvelt,
jaardiensten zijn gesticht, die hij, eiser,
remonstrerende, hoe dat binnen der
met alle zorgvuldigheid heeft vervuld en
kercke van den selve dorpe sijn
gefundeert verscheijden anniversarien oft gecelebreerd. En, hoewel volgens het
jaergetijden, die welcke hij in der alder voorgaande de erfgenamen van de
stichters en de eigenaars van de goederen,
sorgfuldigheijt heeft gedaen ende
gecelebreert gehadt, ende hoe wel dese die hun zijn nagelaten of door de partijen
aengemerckt d'erfgenaemen der selviger met dezelfde jaardiensten belast waren,
fundateuren en besitters van goede bij wettelijk verplicht waren de rechten, die
hun achtergelaeten, oft van den partijen daarbij hoorden en aangegaan waren, aan
metter selver jaergetijden belast, nae recht hem, eiser, te voldoen en te betalen,
willen zij niettemin daartoe niet overgaan,
schuldig waeren, de rechte te voldoen
ende betaelen, soe en willen sij nochtans waardoor hij, de eiser, hen dringend
geensints verstaen, wat groot vervolgh, vermaand heeft of doen vermanen dat zij
oft hooch vermaen hij suppliant aen hun tegen recht en rede ingaan, en dit tot groot
daerom heeft gedaen, ende doen doen, al verdriet en verlies voor de eiser, die
tegens recht ende redenen ende te grooten daardoor wordt gedwarsboomd in zijn
verdriet ende intrest des suppliants, de rechten, en door het verlies van het
grootste deel van zijn inkomen veel
welcke door middele van dyen wort
gefrustreert van sijn gerechtigheijt ende ongemak moet lijden. Zo lang hierin niet
meestendeel van sijne alimentatie, ende snel verandering komt, verzoekt hij dus
geschaepen is meerder inconvenienten te nederig om een goede officiële uitspraak
met betrekking tot de schulden.
moeten lijden, sooverre hierinne niet
promptelijck en wort versien, als hij
seijde, ons mits dyen oitmoedelijck
biddende om onse behoirlijcke provisio
van debitis daertoe dienende;
+
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Waeromme soe ist, dat wij desen
aengesien, u ontbieden, daertoe
committerende mits desen dat ghij ten
versuecke des voorss. suppliant oft sijne
gecommitteerde doet expres gebot ende
beveel van onsen 't wegen, allen
dengeenen die den supplianten uijt
saecken van den voorss. jaergetijden iet
schuldig ende ten achter sijn, dat hij u
noemen ofte bij belette sal overgeven,
ende van welcken t'achterheijt u blijcken
sal bij manuelen confessie van den
debiteurs, oft andersints soo veele dat
genoegh sijn, dat sij oft een elck van hen
terstont ende sonder vertrack den voorss.
suppliant daeraf vergnoegen ende
betaelen, de selven daertoe (oft dat noot
sijn) bedwengende bij ende met alle
behoerlijcheijt, wege ende maniere van
bedwange daertoe dienende, ende
ingevalle van oppositie ende weijgeringe

Daarom gebieden wij u hierbij, dat u op
verzoek van de genoemde eiser of zijn
vertegenwoordiger met nadruk namens
ons beveelt, dat al degenen die de eiser
vanwege de genoemde jaardiensten iets
schuldig zijn en nalatig zijn geworden,
van wie hij de namen zal noemen of die
hij bij verhindering zal doorgeven en van
wie blijkt dat ze achterstallige schulden
hebben, doordat ze dit zelf aangeven of
zo nodig op een andere manier, dat zij
meteen en zonder uitstel naar de eiser
gaan en betalen, (als het nodig is) onder
dwang en met gebruik van alle
dwangmiddelen als nodig zijn. En in
geval van tegenstand, weigering of uitstel
moet gij de tegenstanders op een nader
te noemen dag voor onze zeer
gewaardeerde
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oft vertreck, daeght de opponenten tot
eenen seekeren gelegenen daegen te
compareren voor onsen seer lieven ende
getrouwen den cancelier en andere luijden
van onsen Raede in Brabant, om aldaer
die redenen van sijnder oft hunder
oppositie op te doen, te verslieren
t'antwoorden op den heijsch provisioneel
van namplisatie, ten minsten onder cautie
in der saecken voorts te procederen ende
sien appointeren, des behooren sal,
certificerende den voorss. daege onsen
voorss. cancellier en raetsluijde, wes ghij
hierinne sult hebben gedaen, den welcke
wij ontbieden en mits redenen
committerende dat sij partijen gehoort,
doen goet en cort onvertoegen recht en
expeditie van justitie, want ons alsoe
gelieft;

en trouwe kanselier dagen te verschijnen
en voor de andere leden van onze Raad
van Brabant, om daar te verklaren
waarom ze zich verzetten, en zich te
verantwoorden tegenover de voorlopige
eis van voldoening en minstens onder
waarborgsom verder te procederen en hun
beslissingen naar behoren te verklaren
voor onze genoemde kanselier en de
leden van de Raad op de genoemde dag.
Dit zult u in deze zaak doen. Wij bevelen
dat zij snel vonnis wijzen, de partijen
horen, en het recht uitvoeren, want dat
wensen wij.

Gegeven binnen onser stadt Mastricht, Gegeven binnen onze stad van Maastricht
desen lesten dagh junij anno 1582 en van op 30 juni in het jaar 1582, enz.
onsen rijcke Spagnien, Cicilien 't 26e, van Ondertekend M. Strick.
Portugal die eerste ende van Napels 't 28e;
onder stont aldus onderteekent: M. Strick.
Exploit van den deurweerder Peter
Peelmans:

Aanzegging door de deurwaarder Peter
Peelmans.

Hier worden gesommeert binnen 12
daegen te betaelen op breeder executien,
alle die den pastoor van Simpelvelt
schuldig sijn van de jaergetijden in die
kercke van Simpelvelt ende Bucholdts
gefundeert.

Bij dezen worden allen gesommeerd
binnen 12 dagen volledig te betalen, die
aan de pastoor van Simpelveld schulden
hebben i.v.m. de jaardiensten die in de
kerk van Simpelveld en Bocholtz gesticht
zijn.

Onder stont aldus: P. Peelmans.

Er onder was geschreven: P. Peelmans.

Nota,

Opmerking.
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is geordineert bij die seer eerweerdige
heeren van den Raet, Itteren en Johan
Maesens, de debiteuren een jaer te corten
en die resterende te betaelen als met alle
recht daer in erwonnen, etc.

Door de zeer eerzame heren van de Raad,
Itteren en Johan Maesens is bepaald dat
de schuldenaars een jaar vrijstelling
krijgen en de rest moeten betalen volgens
het verworven recht, enz.

FF. 20v-21r [gelijkend op D1 FF. 190v-191r, maar uitgebreider]
+

Die thienden van der Kusterie van
Simpelvelt met sijn andere renten
en verdienst.
Op die Heuls.

De tienden van de koster in Simpelveld
samen met andere inkomsten.
20v.

+

Op de Huls.

Die Kustersdell ende die Kromgraet,
De Kostersdel en de Kromstraat
begrijpende vijftien morgen thienden oft bestaande uit 15 morgen land voor de
landts.
tienden.
Dat Duernvelt en Jacob Zeliens weijdt,
Joest Scheiffeleerts lant en Wijers lant,
begrijpende perfectelijck ses morgens.

Het Doornveld en de wei van Jacob
Zeliens, het land van Joest Scheiffeleert
en dat van Wijer, bestaande uit precies 6
morgen.
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Dat Busvelt.

Het Bosveld.

Item heeft der kuster van ider housraet
binnen dat gehucht Simpelvelt,
ingetrocken Pouwels Benders, Geurt
Prickarts, Leonard Prickarts, hous Souret,
der Beisel, allen jaer te Paeschen een
broet van 8 ponden.

Ook krijgt de koster van ieder huishouden
in het gehucht Simpelveld, Pouwels
Benders, Geurt Prickarts, Leonard
Prickarts, het huis Souret, de Beitel
meegerekend, ieder jaar met Pasen een
brood van 8 pond.

Item heeft oock der kuster van ider huijs
of erf jaerlijx in den ougst een klockgerff,
desgelijcken die uijtlantse erven liggende
in sijn gehucht, tot op die straet
koomende van Leonard Prickarts huijs
tot Cardinaels bielten, opgaende nae die
Lantweering die sijde nae Heerlen straet.

Ook krijgt de koster van ieder huis of erf
jaarlijks een ‘klokgarve’, evenals van de
vreemde hoeven die binnen zijn gebied
liggen, van het huis van Leonard Prickarts
tot aan de straat, tot aan het beeld van
Cardinaels, lopend naar de ‘Landwering’
in de richting naar Heerlen.

Item heeft der kuster voor ostien ende
messwijn jaerlijx een voer roggen met
den stroe off een malder roggen uijt dat
tweede deel der thienden, toestaende der
abdissen ende convent van Valbenoiten;
dan te vier hoogetijden ende in den aflaet
bestellen die kerckmeesters die ostien
ende wijn.

Ook krijgt de koster voor hosties en
miswijn jaarlijks een vracht rogge met
stro of een malder rogge uit het 2e deel
van de tienden toekomend aan de abdis
en het convent van Val Benoit;
vervolgens bestellen de kerkmeesters
voor de 4 hoogtijdagen en de aflaten de
hosties en de wijn.

Heeft oock der kuster van yder
begreffenis 2 m., van den sevende 2 m.
ende van den begenckenisse 2 m.; en
gaende met den pastoor op dat graff 30
maal des verstorvenen, heeft alle reijsen
een bouss.

De koster krijgt ook bij elke begrafenis
2 mark, van de 7e dag 2 mark en de
teraarde bestelling 2 mark. En als hij
samen met de pastoor 30 maal naar het
graf van de overledene gaat, krijgt hij elke
keer 1 bouz.

Der pastor heeft voor dat begreffenis met
der seggende messen 8 m. ende voor dat
begenckenis 8 m. ende gaet 30 mael op
dat graf des verstorvenen biddende een
‘miserere en de profundis’ ende ydermael
5 bouschen.

De pastoor krijgt voor die begrafenis met
het opdragen van de mis 8 mark en voor
de teraardebestelling 8 mark en hij gaat
30 maal naar het graf van de overledene,
hij bidt een ‘Miserere’ en een ‘De
profundis’ en krijgt telkens 5 bouzen.
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Item heeft der kuster jaerlijx een vaet
eenen cop roggen op Heijntten Buschops
op den Molsbergh; nu ter tijt possideert
Heijn Mulkens der wever ende This
Breemen.

Ook krijgt de koster jaarlijks 1 kop rogge
bij Heyntten Buschops op de Molsberg;
op dit moment in het bezit van Heyn
Mulkens de wever en This Breemen.

Heeft oock der kuster een bemptgen
De koster heeft ook een stukje beemd
gelegen neven den Meulenbempt aen den naast de Molenweide bij de Molenbeek.
Meulendijck.
Noch erflijcke koeren pacht uijt den
Zielboeck, nemlich van Jan Gloiss
jaerbeganck 1 vas roggen; betalt Merten
van Oppen. Item Jan in die Graijt eenen
cop; betaelt Jan Schouten, This Breemen,
Alfer Bosten. Item Peter Scheilen eenen
cop roggen; betalt Merchen Oetegraeven,
Lisken Schiffelerts. Item Hendrick
Buschoff eenen cop; betaelt Cleur op die
Plaet ende

Ook erfelijke korenpacht uit het
Zielenboek, namelijk van de jaardienst
van Jan Gloiss 1 vat rogge; Merten van
Oppen betaalt; Idem Jan in die Graijt 1
kop; Jan schouten, This Breemen, Alfer
Bosten betalen. Ook Peter Scheilen 1 kop
rogge; Mechen Oetegraeven betaalt en
ook Lisken Schiffelerts. Ook betaalt
Hendrik Buschof 1 kop; Cleur op die
Plaet betaalt en ook

Hubrecht Vree. Item Jan Hairdt een half Hubrecht Vree. Ook Jan Hairdt betaalt ½
+
vat rogge; Hubrecht Saevelbergh en
vaet roggen; betaelt Hubrecht
21r.
Lange Jan in Bosschenhuizen betalen.
Saevelbergh ende Langer Jan te
Busscherhuijsen.
+
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Item Meijs van der Portze 1 m.; betaelt
Jan Baenen op die Heuls.

Evenzo betaalt Meijs van der Portze 1
mark; Jan Baen op de Huls betaalt.

Item Leonard Heuts eenen kop roggen;
betaelt Leonard Heuts ende Peter
Kuijpers.

Evenzo Leonard Heuts 1 kop rogge;
Leonard Heuts en Peter Kuijpers betalen.

Item Leonard Prickarts eenen cop roggen;
betaelt Jan Cardenael der sloetmeeker tot
Aken. Item heeft der kuster op
Lichtdaegh eene keerts van eene pont
wass, desgelijcke der pastoor: somma 3
vaet roggen seven [1] merck.

Ook betaalt Leonard Prickarts 1 kop
rogge; Jan Cardenael de slotenmaker uit
Aken betaalt. De koster krijgt ook op
Lichtmis een waskaars van een pond
evenals de pastoor; totaal 3 vat rogge en
7 [1] mark.

F. 21r.
+

De koster van Bocholtz.

Die Kusterie van Buchudts.
+

21r.

In den eersten heeft der kuster van
Buchudts van yder huijsraet in sijn
gehucht van Bongardts Lyndt op die
Kostersheijd, te Paeschen alle jaer een
kerckbroet van 8 ponden en oock in sijn
gehucht van allen uytlantse en inlantse
een klockgerf.

Op de eerste plaats krijgt de koster van
Bocholtz van ieder huishouden in zijn
gehucht vanaf de Bongarder Linde tot de
Kostersheide met Pasen ieder jaar een
kerkbrood van 8 pond en ook in zijn
gehucht van elke vreemde en inwoner een
‘klokgerf’.

Item heeft der kuster 4 vaten roggen om
des morgens, middags en des avonts ave
marienklock te luijden, en alsulcken pacht
betaelen joncker Dederich Grijn ende
Nees van Oppen met hunne erven.

De koster krijgt ook 4 vat rogge om 's
morgens, 's middags en 's avonds de Ave
Mariaklok te luiden en die bijdrage
betalen jonker Dederich Grijn en Nees
van Oppen met hun nakomelingen.

Item heeft der kuster van sinter Juliaens
Broederschap alle Quatertemper om die
mess te singen 8 pont broets ende 4 mark
jedesmael.

De koster krijgt ook van de Sint
Julianusbroederschap op alle
Quatertemperdagen 8 pond brood en 4
mark om de mis te zingen.

Item uijt den Zielboeck: Aret Muijlen
Ook uit het Zielenboek: voor de jaardienst
jaerbeganck eenen cop roggen. Item Jan van Aret Muijlen 1 kop rogge. Evenzo
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Isermans eenen cop roggen, betaelt
Frambach van Waelhorn. Item Peter
Sistermans eenen cop, betaeltMerien van
Oppen. Somma.........3 cop roggen.

betaalt Jan Isermans 1 kop; Frambach van
Walhorn betaalt. Ook Peter Sistermans 1
kop, Merien van Oppen betaalt. Totaal:
3 kop rogge.

F. 21r.
+

Die renten van Onser Liever
Vrouwen altaer tot Simpelvelt.
Heeft ons Liever Vrouwen altaer gelden
een erfmudt roggen op Housmans hoff,
regenoot nae oosten dat gesken tuschen
Jan Oetegraven bempt, nae zuijden
Getruijt Didden weidt ende Leonard
Brouwers camp, nae westen Leonards
Heuts erf, nae noorden die gemeijn

De inkomsten van het
O.L.Vrouwealtaar in Simpelveld.
21r.

+

Het O.L.Vrouwe altaar heeft een erfelijk
recht op 1 mud rogge op de
Housmanshof, begrensd in het oosten
door het steegje tussen de weide van Jan
Oetegraven, in het zuiden de wei van
Getruijt Didden en het land van Leonard
Brouwer, in het westen het erf van Leo-
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straet; nu possideert en betaelt Leonard nard Heuts, in het noorden de openbare
en Berb Heuts, ende ontfenck der priester weg; nu in het bezit van en betaald door
deesen pacht voor die saeterdags messe. Leonard en Berb Heuts; en de priester
ontvangt dit inkomen voor de zaterdagse
mis.
Item geldt [jaers] Joris in die aldt smeets Ook betaalt Joris in de oude smidse voor
van huijs en hoff daer hij in woont, 2
huis en hof waarin hij woont 2 kapoenen;
capuijn; nu ter tijt betaelt.
op dit moment betaalt [hij].
Item Leonard Offerman gilt jaers 4 vaes
roggen; underpant huijs en hoff daer hij
in woont ende noch eenen morgen landts
op die Raederstraet. Item diese vaes
roggen stont te loessen met 10 gl., ende
pacht bij geld.

Ook betaalt Leonard Offermans per jaar
4 vat rogge; onderpand huis en hof waarin
hij woont en ook 1 morgen land op de
Rolducerstraat. Ook kan dit vat rogge
verrekend worden met 10 gulden; en de
pacht [werd betaald] met geld.

Item Claes int Panhuijs gelt jaers van
eenen halven morgen lants gelegen in den
Mertensgraeff, 2 vaes roggen. Item dees
2 vaes roggen te loissen nae landt koop.

Evenzo Claes int Panhuijs: hij betaalt per
jaar van een halve morgen land gelegen
in de Martensgraaf 2 vat rogge. Ook deze
2 vat rogge mag verrekend worden na de
koop van het land.

F. 21v.
+

Die renten van onser Liever
Vrouwen altaer. [Bocholtz]

De inkomsten van het
O.L.Vrouwealtaar in Bocholtz.
21v.

+

Item Gerard der Buse gilt jaerlijx van der
Keerskoulen wie die gelegen is, dry vaes
roggen; onderpant sijn lant daertegen
omme licht, staet oock te loesen nae lant
koep, pacht bij gelt.

Ook Gerard der Buse betaalt jaarlijks van
de Keerskoulen, waar ook gelegen, 3 vat
rogge; onderpand is zijn land dat
daaromheen ligt. Na het kopen van het
land kan het bedrag verrekend worden;
de pacht wordt in geld betaald.

Item Leonard Hoeft en sijn broeder
gelden dry deel van 2 vaes roggen.

Ook betalen Leonard Hoeft en zijn broer
3 delen van 2 vat rogge.

Item Johan Bijspelmans gilt jaers van een Ook Johan Bijspelmans betaalt jaarlijks
stuck lants gelegen.......... dry vaet even; over een stuk land, gelegen aan........ 3
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nu ter tijt betaelt Anna weduwe Peter
Bijspelman.

vat haver; nu betaalt Anna, de weduwe
van Peter Bijspelman.

Item Leonard Hoeff gilt jaerlijx van huijs Ook betaalt Leonard Hoeff elk jaar voor
en hoff 3 vaes rogge; stont te loesen met zijn huis en hof 3 vat rogge; kan
10 gulden, pacht bij gelt..
verrekend voor 10 gulden, geld als pacht.
Liever Vrouwen altaer van Buchuts heeft
besadt Reiner van Achen vier vaet
roggen; erfgrondt pacht op twee morgen
lants aen die Ruseldael. Regenoot der
hoff van de Born, ende op die andere
sijde Wilken in die Herberghe, ende sint
hier bij geweest, als dese erffelijcke
fundatio geschiet is: joncker Johan van
den Haeff, Wilken in die Herberghe,

Aan het O.L. Vrouwealtaar in Bocholtz
heeft Reiner van Achen 4 vat rogge
toegewezen; erfelijke grondbelasting op
2 morgen land bij de Ruseldaal. Grenzend
aan de Bornhof en aan de andere kant
Wilken in die Herberghe; en toen deze
erfelijke stichting gedaan werd, waren
aanwezig: jonker Johan van den Hove,
Wilken in
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Claes Kosters, in den jaer doen men
schreef 1463. Nu ter tijt, anno 97, hilt
Willem Vremkens, getrout sijnde met
Geel Vaessen dochter, eenen morgen van
den voorss. onderpant ende Heijnken
Houprecht hilt den anderen morgen.

die Herberghe en Claes Kosters, in het
jaar 1463. In deze tijd, het jaar 1597, bezit
Willem Vremkens, getrouwd met de
dochter van Geel Vaessen, 1 morgen van
het genoemde onderpand en Heijken
Houprecht bezit de andere morgen.

Item Claes Heijnikens gilt 2 vaet
haeveren; onderpant 2 morgen lants int
Lanckvelt, waervan den tweeden morgen
bezit Geurt Uriich op die Plaet.

Ook betaalt Claes Heijnikens 2 vat haver;
onderpand 2 morgen land in het
Langveld, waarvan Geurt Urlich op de
Plaat de tweede morgen bezit.

Item gilt der Acher hoff 2 m.

Ook de Akerhof betaalt 2 mark.

Item Eerken op die Steijn, der
raedermeeker, gilt jaerlijx 2 vaes roggen;
onderpant sijn hous ende hoff tot Leonard
Thisen huijs ende hoff, regennet.........;
gilt jaerlijx 3 gulden ende sijn die selve
te loesen met 45 gulden Aix.

Eerken op die Steijn de wielmaker betaalt
2 vat rogge; onderpand is zijn huis en hof
tot aan het huis en de hof van Leonard
Thissen, grenzend aan............; betaalt 3
gulden per jaar en die guldens zijn in te
wisselen voor 45 gulden Akens.

FF. 21v-22r. [D1 FF. 15r-16v].
+

Waartoe de kruisbroeders van Aken
Tot wat messen dat die
+
verplicht zijn: ze moeten twee maal per
21v.
Kruijtsbroederen van Aken
gehalden sijn tweemael ter weecken te week de H. mis celebreren.
celebreren.
Anno Domini 1487o, die decima quarta
junij, venerunt ad nostrum monasterium
Bellireditus Leodij in insula certi deputati
ex Buchults, nominati Wilhelmus
Kauterbaut et Lourentius op die Bijse,
subditi parochialis ecclesie nostre de
Simpelvoirt, territorii Hartogenraet,
diocesis Leodiensis, achidiaconatus
Trajectensis nostreque collationis,
petentes et supplicants, ut de nostro
consensu posset reidificari [capella] in
Buchult sita divi Jacobi apostoli, et ut
fundatio altaris divi Juliani in hospitale

In het jaar des Heren 1487, de 4e dag in
juni, kwamen naar ons klooster
Beaurepart op het eiland van Luik, zekere
afgevaardigden uit Bocholtz met de
namen Willem Kauterbaut en Laurens op
de Bijse, onderdanen van onze
parochiekerk in Simpelveld in het gebied
van 's-Hertogenrade, in het bisdom Luik,
aartsdiakonaat Maastricht en onder ons
gezag.
Ze vroegen en smeekten dat met onze
toestemming de kapel gelegen in
Bocholtz en gewijd aan de Heilige
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pauperum ibique bis cruciferi fratres
Aquenses in septimana celebrare missam
tenentur, ad capellam reduceretur; quod
ego dominus et frater Ewrenges, humilis
abbas prefati monsterij, prestare non
potui, sed nostra supplicatione adjuncta
supplicationi predictorum subditorum de
Simpelvoirt ac deputatorum,
reverendissimum et generosissimum

Jacobus kon worden herbouwd; ze
vroegen de stichting van een altaar van
de Heilige Julianus in het gasthuis van de
armen en [ze vroegen] dat wordt hersteld
dat de Kruisheren tweemaal per week de
H. mis moeten lezen, waarvoor ik,
broeder en heer Joannus Ewrenges,
nederig abt van genoemd klooster, geen
toestemming kon geven. Maar doordat
ons verzoek werd gecombineerd met het
verzoek van de genoemde onderdanen en
afgezanten van Simpelveld, hebben wij
de eerbiedwaardige en edelmoedige

dominum Johannem Abhorn, episcopum heer Johannes van Horn, bisschop van
+
Luik en hertog van Bouillon, gevraagd in
Leodiensem, ducem Buloniensem,
22r.
etc., rogavimus quatenus petitioni nostre hoeverre hij zich kon verwaardigen in te
stemmen met ons verzoek. Hij, de
consentire digneretur. Quiet
reverendissimus (usus consilio sigilliferi eerbiedwaardige, ging ermee akkoord (na
advies van de Luikse zegelbewaarder en
Leodiensis et domini archidiaconi
de aartsdiaken van Hasbanië),
Hasbanie) aquievit, modo ad nullum
prejudicium et
+
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detrimentum ecclesie parochialis de
Simpelvoirt fieret, attamen quod omnes
subditi de Buchults singulis diebus
dominicis ad parochialem ecclesiam
modo solito venirent, precipue vero in
festo Nativitatis Domini, Purificationis
beatae Mariae, ipso die Cinererum, die
dominica Palmarum, die Jovis et Veneris,
sancto Sabbato qui est nocte Paschalis,
die Resurrectionis, Rogationum,
Ascensionis, Pentecostes, Assumptionis
beatae Mariae, Omnium Sanctorum et
Animarum, etdivino officio sint intenti,
denique ut omnia sacramenta ex ecclesia
parochiali administrantur, sed propter
necessitate possunt sacramenta
Eucharistiae et Extreme Unctionis in dicta
capella administrari et reservari;

slechts als het niet tot enig precedent en
nadeel voor de parochiekerk van
Simpelveld zou leiden. Ook op
voorwaarde dat alle onderdanen van
Bocholtz op alle zondagen naar de
parochiekerk zouden gaan zoals
gebruikelijk, vooral echter op het feest
van de geboorte des Heren, Maria
Lichtmis, Aswoensdag, Palmzondag,
Witte Donderdag en Goede vrijdag,
Paaszaterdag, de dag van de
Wederopstanding, de Kruisdagen,
Hemelvaart, Pinksteren, Maria
Hemelvaart, Allerheiligen en Allerzielen
en dat ze de heilige dienst bijwonen en
tenslotte dat alle sacramenten bediend
worden vanuit de parochiekerk, maar in
noodgeval kunnen de sacramenten van
de Eucharistie en het Laatste oliesel
gehouden en bediend worden in de kapel.

Actum Leodio, sic subscriptum,

Gedaan te Luik; aldus ondertekend:

Dominus Ricaldus a Meeraedt, canonicus Heer Ricardus van Meeraedt, Luiks
Leodiensis et vicarius reverendissimi
kanunnik en vicaris van de zeer
episcopi Leodiensis.
eerwaarde bisschop van Luik.
Dominus Everardus de Donglebiert,
prepositus sancti Joannis et sigillifer
Leodiensi.

Heer Everardus van Donglebiert, proost
van de H. Johannes en zegelbewaarder
van Luik.

Ego autem dominus et frater Joannes a
Evregnees, humilis abbas monaterii
Bellireditus in Leodio, authoritate
abbatiali do consensum, quod quicumque
pastor in Simpelvelt fuerit, poterit
celebrare in capella divi Jacobi in
Bucholts singulis diebus dominicis et
binare si illi placuerit, exceptis diebus
reservatis a reverendissimo domino

Ik nu, heer en broeder Johannus van
Evregnees, nederig abt van het klooster
Beaurepart in Luik, met het gezag van
abt geef toestemming, dat ieder die
pastoor zal zijn in Simpelveld, de mis kan
vieren in de kapel van de heilige Jacobus
in Bocholtz op de afzonderlijke zondagen
en mag dubbelen, uitgezonderd de dagen
die speciaal genoemd zijn door de
hoogeerwaarde heer Joannes van Horn,
bisschop van Luik.
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Johanne Abhorn, episcopo Leodiensi.
Attamen cum protestatione, ne in
consequentiam ac gravamen seu
prejudicium successorum curatorum
predicte ecclesie parochialis trahatur, et
conscientie devotionique ac voluntati
pastoris semper committimus,
promiseruntque deputati, nempe
Wilhelmus Kauterbaut, et Lourentius op
die Bijs ex Buchults, ex parte omnium
subditorum quod unaquaque domus de
Bochud solveret pastorem, si officium
divinum ut praescriptum est, compleverit,
seu cuipiam ejus loco constituto, singulis
annis panis unus pondere octo librorum,
ubi antea unum tantum dare
consueverunt, denique sex vasa siliginis
singulis annis ex decimis olim legatis a
parentibus Heydengrondt;

Niettemin, onder voorbehoud dat het geen
gevolgen heeft of een belasting of
precedent is voor volgende bedienaren
van de genoemde parochiekerk,
vertrouwen wij dit altijd toe aan het
geweten, de toewijding en de
bereidwilligheid van de pastoor.
En de afgevaardigden, namelijk Willem
Kauterbaut en Laurens op die Bijs uit
Bocholtz, beloofden uit naam van alle
onderdanen, dat elk van de huizen van
Bocholtz aan de pastoor of aan iemand
die in zijn plaats is aangesteld, als het
goddelijk officie is volbracht als
voorgeschreven, ieder jaar een brood zal
geven met een gewicht van 8 pond,
terwijl ze vroeger slechts één brood
gewoon waren. Daarnaast 6 vat rogge
ieder jaar vanwege tienden vroeger door
de ouders Heydengrondt nagelaten.
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Actum Leodiensi monasterio in insula
dicto ‘Beaurepart’; sic subscriptum:

Gedaan te Luik op het eiland in het
klooster genaamd Beaurepart; aldus
getekend:

Coram me, notario jurato apostolice sedis
et curie Leodiensis, ad hoc vocato et
deputato, anno -mo-quadragentesimo
octogesimo septimo die decima quinta
junij,

In aanwezigheid van mij, gezworen
notaris van de apostolische stoel en het
hof van Luik, hiertoe geroepen en
afgevaardigd in het jaar 1487 op 15 juni.

Joanne Hubert.

Johannes Hubert.

FF. 22r-25r
+

Register van de fabriek renten der
kercken Simpelvelt.
Anno Domini 1550, den tweeden daegh
octobris, is die kerckrolle of heefkaert der
kercken Simpelvelt vernieuwt door mij,
Andries van Oppen, kuster of offerman
der voorss. kercken, in bijwesen der
kerckmomberen Heijn Schiffelerts en Jan
Mulkens, Peter Heulsen, Meerten Bachus,
heer Henrich capellaen en meer andere
naeberen, en word gehouden

Register van de inkomsten van de
kerkfabriek Simpelveld. 1550.
22r.

+

In het jaar 1550, op 2 oktober, is het
kerkelijk register of ‘heefkaert’ van de
kerk in Simpelveld vernieuwd door mij,
Andries van Oppen, koster van de
genoemde kerk, in aanwezigheid van de
kerkvoogden Heijn Schiffelerts en Jan
Mulkens, Peter heulsen, Meerten Bachus,
heer Henrich de kapelaan en meerdere
andere inwoners en wordt beschouwd

voor gebruick en banckrecht, dat men als gebruik en als ‘bankrecht’, zodat men
de pachten en renten buiten en binnen het
die pachten en renten buijten en binnen +22v.
jaers met pantschaprecht sal invorderen. jaar zal vorderen met pandrecht.
+

Oock vallen die pachten en rentten alle
jaers op sint Andrees daegh des apostels;
dan die betaelingen vallen te Lichtmissen
daer naer, en werden oock alle jaren twee
nieuwe kerckmeesters op Lichtdaegh
gekoosen. Ieder een met een wax keerts
van een half pont wax; deese
kerckmeesters kiesen de alde
kerckmeesters met den pastoor, en die
pacht des voorgaenden jaers Andrea'

Ook vervallen de pachten elk jaar op Sint
Andreasdag apostel; de betalingen vallen
op Lichtmis daarna en er worden ook elk
jaar twee nieuwe kerkmeesters gekozen
op Lichtmis. Iedereen met een waskaars
van ½ pond; deze kerkmeesters worden
door de oude kerkmeesters samen met de
pastoor gekozen; en de pacht van het
voorgaande jaar die op Andreas is
vervallen, ontvangen de nieuwe
kerkmeesters na Lichtmis.
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vervallen, ontfangen die nieuwe
kerckmeesters nae den Lichtmis.
De rekeningen wort gehouden voor die
oude afgestandene kerckmeesters in
tegenwoordigheijt des pastoors en de
nieuwe kerckmeesters en de naeberen en
mougen die nieuwe kerckmeesters in 't
gemeen de aude kerckmeesters geuderen
penden voor die vervallen pachten en
renten van voorledenen jaers.

De afrekening van de oude kerkmeesters
wordt gehouden in aanwezigheid van de
pastoor en de nieuwe kerkmeesters en de
inwoners; de nieuwe kerkmeesters mogen
in het algemeen de oude kerkmeesters
verantwoordelijk stellen met hun
goederen voor vervallen pachten en
renten van het voorbije jaar.

Is noch gebruickelijck dat op Lichtdaegh
die schoutet oft stadthalter en
gerichtboede ontfangen ider een kertz van
een half pont wass; des en hebben sij niet
van hunne pant

Het is ook gebruikelijk dat met Lichtmis
de schout of plaatsvervanger en
gerechtsbode ieder een waskaars van ½
pond ontvangen; daarvoor hoeven zij niet
hun

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

373

boeten en gerechtigheijt aengaende der
kercken en dienen de kerck om Godts
wille.

pand te verliezen en is er gerechtigheid
voor de kerken en dienen zij de kerk ter
ere van God.

Is noch gebruickelijck dat men sonder
prejuditie der kercken met toelaeting des
heere pastoors in de dure jaer het vaet
roggen twee of dry merck onder den
gemeijnen koop den schuldenaer laat
betaelen ende sonder des pastoors
ordninge en consent en magh sulx niet
geschieden.

Het is ook gebruik dat men zonder nadeel
voor de kerk met toestemming van de
heer pastoor in het dure jaar de
schuldenaar het vat rogge 2 of 3 mark
onder de gewone prijs laat betalen; zonder
de opdracht en toestemming van de
pastoor is dat niet toegestaan.

Oock sal der pastoor en jeden naeber
opsicht hebben dat de lamp oft licht
daegh en nacht brent voor dat Heilige
Sacrament, waer voor der kuster den
rubsaem ende oligh ontfangen sal, ende
daerin voor Godt der kercken ende de
naeberen gnoegh doen.

Ook zullen de pastoor en iedere inwoner
er toezicht op houden dat de lamp of het
licht voor het heilige sacrament dag en
nacht brandt, waarvoor de koster het
raapzaad en de olie zal ontvangen en die
daarmee voor God en de kerk en de
gelovigen aan de verwachtingen voldoet.

Noch heeft der kuster uijt der grooter
thienden tot Overhuijsen een voeder
roggen voor die ostien en wijn alle jaers,
uijtgenoemen die vier hooghetijden;
alsdan bestellen die kerckmeesters ostien
en wijn, ende oock in den aflaet.

Uit de grote tienden van overhuizen krijgt
de koster ieder jaar een vracht rogge voor
de hosties en de wijn, behalve de 4
hoogtijdagen; dan zorgen de kerkmeesters
voor hosties en wijn en ook met de aflaat.

In den eersten gilt die thienden van
Ten eerste geeft de tienden van Bocholtz
Bocholts jaerlijx der kercken Simpelvelt jaarlijks 4 vat rogge aan de kerk van
vier vaet roggen en seven vaet haevere Simpelveld en 7 vat haver.
jaerlijx.
Claes Beissels twee vaet roggen van een
hoofdken aen den Drijver; regenot aen
een sijde neven die gracht of straet
gelegen gaende nae Aken tegen dat
wedoms goet; anno 97 possideert en
betaelt Jacob Mellis van Oirsbeek.

Claes Beissels [geeft] 2 vat rogge van een
stukje bij de Drijver; grenzend aan een
kant aan de sloot of straat rtichting Aken
tegen het weisdomsgoed; in het jaar 1597
bezit en betaalt Jacob Mellis van Orsbach.
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Claes Brouwers een vaet roggen van huijs
en hoff genant ‘de oude Herbergh’ tot
Bucholts. Regenot nae oosten de gemeijn
straet koemend uijt die veeweijdt; nae
suijden de Ackerstraet; nae westen en
noorden dat weedomps goet ende
Bornhofff; nu possideert en betaelt Peter
Schroeders.

Claes Brouwers [geeft] 1 vat rogge van
huis en hof met de naam ‘de oude
Herberg’ in Bocholtz. Grenzend in het
oosten aan de openbare weg uit de
veeweide; in het zuiden de Akerstraat; in
het westen en noorden het weisdomsgoed
en de Bornhof; nu bezit en betaalt Peter
Schroeders.

Claes Brouwers twee vaet roggen van Claes Brouwers 2 vat rogge van een stuk
+
land in het Bosveld, gelegen aan de witte
een stuck lants in 't Busvelt, gelegen
23r.
aen de Wijssen Stein, regenot Wijers lant; steen; nu bezitten Niss en Lisken
Schiffelers het en ze betalen tot het jaar
nu possideert Niss ende Lisken
1597.
Schiffelers ende betaelt tot anno 97.
+

Noch der selver Claes Brouwers twee
soch summeren haever; onderpant een
half buijnre lants, schuijst op dat
Vroenhofs lant, achter die Nermstraess;
nu ter tijt Lysbet Heulsen, weduwe Engel
Welters, betaelt; ende gerichtlijcke
bijpendt gestellt, alle sijn goet.

Ook dezelfde Claes Brouwers [geeft] 2
[....] summeren haver [4 vat], met als
onderpand ½ bunder land; grenst aan het
land van de Vroenhof, achter de
Irmstraat; in deze tijd betaalt Lijsbet
Heulsen, weduwe van Engel Welters; en
er is wettig een extra onderpand gesteld;
alles is goed.
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Noch der selver Claes Brouwers van den
Prillenbergh derdehalf vaet haeveren; nu
ter tijt betaelt Leonard Brouwers weduwe
Trijn Ubachs.

Ook dezelfde Claes Brouwers van de
Prillenberg 2½ vat haver; in deze tijd
betaalt Leo Brouwers' weduwe Trijn
Ubachs.

Item noch van huijs en hoff te Nerm 7 s.,
noch 2 s. van den Oeverhofken[tegen] en
neven sint Juliaens bempt; dit selve
betaelt Engel Welters, nu Lisbet Heulsen,
weduwe.

Ook van huis en hof in de Irmstraat 7
stuivers, en 2 stuivers van het overhofje
[tegen] en naast de beemd van Sint
Julianus; dit betaalt Engel Welters en nu
de weduwe van Leonard Brouwers.

Claes Muijl gilt en heeft bekandt jaerlijx
der kercken ses vaet roggen; onderpant
huijs en hoff op die Plaet ontrent
vijfdehalven morgen, ende een half
buijnre lants achter den hoff op den
Moelenwegh, ende noch eenen morgen
op den selven wegh tusschen Geurt
Tegger ende Aret Muijlen, ende noch
derdenhalven morgen in dat Oppenloch
neven Mettelt Timmermans kinder; noch
heeft die kerck op dat voorss. onderpant
een half vaet roggen, van Henrick
Buschops wegen van den jaergetijt; dese
onderpant besit Merten Muijlen op die
Plaet; nu ter tijt Jan Baenen ende betaelt
jaerlijx 3 cop 1 molter, Nees 3 cop 1
molter, Claes weduwe Peter Plaiter 7 cop.
Idem die selve van Jan Schruijrs 2 [r½]
vaet 1 [½] cop. Idem die weduwe van
Geilekercken 1[½] vaet en een daerdel
van eenen cop half.

Claes Muijl geeft en heeft toegegeven
jaarlijks 6 vat rogge; onderpand huis en
hof op de Plaat ongeveer 4½ morgen en
½ bunder land achter de hoeve bij de
Molenweg en nog 1 morgen op dezelfde
weg tussen Geurt Tegger en Aret Muijlen
en ook 2½ morgen in het Oppenloch naast
de kinderen van Mettelt Timmerman; ook
krijgt de kerk op dat genoemde onderpand
½ vat rogge vanwege Henrick Buscops
voor het jaargetijde. Dit onderpand bezit
Merten Muijlen op de Plaat;
tegenwoordig Jan Baenen en hij betaalt
per jaar 3 kop, 1 molchter. Nees 3 kop, 1
molchter. De weduwe Claes van Peter
Pleiter 7 kop; Idem dezelfde [weduwe]
van Jan Schruijrs 2 [1½] vat en 1 [½] kop.
De weduwe van Geilenkirchen 1 [½] vat
en een derde van ½ kop.

Item Baets Moulen 1 [½]vaet roggen ende Baets Moulen 1 [½] vat rogge en het
dat derde deel van eenen halven cop.
derde deel van ½ kop.
Claesken in den Waelbroeck 7 s. op huijs Claesken in de Waalbroek 7 stuiver op
en hoff 1 d., ende is half geloest, rest 4 huis en hof 1 penning en het is half
d.; nu Jan Roetkrans possesseur.
betaald; resteert 4 penning; nu is Jan
Roetkrans bezitter.
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Heijn Muschen op huijs en hoff een vaet
roggen; nu ter tijt Jan Mulkens der wever
in den Waelbroeck, ende heeft Jan
Mulkens met Geert sijn huijsvrouw, Heijn
Muschen dochter, bekent dat dit
onderpant is eenen halven morgen,
liggende boven aen den Meijs berg ende
is Waelbroecker goet; nu possideert
Gertrud Didden.

Heijn Muschen op huis en hof 1 vat
rogge, in deze tijd Jan Mulkens de wever
in de Waalbroek en Jan Mulkens heeft
samen met Geert zijn huisvrouw, de
dochter van Heijn Muschen, bekend dat
dit onderpand bestaat uit ½ morgen,
gelegen boven aan de Meijsberg en het
is Waalbroekgoed; nu in bezit van Getrud
Didden.

Hans Loupen van huijs en hoff 5 s. eenen Hans Loupen van huis en hof 5 stuiver
cop saemen; nu Jan Welters.
[en] 1 kop zaad; nu in bezit van Jan
Welters.
Jan Amijns op huijs en hoff een groet
pont wass ende vijf coppen rubsaet.

Jan Amijns op huis en hof een groot pond
was en 5 kop raapzaad.

Jan Amijns 6 s. op sijn lant aen den Haen Jan Amijns 6 stuiver op zijn land aan ‘de
ende noch 6 vaet haeveren op twee
Haan’ en nog ½ bunder bij Swijers land
morgen aen den Haen ende noch een
in het Bergerveld; nu nog 8
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half buinre aen Swijers lant in dat
Bergervelt; noch 8 d. op dat selve lant;
nu Hans Aems een half vaet rubsaems
van huijs ende hoff; nu possideert ende
betaelt Jacob Lambrechts; nu Alman
Lambrechts, Dederich Lambrechts, Entte
Lambrechts, Heijn Keuffe huijsvrouw.

penningen op datzelfde land; nu betaalt
Hans Aems 1 [½] vat raapzaad van huis
en hof; nu bezit en betaalt Jacob
Lambrechts, Dederich Lambrechts. Entte
Lambrechts, Heijn Keuffes huisvrouw.

Beel Schoenmaekers 3d. op huijs ende Beel Schoenmaekers 3 penningen op huis
+
en hof bij de Broek tegenover Gillis
hoff aen den Broech tegen Gillis
23v.
Geelkrans over; nu possideert en betaelt Geelkrans; nu bezit en betaalt Trinken,
de weduwe van Gijs Meijs.
weduwe Gijs Meijs, Trincken.
+

Der Greef to Souret op huijs en hoff
eenen cop rubsaem; nu ter tijt Heijn
Greven kinder.

Der Greef te Souret 1 kop raapzaad op
huis en hof; in deze tijd de kinderen van
Heijn Greven.

Der Buschoff op huijs ende hoff 1 alden Der Buschoff heeft 1 oude halter op huis
halter betaelt, nu ter tijt Heynten
en hof betaald; in deze tijd Heijnten
Buschoffs.
Buschoffs.
Der Buschoff vijf coppen roggen;
onderpant op den Molbergh huijs ende
hoff ende een kleijn weijtgen; ende dese
vijf cop roggen beurt der kuster van
Simpelvelt; nu possideert ende betaelt
Heijn Jan Mulkens soon ende betaelt tot
anno 97.

Der Buschoff 5 kop rogge; onderpand
huis en hof en een klein weitje op de
Molsberg; en deze 5 kop rogge beurt de
koster van Simpelveld; nu bezit en betaalt
Heijn, Jan Mulkens zoon; hij betaalt tot
het jaar 1597.

Item der selver Busschoff 3 cop haeveren;
nu ter tijt Heijnte Buschofs, Leonard
Vruels voormunder 2 cop ende Meyken
en Nuel Vreuls eenen cop.

Ook dezelfde Busschoff 3 kop haver; in
deze tijd Heijnte Buschofs, de voogd van
Leonard Vruels 2 kop en Meijken en Nuel
Vreuls 1 kop.

Jut Mols vijf cop roggen, noch
dardehalven cop roggen; onderpant huijs
en hoff op den Molsbergh ende allen hun
goet; nu ter tijt possideert en betaelt
Leonard Pelsers van Richteren.

Jut Mols 5 kop rogge, ook 2½ kop rogge;
onderpand huis en hof op de Molsberg
en al hun bezit; in deze tijd bezit en
betaalt Leonard Pelsers van Richterich.
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Claes Mols vijfdenhalven cop haeveren; Claes Mols 4½ kop haver; onderpand huis
onderpant huijs en hoff.
en hof.
Geurt van Loevenbergh 14 haller; nu ter
tijt Peter Kleuren en sijn swaeger This
Tutelbouts; nu ter tijt Jutten Jan op
Loevenbergh.

Geurt van Loevenbergh 14 haller; in deze
tijd Peter Kleuren en zijn zwager This
Tutelbouts; in deze tijd Jan Jutten op
Lovemich.

Dat haefken van Kevenbergh neven Guert Het hofje van de Keverberg naast het erf
voorss. erf gilt der kercken jaerlijx op
van de genoemde Guert betaalt de kerk
Paesdaegh een vless wijns.
jaarlijks op Paalzondag een fles wijn.
Jan van Oppen 4 d. van eenen bempt
achter Vroenhoff schuijr; nu possideert
ende betaelt Derich Broumans, Lysken
Fenis soon.

Jan van Oppen 4 penningen van een
beemd achter de schuur van de Vroenhof;
nu bezit en betaalt Derich Broumans, de
zoon van Lysken Fenis.
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Thissen kinder in den Voss op huijs ende
hoff. Regenoet die Raederstraet ende
Leonard Smeets huijs; voorhooft die
gemeynten ende onder der muijlen; en
gilt jaerlijx een half vaet rubsaem ende 6
d.; nu betaelt 2 deel Jacob Lambrechts
ende die rest Jaspar in den Voss.

De kinderen Thissen op huis en hof ‘in
de Vos’. Grenzend aan de Rolducerstraat
en Leonard Smeets' huis; aan de voorkant
de meent en beneden de molen; en [ze]
betalen jaarlijks ½ vat raapzaad en 6
penningen; nu betaalt Jacob Lambrechts
2 delen en Jasper in den Vos de rest.

Noch die selven een vaet haeveren;
onderpant eenen morgen lants aen den
Hennebergh neven Jan Sijben lant; nu ter
tijt possideert This Breemen in die Graet.

Ook dezelfde 1 vat haver; onderpand 1
morgen land bij de Henneberg naast het
land van Jan Sijben; in deze tijd in bezit
van This Breemen in de Gracht.

Simen Jaspers huijs en hoff een vaet
haever ende 2 d.; noch van Mols goet
achtenhalven cop roggen ende
vijfdenhalven cop haeveren, ende dit
onderpant is verwisselt tegen den Symen;
noch der selleve van sijnen hoff of weijde
neven Sijben niest Paeschen Heuts weijdt
een half vaet rubsaem; ende nu ter tijt
besitten en betaelen

Huis en hof van Simen Jaspers 1 vat
haver en 2 penningen ook 7½ kop rogge
van het bezit van Mols en 4½ kop haver
en dit onderpand is gewisseld tegen dat
van Sijmen; ook dezelfde van zijn hof of
weide naast Sijben [en] naast de weide
van Paeschen Heuts ½ vat raapzaad; en
in deze tijd bezit en betaalt

Lysken, Jen Simens dochter 3 [2½] cop Lijsken, dochter van len Simens 3 [2½]
en ¼ kop rogge, ½ vat haver en ¼ kop
een vierdel cops roggen, een half vaet +24r.
haeveren een vierdel cops een derdel cops plus een derde kop raapzaad, 3 halter.
rubsaem, 3 halter.
+

Drees Schroeders 1 cop roggen 2 [1½]
cop haeveren, 3 haller.

Dees Schroeders 1 kop rogge, 2 [1½] kop
haver, 3 haller.

Anna, weduwe Peter Bispelmans, een [½]
vaes roggen min een half vierdel cops, 2
[1½] cop haeveren, een half vierdel cops
haeveren, 2 heller, noch van de Sijben
een vaet haeveren, een pint rub olij.

Anna, de weduwe van Peter Bispelmans,
1 [½] vat rogge min ½ vierdel kop, 2 [1½]
kop haver, ½ vierdel kop haver, 2 heller,
ook 1 vat haver van de Sijben, 1 pint
raapolie.

Meij Beelen anderhalven cop haeveren. Meij Beelen 1½ kop haver.
Hubrecht Saevelbergh een half vaet
Hubrecht Saevelbergh ½ vat rogge min
roggen min een half vierdel cop, 2 heller, ½ vierdel kop, 2 heller, ook 1 vat haver
noch van den Sijben een vaet haeveren. van de Sijben.
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Wilhelm in die Stern 15 heller, noch 17
heller van huijs en hoff in die Stern.
Regent Leonard Knousten erf, ende die
gemeijnten.

Wilhelm in de Stern 15 heller, ook 17
heller van huis en hof in de Stern.
Grenzend aan het erf van Leonard
Knousten en de meent.

Winken Offermans kinder 17 [16½] heller
van den haefken neven die gemeijnte; nu
ter tijt possideert Winckens suster Nees
van Oppem.

De kinderen van Winken Offermans 17
[16½] heller van het hofje naast de meent;
in deze tijd in bezit van Winckens zus,
Nees van Oppem.

Jan in den Weijer 4 d. en een half vaet
rubsaem; onderpant huijs ende hoff in
den Weijer; nu possideert ende betaelt
Anna Klingen, naegelaete weduwe van
Derick van Lovenbergh in den Wijer.

Jan in den Weijer 4 penningen en ½ vat
raapzaad; onderpand huis en hof in de
Weijer; nu bezit en betaalt Anna Klingen,
achtergebleven weduwe van Derick van
Lovenbergh in de Wijer.
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Noch Jan in den Wijer eenen cop rubsaem
van den Pannesleger. Regenot die
Ermstraet; d'ander sijde Jan Bachus huijs
ende hoff; die ander sijde der Broech; die
ander sijde dat gesken tusschen die
pastorie; nu possideert Jan Oetegraven.

Ook Jan in den Wijer 1 kop raapzaad van
de Pannesleger. Grenzend aan de
Irmstraat; aan de andere kant huis en hof
van Jan Bachus; aan de andere kant de
Broek; aan de andere kant het straatje
tussen de pastorie; nu in bezit van Jan
Oetegraven.

Noch der selve Jan van den Wijer, genant
[Jan]van Raede, van den Oppenen gueder
sess vaet roggen, gelegen in den Puntel;
regenot Jacob Schiffelerts goet die
lengden; die ander sijde der gemeine
broech; die ander sijde aen dat weidomps
goet ende dat gesken; nu ter tijt betaelt
Leonard Beijssel bij erfbeuting met Hans
ende Werner van Lovenbergh Wijer; Jans
kinder vier vaet vierdenhalven cop
roggen, ende Fringen, weduwe Hans van
Loevenbergh, vijfdenhalven cop roggen.

Ook dezelfde Jan van den Wijer,
genoemd [Jan] van Raede, van de
goederen van Oppen 6 vat rogge, gelegen
in de Puntel; grenzend in de lengte aan
de goederen van Jacob Schiffelerts; aan
de andere kant de gemeenschappelijke
Broek; aan de andere kant het
weisdomsgoed en het steegje; in deze tijd
betaalt Leonard Beijssel door erfdeling
met de Wijer van Hans en Werner van
Lovenbergh; Jans kinderen 4 vat en 3½
kop rogge en Fringen, de weduwe van
Hans van Loevenbrgh 4½ kop rogge.

Heijn Schiffelerts van huijs en hoff een Hein Schiffelerts erfelijk ½ vat rogge van
erf half vaet roggen; nu Alman Lambrecht huis en hof; nu [in bezit van] Alman
ende Heijn Keuven noch 7 d.
Lambrecht en Heijn Keuven nog 7
penningen.
Item Pietz Schiffelerts 3 s. op huijs en
hoff.

Ook Piet Schiffelerts 3 stuivers op huis
en hof.

Noch die selve van Isermans hofken tegen Ook hetzelfde hofje van Isermans
den Vroenhoff over: een half vaet
tegenover de Vroenhof ½ vat raapzaad.
rubsaem.
Krijn aen die Kerck op huijs en hoff
eenen halven cappoen, 2 s.; nu ter tijt
possideert Leonard Brouwers en is sijnen
koelhoff.

Krijn aen die Kerck ½ kapoen en 2
stuivers op huis en hof; in deze tijd in
bezit van Leonard brouwers en het is zijn
huistuin.

Jan Sijben op huijs ende hoff in den
Jan Sijben op huis en hof in de Sijben 4
Sijben 4 [3½] vaet haeveren ende eenen [3½] vat haver en 1 kop raapzaad; in deze
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cop rubsaem; nu ter tijt possideren die tijd in bezit van de Predikheren van Aken
Preeker heeren van Achen en hebben sig en ze hebben [het] zich toegeëigend met
met kommerrecht daerin erwonnen anno beslagrecht in het jaar 1585.
85.
Noch der selve Jan Sijben een vaet
haeveren van een stuck lants aen den
Henneberg van den Knippelhoff, noch 3
aldus; nu ter tijt possideert Jacob
Dichters.

Ook de zelfde Jan Sijben 1 vat haver van
een stuk land van de Knippelhof bij de
Henneberg, ook 3; in deze tijd in bezit
van Jacob Dichters.

Noch der selve Jan Sijben een half vaet Ook dezelfde Jan Sijben ½ vat rogge;
onderpand huis en hof in de Sijben; in
roggen; onderpant huijs en hoff in den +24v.
deze tijd in bezit van de Predikheren,
Sijben; nu ter tijt possideren die
zoals vermeld.
Preekheeren als voorss.
+

Jan van den Haeff in den Vroenhoff twee
vaet roggen; onderpant huijs en hoff op
den Vroenhof; nu ter tijt possideert
joncker Andries Gritteren.

Jan van den Hoeve in de Vroenhof 2 vat
rogge; onderpand huis en hof de
Vroenhof; in deze tijd in bezit van jonker
Andries Gritteren.
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Leonard Heuts kinder van den Trechter De kinderen van Leonard Heuts van de
hoff leggende in die Nijermstraes, 2
Trichterhof gelegen in de Irmstraat, 2
cappoen, 5 d.; nu ter tijt possideert............ kapoenen en 5 penningen; in deze tijd
bezit.............
Der pastor van Simpelvelt gilt pensioen
jaerlijx van viertien daeler, den daeler 26
merck Acher werung, die weicke heer
Henrich van Bollant, in sijnen leven
pastor, anno 64 opgenoemen heeft.

De pastoor van Simpelveld geeft een
jaarlijkse uitkering van 14 daalder, de
daalder ad 26 Akense mark, welke heer
Henrich van Bollant tijdens zijn leven als
pastoor in het jaar 1564 ingesteld heeft.

tem Leonard Heuts van huijs ende hoff,
regenot Leonard Knousten kamp; nae
suijden die Gast; nae westen die
Nermstraet; nae noorden Housmans hoff,
en gilt jaerlijx daervan 3 cop roggen.

Ook huis en hof van Leonard Heuts,
grenzend aan het veld van Leonard
Knousten; in het zuiden de Gaas, in het
westen de Irmstraat, in het noorden de
Housmanshof; betaalt jaarlijks daarvoor
3 kop rogge.

Bachus Jan, van eenen bempt aen den
Stam 6 d.

Bachus Jan, een gebiedje bij de Stamp 6
penningen.

Thielen kinder van Nijerm, een vaet
roggen van een stuck lant op den
Meulenwegh, nemlich eenen morgen; nu
ter tijt........

De kinderen Thielen van de Irmstraat 1
vat rogge van een stuk land op de
Molenweg, namelijk 1 morgen; in deze
tijd.............

Jenneken, der smyt, van sijnen gedeils in
den Trechter hoff, gilt 3 vierdel
cappuijns; regenot Jan Heuts; nu ter tijt
possideert

Jenneken de smid betaalt over zijn deel
van de Trichterhof 3 vierdel kapoenen;
grenzend aan Jan Heuts; in deze tijd in
bezit van...............

Jan Heuts 3 vierdel cappuijns, 3 d.;
onderpant huijs en hoff Leonard Heuts
voorss.

Jan Heuts 3vierdel kapoen en 3 penning;
onderpand [is] huis en hof van genoemde
Leonard Heuts

Noch der selve Jan Heuts een half vaet
roggen van een stuck lants aen den
Platten Busch; nu ter tijt possideert en
betaelt

Ook dezelfde Jan Heuts ½ vat rogge van
een stuk land bij het Platte bos; in deze
tijd bezit en betaalt............
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Gierken Loijs oft sijn moeder 2 vaet
roggen; onderpant de Gloijssdelle en
eenen morgen hilt Gens van Valkenborgh
in den Winkel aen sijn weijde.

Gierken Loijs of zijn moeder 2 vat rogge;
onderpand de Gloijsdelle en 1 morgen in
bezit van Gens van Valkenborgh in de
hoek van zijn weide.

Krijn aen die Kerck een half vaet roggen
van Peters jaergetijt van Loevenbergh op
eenen morgen lants in den Mertensgraef,
neven Claes Brouwers half buijnre,
schuijs voorheuft op des Vroenhoff lant;
nu ter tijt possideert en betaelt Anna,
weduwe Peter Bispelmans, en Houbrecht
Saevelbergh.

Krijn aen die Kerck ½ vat rogge over
Peters jaardienst van Lovemich op 1
morgen in de Meertengraaf naast de ½
bunder van Claes Brouwers, schuin aan
de voorkant van het Vroenhofland; in
deze tijd bezit en betaalt Anna, de
weduwe van Peter Bispelmans en
Houbrecht Saevelbergh.

Arets kinder van Bulkom een mudt
roggen op huijs en hoff ende op eenen
bempt neven den alden mesthoff, ende
een buijnre lant heeft Jan Capparts achter
sijnen hoff, en van den buinre voorss. gilt
Jan sess vaet en die voorss. kinder twee
vaet.

De kinderen van Aret van Bulkom 1 mud
rogge op huis en hof en op een beemd
naast de oude mesthoop en 1 bunder land
heeft Jan Capparts achter zijn hof en van
de genoemde bunder geeft Jan 6 vat en
de genoemde kinderen 2 vat.
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Noch de selve kinder een pint olij ende 3 Ook dezelfde kinderen 1 pint olie en 3
s. van den selven Jans huijs en hof voorss. stuiver van genoemd huis en hof van
dezelfde Jan.
Der hoff tot der Heggen; nu gilt Lins in De hof ‘tot der Heggen’; nu betaalt Lins
den Waelbroeck 30 s.
in den Waelbroeck 30 stuiver.
Drees Bastaerts 4½ kop haver van huis
Drees Bastaerts van huijs en hoff tot
+
en hof in Bosschenhuizen; grenzend aan
Buschenhuijsen vijfdenhalven cop
25r.
haeveren; regenot aen die beijde straeten, de beide straten en in het westen de
Kerrishof; nu in bezit van Jacob Drees,
ende nae westen Kerris hoff; nu
possideert Jacob Drees, Alffer Vaessen Alffer Vaessen en Leonard Meijs.
ende Leonard Meijs.
+

Noch der selve Drees Bastaerts een half
vaet roggen van eenen bempt onder den
Meulendijck neven des kusters bemten;
nu possideert ende betaelt Leonard Smets
ende Nees Heulsen, weduwe van
Lommen Pelser.

Ook dezelfde Drees Bastaerds ½ vat
rogge van een beemd onder de
Molenbeek naast de beemd van de koster;
nu bezitten en betalen Leonard Smets en
Nees Heulsen, de weduwe van Peter
Lommen.

Scheile tot Busserhousen 12 d. met sijnen Scheile in Bosschenhuizen 12 penningen
gedeilinge.
met zijn [erf] deel.
Joris Buschoffs van huijs en hoff tot
Bussenhuijsen, 8 d.

Joris Buschoffs van huis en hof in
Bosschenhuizen 8 penningen.

Jan Hairst tot Bussenhuijsen anderhalf
vaet roggen; onderpant een stuck lants
aen Happen hoefken, gelegen in die delle,
en huijs en hoff; nu ter tijt possideert en
betaelt Houbrecht Saevelbergh en Langer
Jan Bussenhuijsen.

Jan Hairst in Bosschenhuizen 1½ vat
rogge; onderpand een stuk land bij
Happenhofje, gelegen in de laagte, en
huis en hof; in deze tijd bezitten en
betalen Houbrecht Saevelbergh en Lange
Jan in Bosschenhuizen.

Simen in den Daell vijfdenhalven cop
haeveren; onderpant vierdenhalven
morgen lants tusschen Janis kinder van
Nut.

Simen in den Daell 4½ kop haver;
onderpand 3½ morgen land tussen de
kinderen van Janis van Nut.
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Gierken op den Hennenbergh 3 cop
Gierken op den Henneberg 3 kop haver
haeveren van sijn huijs en hoff; regenot van zijn huis en hof; grenzend in het
nae suijden die straet.
zuiden aan de straat.
Reijnken Jamijs 3 cop haeveren van
Reinarts Camp.

Reijnken Jamijs 3 kop haver van Reinarts
land.

Starmant vijfdenhalf vaet haeveren, onder
een buijnre lant achter sijnen hoff, noch
eenen cop rubsaem van Maegers hoff,
noch 8 d.

Starmant 4½ kop haver, beneden een
bunder land achter zijn hof, ook 1 kop
raapzaad van Maegershof, ook 8
penningen.

De meulen 4 helder van een bemptgen De molen 4 haller van een veldje over de
oever den dijck, neist kusters bemptgen. dijk, naast het veldje van de koster.
Leonard Heckman een half vaet roggen;
onderpant nae oesten dat withuijs Jan
Santernels erf; nae suijden den
Meulendijck; nae westen Mergen Gerijts
oft Oetegraeven, weduwe Baltus
Spickerts; nae noorden die gemeenstraet;
nu possideert en betaelt Jacob Dichters.

Leonard Heckman ½ vat rogge;
onderpand in het oosten het withuis van
het erf van Jan Santernel, in het zuiden
de Molendijk, in het westen [land van]
Mergen Gerijts of Oetegraeven, weduwe
van Baltus Spickerts, in het noorden de
openbare weg; nu bezit en betaalt Jacob
Dichters.
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Joncker Dries van den Haeff een vaet
rubsaem; onderpant vier morgen landt;
possideert Paeschen Heuts cum suis;
regenot boven den Meulenwegh; dan
heeft in alle tijden betaelt joncker Dries,
joncker Baltus, joncker Willem van den
Haeff ende nu ter tijt betaelt joncker Jan
van den Haeff en betaelt tot anno 97.

Jonker Dries van den Hove 1 vat
raapzaad; onderpand 4 morgen land; in
bezit van Paeschen Heuts met zijn
familie; grenzend boven de Molenweg;
jonker Dries, jonker Baltus, jonker
Willem van den Hove hebben altijd
betaald en in deze tijd betaalt jonker Jan
van den Hove tot het jaar 1597.

Karlle Houts gilt een half vaet roggen,
onderpant eenen morgen lants op den
graef achter Nerm, aen sijn broeder Jans
lant.

Karlle Houts betaalt ½ vat rogge;
onderpand 1 morgen land op de Graaf
achter de Irm, bij het land van zijn broer
Jan.

FF. 25v-27r.
+

Die renten van der Capellen tot
Bocholtz.

Inkomsten van de kapel in Bocholtz.
+

25v.

In den eersten heeft die capell tot
Bocholts een tiendeken gelegen int
Kerckenvelt, hetwelck collecteren de
kerckmeesteren der capellen tot Bocholtz
ende jaerlijx van den graen, stroe, kaeff,
doende voor den heer pastor en naeberen
goede rechenschaft.

Ten eerste heeft de kapel te Bocholtz een
kleine tiende, gelegen in het Kerkeveld,
dat geïnd wordt door de kerkmeesters van
de kapel te Bocholtz, jaarlijks [tienden]
van graan, stro, kaf; zij geven goede
rekenschap hiervan aan mijn heer pastoor
en de inwoners.

Jan Cardenael heeft gelaeten de capelle
tot Bocholts 2 vaet roggen op een half
buijnre lants, gelegen tegen die heijde.
Regenot Giert Teggers op eene sijde,
ende............ lant in heut, ende die heijdt
op die andere sijde, ende is alsulx
gelaeten, dat men alle jaer op Godtdraegh
daegh allen jaer sal verkundigen sijn
jaergetijt met sijnder huijsvrouwen en
hun kinderen en voorelderen en in der
weeke sal der pastor dat jaergetijt met
eener messe celebreren, als alsulx hem
gelegen is, ende heeft der pastor een vaet
roggen en die fabryck van Bucholts een
vat roggen ende der kuster eenen cop.

Jan cardenael heeft aan de kapel van
Bocholtz 2 vat rogge nagelaten op ½
bunder gelegen tegen de heide; grenzend
aan Giert Teggers aan een kant en het
land op de hoogte en de heide aan de
andere zijde en het is zo nagelaten dat
men ieder jaar op ‘Goddraegh daegh’
[Maria Boodschap] zijn jaardienst zal
aankondigen met zijn huisvrouwen en
hun kinderen en hun voorouders en in de
week zal de pastoor de jaardienst met een
mis vieren, als het hem mogelijk is en de
pastoor krijgt 1 vat rogge en de koster 1
kop.
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Item eene morgen lants is der kercke van Ook 1 morgen land is aan de kerk van
Bucholts gelaeten tusschen Bucholts ende Bocholtz overgedragen tussen Bocholtz
Vleggendal.
en Vlengendaal.
Item noch eenen morgen lants gelegen Evenzo nog 1 morgen land gelegen bij
bij Vleggendal, neven Thijsen goet van Vlengendaal, naast het goed van Thijs
Vleggendal.
van Vlangendaal.
Item Heijn Bijllen op huijs en hoff een
vaet haeveren, 6 d.

Heijn Bijllen op huis en hof 1 vat, 6
penningen.

Item Horman 2 s. en 6 d.

Horman 2 stuivers en 6 penningen.

Item Griet op den Poel 4 s. op huijs ende Griet op den Poel 4 stuivers op huis en
hoff.
hof.
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Item This van Vleggendal 26 d. op den
hoff achter sijn schuijr.

This van Vleggendal 26 penningen op de
hof achter zijn schuur.

Item der Drijver 4 d. op eenen halven
morgen lant op den Groenenwegh.

De Drijver 4 penningen op ½ morgen
land bij de Groeneweg.

Item Geurt Teggers op huijs en hoff aen Geurt Teggers op huis en hof bij het
den Kerckhoff 6 s. en 10 d.
kerkhof 6 stuivers en 10 penningen.
Item Mettelt Bros kinderen op huijs en
hoff 5 vaet haeveren ende 3 s.

De kinderen van Mettelt Bros op huis en
hof 5 vat haver en 3 stuivers.

Item Peter Plaeten op een boenre lants 2 Peter Plaeten op een bunder land 2
s.
stuivers.
Item Peets op Hensberch 2 m. op 16
morgen lants, gelegen neven den
Vreenhoff.

Peets op de Heinsberg 2 mark op 16
morgen land gelegen naast de Vrijenhof.

Item Knorkens huijs en hoff 3 d.

Knorkens huis en hof 3 penningen.

Item Mechelen huijs en hoff in den
Waelbroeck 6 d.

Mechelens huis en hof in de Waalbroek
6 penningen.

Item Iwan Offerman eenen cop saem op Iwan Offerman 1 kop zaad op huis en hof.
huijs en hoff.
Item Jan der Veuch 2 d.; onderpant eenen Jan de Veuch 2 penningen; onderpand 1
morgen lants, gelegen in den Haempoel. morgen land gelegen in de Haempoel.
Item Reijnard op den Wijer op huijs en
hoff, gelegen neven Jacob Iwans hoff.

Reijnard op den Wijer op huis en hof
gelegen naast Jacob Iwans hot.

Item Winand van der Portzen 4 [3½] s.; Winand van der Portzen 4 [3½] stuivers;
+
onderpand huis en hof.
onderpant huijs en hoff.
26r.
+
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Item Jan Tummermans 1 s.; onderpant Jan Tummermans 1 stuiver; onderpand
huijs en hoff, gelegen neven Jacob Iwans huis en hot gelegen naast Jacob Iwans
huijs.
huis.
Item Jut Knorren 30 d., genant
Jut Knorren 30 penningen, genaamd
‘Kostersgoet’; onderpant is huijs en hoff. ‘Kostersgoed’; onderpand is huis en hof.
Item Jan Wijnand huijs ende hoff 4 s.

Jan Wijnands huis en hof 4 stuivers.

Item Peter Poulmans goet 5 d.

Peter Poulmans goed 5 penningen.

Item der Tryet hoff 4 s.

De Trijethof 4 stuivers.

Item Sybeken goet 4 s.

Ook het goed van Sybeke 4 stuiver.

Item Kryckelberg huijs en hoff 4 d.

Kyckelberg huis en hof 4 penningen.
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Item Mettelt in 't Panhuijs 3 cop roggen Mettelt in het Panhuijs 3 kop rogge op 1
op eenen morgen lant, gelegen achter
morgen land, gelegen achter de hof van
Reijnert des timmermans hoff.
Reynert de timmerman.
Item Peter in 't Panhuijs van eenen
morgen lant op die Rydderskuijl 2 s.

Peter in het Panhuijs over 1 morgen land
op de Rydderskuijl 2 St.

Item Peter Palmen van Eijcken 8 d.

Peter Palmen van Eijcken 8 penningen.

Item Schiffelart kinder van Eelsen goet De kinderen Schiffelart van het
12 d.
Eelsengoed 12 penningen.
Item Arnold Schrurders 12 d; onderpant Arnold Schrurders 12 penningen;
eenen morgen lants gelegen achter
onderpand 1 morgen land gelegen achter
Tummermans hoff.
de Tummermanshof.
Item Heinen Wach goet op den
Molsbergh 21 d..

Heinen Wach goed op de Molsberg 21
penningen.

Item Isermans huijs en hoff 3 haller.

Isermans huis en hof 3 haller.

Item Wylken in den Waelbroeck gilt der Wijlke in de Waelbroeck betaalt aan de
capellen van Bucholts 3 [2½] vaet roggen kapel van Bocholtz 3 [2½] vat rogge van
van twee morgen lants, gelegen.............. 2 morgen land, gelegen....
Teel Offkens van Kerkraet heeft verkocht
der capellen van Bucholts 7 [6½] vaet
roggen gront pacht op sijn huijs en hoff
tot Simpelvelt. Dese selven pacht valt alle
jaer op sint Andreesdaegh apostel, ende
heeft der kuster van Bucholts alle jaer van
desen voorss. pacht 4 vaet roggen, des sal
der kuster alle daegen des morgens, des
middags ende des avonts met der sonnen
ave marienklock luijden; regenoten des
onderpants sijn: onderwarts Leonard Stam
parts ende de sijde opperwaerts This
Aems goet; ende deeser onderpants is
altesaemen vier morgen en plach toe te
behooren Johan Steerkens.

Teel Offkens van Kerkrade heeft van de
kapel van Bocholtz 7 [6½] vat rogge
verkocht als grondpacht op zijn huis en
hof in Simpelveld. Dezelfde pacht vervalt
elk jaar op Sint Andreasdag apostel en de
koster van Bocholtz krijgt elk jaar van
deze genoemde pacht 4 vat rogge;
daarvoor zal de koster elke dag
'smorgens, 'smiddags en 'savonds de Ave
Mariaklok luiden; genzen van het
onderpand zijn aan de onderkant het stuk
van Leonard Stam en aan de bovenkant
het goed van This Aem; en dit onderpand
is tezamen 4 morgen en placht toe te
horen aan Johan Steerkens.
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Anno 84 is een gedenge geweest voor die
schepenen van Simpelvelt; oorsaecke
deses onderpants voorss. ende der
betaelinge alsoe is bij vonnisse verkleert,
dat joncker Dederich Grijn heeft dit
onderpant gegolden ende heeft Agnes van
Oppen voor die schoutet en schepenen
voorss. gestalt bijpendt [den] Muijlen.
Regenot die gemeijnte nae oesten;

In het jaar 1584 is er een rechtszaak
geweest voor de schepenen van
Simpelveld; het ging over dit onderpand
en de betaling en bij vonnis is verklaard
dat jonker Dederich Grijn dit onderpand
heeft gekocht en Agnes van Oppen heeft
voor de schout en schepenen voornoemd
als extra onderpand de Muylen bijgezet.
Grenzend aan de meent in het oosten;

nae suijden die baech; nae westen die in het zuiden de beek; in het westen de
Rolducerweg; in het noorden het
Raederstraet; nae noorden der Vossen +26v.
goet; ende betaelt Nees van Oppen; nu Vossengoed; en Nees van Oppen betaalt;
in deze tijd [betalen] Alman Lambrechts
ter tijt Alman Lambrechts ende Heijn
Keuffe den kuster van Bucholts alle jaer en Heijn Keuffe de koster van Bocholtz
twee vaet roggen, ende joncker Dederich elk jaar 2 vat rogge en jonker Dederich
Grijn twee vaet roggen van den voorss. Grijn 2 vat rogge van de genoemde pacht;
pacht; ende die resterende 3 [2½] vaet en de resterende 3 [2½] vat rogge betalen
Dederoggen betaelen Derich
+
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Guediger van Achen ende Jan Smeets der rich Guediger van Aken en Jan Smeets
kemerlinck op die Heijde der kercken van aan de schatbewaarder van de kerk van
Bucholts ende betaelt tot anno 97.
Bocholtz op de Heide en [is] betaald tot
het jaar '97.

Vernieuwinge der capellen renten tot Vernieuwing van de inkomsten van de
Bucholts anno 97.
kapel in Bocholtz in het jaar 1597.
Leonard Raedemeker in den Wildenman
tot Aken gilt der capellen jaerlijx 1
erfvaet roggen; onderpant Anna Knorren
goet, nemlich 3 vierdel haeffreij achter
dat huijs, schuijst op die fonteijn.

Leonard Raedemeker in de Wildeman in
Aken betaalt aan de kapel jaarlijks erfelijk
1 vat rogge; onderpand het goed van
Anna Knorren, namelijk 3 vierdel zonder
verplichting achter het huis, loopt tot de
bron.

Noch der selver Andrees Raedemeeker
gilt jaerlijx erflijck 1 cop haeveren;
onderpant eenen morgen lants op den
Acherweg; regenot Hubrecht Knorren
lant, dat welck nu possideert Leonard
Peters van Vleggendal.

Ook dezelfde Andrees Raedemaeker
betaalt jaarlijks erfelijk 1 kop haver;
onderpand 1 morgen land bij de Akerweg;
naast het land van Hubrecht Knorren, dat
nu in bezit is van Leonard Peters van
Vlengendaal.

Cornelis Kreijts uijt het Munsterlant
eenen cop haeveren. Onderpant seven
vierdel lants liggende op den Akerwegh;
regenot Oeverhuijsen lant ende die ander
sijde Hubrecht Knorren lant.

Cornelis Kreijts uit het Munsterland 1
kop haver. Onderpand 7 vierdel land
liggend bij de Akerweg grenzend aan het
land van Overhuizen en aan de andere
kant aan het land van Hubrecht Knorren.

Leonard Peters van Vleggendal gilt
jaerlijx 2 [1½] cop haeveren; onderpant
een stuk lants op den Akerwegh; regenot
Geel Vaessen lant; nu Willem Vremkens.

Leonard Peters van Vlengendaal betaalt
jaarlijks 2 [1½] kop haver; onderpand een
stuk land bij de Akerweg; naast het land
van Geel Vaessen; nu Willem Vremkens.

Geurt Urlichs op die Plaet gilt jaerlijx 2
vaet haeveren; onderpant eenen morgen
lants op den Meulenwegh; regenot dat
lant van Schontet hoff tot Bochults ende
schuijst op die 14 buijnre lant van den
Bongart.

Geurt Urlichs op de plaat betaalt jaarlijks
2 vat haver; onderpand 1 morgen land op
de Molenweg; grenzend aan het land van
de Scholtissenhof te Bocholtz en loopt
tot de 14 bunder land van de Bongard.
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Claes Bendels op den Prickart gilt jaerlijx
2 vaet haeveren; onderpant op den Bouck,
gelegen in den Bouck en schuijst
voorhooft op Koen Steinbus weijdt; noch
regenot dat gesken gaende van der
veeweijden nae den Horn.

Claes Bendels op de Prickard betaalt
jaarlijks 2 vat haver; onderpand ‘op den
Bouck’ gelegen in de Broek en grenst aan
de voorkant aan de weide van Koen
Steinbus: ook grenzend aan het steegje
lopend van de veeweide naar de Horn.

Item noch der selver Claes 3 s.

Ook dezelfde Claes 3 stuivers.

Noch der selver Claes gilt jaerlijx 3 cop Ook dezelfde Claes 3 kop rogge:
roggen; onderpant huijs en hoff neven onderpand huis en hof naast de schuur
Heijn Prickart schuijr.
van Heijn Prickart.
Heecke Kerris gilt jaerlijx 2 cop roggen; Heecke Kerris betaalt jaarlijks 2 kop
onderpant een huijsken aen den Kyffert. rogge; onderpand een huisje bij de
Kyffert.
Jan ende JacoB Roetkrans 2 vaet roggen; Jan en Jacob Roetkrans 2 vat rogge;
onderpant 3 morgen lants; nu ter tijt
onderpand 3 morgen land; in deze tijd in
possideert Claes Lommendomp
bezit van Claes Lommendomp
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met sijn suster; dan betaelt Jan ende Jacob
Roetkrans een vaet roggen den pastor van
een jaerbeganck ende dat ander vaet
betaelen sij der kercken.

met zijn zus; dan betalen Jan en Jacob
Roetkrans 1 vat rogge aan de pastoor voor
een jaardienst en het andere vat betalen
ze aan de kerk.

Claes Saevelbergh op die Kostersheijdt Claes Saevelbergh op de Kostersheide
+
jaarlijks 1 vat rogge; onderpand 2 [1½]
jaerlijx 1 vaet roggen; onderpant 2
27r.
morgen land in Krijns Hoek, uitlopend
[1½] morgen lants in Kryns Winckel,
uijtschietende op die 14 buijnre lants van op de 14 bunder land van de Bongard op
de Bocholtzerheide.
den Bongart op die Bucholterheijt.
+

Jan Smeets der kemerlinck, van wegen
Derich Gueden, 3 [2½] vaet roggen als
voorss. ende joncker Dederich Grijn 2
vaet, ende Jacob Lambrechts cum suis 2
vaet als voorss.

Jan Smeets de schatbewaarder [krijgt]
van Derich Gueden 3 [2½] vat rogge als
boven en van jonker Dederich Grijn 2 vat
en van Jacob Lambrechts met de zijnen
2 vat als boven.

Kleusken Teggers met sijnen consorten
gilt een half vaet roggen, onderpant 2
morgen lants; regenot die 14 buijnre van
den Bongart en uijtschietende op die
Buchulter Heijdt aen die Wijen.

Kleusken Teggers met zijn mensen
betaalt ½ vat rogge; onderpand 2 morgen
land; grenzend aan de 14 bunder van de
Bongard en grenzend aan de
Bocholtzerheide bij de Wijen.

Merchen weduwe Heijliger Cardenael 1 Mergen, de weduwe van Heijliger
[½]......... haever; onderpant..........
Cardenael 1 [½]........ haver;
onderpand.......
Thunis Vocken gilt 1 [½] vaet rogen;
Thunis Vocken betaalt 1 [½] vat rogge;
onderpant huijs en hoff op Krickelbergh. onderpand huis en hof op de Krikkelberg.
Heijniken Houpperets 1 cop haever;
onderpant 1 morgen lants achter den
Vosses, schietende op Bornlant.

Heijniken Houpperets 1 kop haver;
onderpand 1 morgen land achter de
Vossen[hof], tot aan het land van de
Bornhof.

This Knorren met sijne suster 1 cop
haeveren; onderpant 1 morgen op den
Acher wegh

This Knorren met zijn zus 1 kop haver;
onderpand 1 morgen bij de Akerweg.
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Heijn Marschalck, genant Mellis, 1[½] Heijn Marschalck, Mellis genaamd, 1 [½]
cop haeveren; onderpant eenen morgen kop haver; onderpand een morgen land
lants op die Vroenkuijl.
bij de Vroenkuil.
Leonart Thijsen, nu ter tijt die regulieren
van Acken, 1 cop haever; onderpant
eersen morgen haefs tot Vleggendal;
regenot den bongart van Vleggendal hoff.

Leonart Thijssen, in deze tijd de
Regulieren van Aken, 1 kop haver;
onderpand 1 morgen land schuin gelegen
in Vlengendaal; grenzend aan de Bongard
van [af] de Vlengendaalhof.

Urlich Merx 1 [½] cop haeveren,
onderpant huijs en hoff; nu betaelt
Leonard Peters.

Urlich Merx 1 [½] kop haver; onderpand
huis en hof; nu betaalt Leonard Peters.

Huijs en hoff in den Knol tot Simpelvelt Huis en hof ‘in den Knol’ in Simpelveld
29 d. 1 [½] s.
29 penningen, 1 [½] stuiver.
Prick van Dengenbech 18 d.; onderpant Prick van Dengenbech 18 penningen;
de Gast.
onderpand de Gaas.
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Nees Heulsen 16 d.; onderpant een
haefken neven Slinsbempt.

Nees Heulsen 16 penningen; onderpand
een schuin stukje naast de Slins beemd.

Leonart Smeets 13 d. van huijs ende hoff Leonard Smeets 13 penningen van huis
in die Nermstraet.
en hof in de Irmstraat.
Sint Gillishoff 2 m. 1 bouch.

Sint Gillishof 2 mark, 1 bouz.

This van Hauset 8d.; onderpant eenen
morgen lant in den Haenpoel.

This van Hauset 8 penningen; onderpand
1 morgen land in de Haenpoel.

Simen Schuijren van Leonard Koenen
goet 8 d.

Simen Schuijren van het goed van
Leonard Koenen 8 penningen.

Beutsken Engels 8 d. van huijs ende hoff. Beutsken Engels 8 penningen van huis
en hof.
Leonard Wijsen 1 kroets.

Leonard Wijsen 1 kroets.

FF. 27v-29r.
+

Register Gasthuijsrenten tot
Buchudts.

Register van de inkomsten van het
Gasthuis in Bocholtz.
27v.

+

Register van de Gasthuijsrenten tot
Bocholts ende gerenoveert anno 1596
door heer Arnold Didden, pastor ende
gasthuijsmeester, ende stelt dese
navolgende vermaeninge tot alle
gasthuismeesteren:

Register van de inkomsten van het
Gasthuis in Bocholtz en vernieuwd in het
jaar 1596 door de heer Arnold Didden,
pastoor en gasthuisbeheerder; en [hij]
geeft de volgende vermaningen aan alle
gasthuis beheerders:

Tobias 4. ende 14. cap.
Saeligh is der gheen der versteit op die
gebreeken der armen, want in den daegh
der quaetheijt sal hem God den Heer
beschermen.

Tobias, 4e en 14e hfdst.
Zalig is hij die begrip heeft voor de
gebreken van de armen, want op de dag
van de toorn zal God de heer hem
beschermen.
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Tobias 4. en 14. cap.
Tobias, 4e en 14e hfdst.
Wilt die armen besorgen met vromigheijt. Wilt de armen verzorgen met vroomheid.
In den boeck der Koningen 1. cap.
In het boek der Koningen, 1e hfdst.
Bij Godt is niet verborgen in heijligheijt. Bij God is heiligheid niet verborgen.
Matth: 25. cap.
Der loon der rechtveerdigheijt is dat
eeuwigh goet. De loon der boosheijt is de
eeuwige doot.
Paul: Hebr: 9. cap.
Bis gedachtig gij moet eenmael sterven,
nae de doot rechtvaerdigh oordeel
werven.

Matth., 25e hfdst.
Het loon van de rechtvaardigheid is het
eeuwige goed. Het loon van de boosheid
is de eeuwige dood.
Paulus: Hebr. Hfdst 9.
Denk eraan dat ge eenmaal moet sterven
en na de dood een rechtvaardig oordeel
zult krijgen.
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Luc: 16.cap.
Wat helpt dan de wereltlijcke eer ende
vergenkelijck goet, als lijf en ziel moet
lijden d'eeuwige doot.

Luc., hfdst. 16.
Wat helpt dan de wereldse eer en het
vergankelijke goed, als lijf en ziel de
eeuwige dood moeten ondergaan.

Luc: 16.cap.
Daeromme maeckt u vrienden in uwen
leven, waerdoor u dat hemelrijck wort
gegeven.

Luc., hfdst. 16.
Daarom zorg voor vrienden in uw leven,
waardoor u het hemel rijk wordt gegeven.

Copie van de gasthuijsrenten tot
Bocholts.

Kopie van de inkomsten van het
Gasthuis in Bocholtz.

In den eersten gilt Meij Wijsen van
Oirsbeck den gasthuijs jaerlijx 8 [7½]
vaet haeveren ende hiervan gilt Koen
Steinbus op den Sandtberg 2 [1½] vaet
ende de rest Meij voorss.; ende betaelt tot
anno 97.

Op de eerste plaats betaalt Meij Wijsen
van Orsbach het gasthuis jaarlijks 8 [7½]
vat haver en hiervan betaalt Koen
Steinbus op de Zandberg 2 [1½] vat en
de rest de genoemde Meij; en betaalt tot
het jaar 1597.

Die kerck tot Bocholts gilt jaerlijx 3 [2½] De kerk in Bocholtz betaalt jaarlijks 3
vaet haeveren.
[2½] vat haver.
Cleur op die Plaet 4 vaet haeveren een
vier cops.

Cleur op die Plaet 4 vat haver en 1 kop.

Willem Ortmans erven, nu de Regulieren
van Achen 1 [½] vaet haeveren, betaelt
tot anno 97; onderpant een half buijnre
lants, gelegen boven Jan Koebraen huijs
en schuijst op die Krutsbroeder lant.

De erven van Willem Ortmans, nu de
Regulieren van Aken, betalen tot het jaar
1597 1[½] vat haver; onderpand ½ bunder
land gelegen boven het huis van Jan
Koebraen en loopt tot het land van de
Kruisbroeders.

De voorss. Regulieren 1 vaet haeveren;
onderpant anderhalven morgen lant uijt
4 morgen, komende van Meij
Raedemekers op die Heijdt.

De genoemde Regulieren 1 vat haver;
onderpand 1½ morgen land van 4
morgen, afkomstig van Meij
Raedemekers op de Heide.
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Meij Rademeekers 1 vaet 2 [1½]cop
haeveren; onderpant 2 morgen lants, nu
ter tijt possideert en betaelt Jan Muninx
ende Klaes Kosters sijns waegen en
betaelt tot anno 97.

Meij Rademeekers 1 vat, 2 [1½] kop
haver; onderpand 2 morgen land, in deze
tijd bezitten en betalen Jan Muninx en
Klaes Koster namens hem en betalen tot
het jaar 1597.

Meij Zelis, weduwe Baltus Moulen, 2
[1½] vaet haeveren.

Meij Zelis, weduwe van Baltus Moulen,
2 [1½] vat haver.

+

Meijken Carls met hunne consorten 8
[7½] cop haeveren; betaelt tot anno
97.

Meijken Carls met hun metgezellen 8
[7½] vat haver; betaalt tot het jaar 1597.
28r.

+

Jan Momber van Orsbeek genoemd
Jan Momber van Orsbach genaamd
Pappart 1 cop haeveren; betaelt tot anno Pappart, 1 kop haver; betaalt tot het jaar
96.
1596.
Heyn Meilis 2 cop haeveren en twee cop Heijn Meilis 2 kop haver en 2 kop roggen
roggen en betaelt anno 96.
en betaalt in het jaar 1596.
[Houbrecht, Geert Urgen soon, op geen [Houbrecht, Geert Urgens zoon, op de
Heijdt 1½ vas haeveren unde betaelt anno Heide 1½ vat haver en betaalt in het jaar
96.]
1597].
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Lemmen Jongen in den Waelbroeck 2
[1½] vaet haeveren ende possideert dat
geheel; onderpant van de 3 vaet haever
ende betaelt anno 96.

Lemmen jongen in de Waalbroek 2 [1½]
vat haver en hij bezit het geheel;
onderpand van de 3 [2½] vat haver en
betaalt in het jaar 1596.

Leonard Heuts 1 vaet haeveren; nu ter tijt Leonard Heuts 1 vat haver; in deze tijd
possideeren die kinder Geurt, Nees, en in bezit van de kinderen Geurt, Nees en
Nuel Heuts.
Nuel Heuts.
Leonard Pelsers van Richteren op den
Molsberg 2 vaet haeveren.

Leonard Pelsers van Richterich op de
Molsberg 2 haver.

Jan Remkens der jong 1 [½] vaet ende
This Daemen kinder 1 [½] vaet ende
betaelt anno 96.

Jan Remkens de jonge 1 [½] vat en de
kinderen van This Daemen 1 [½] vat en
[ze] betalen in het jaar 1596.

Peter Jonckers op den Molsberg 1 vaet
haever en betaelt anno 96.

Peter Jonckers op de Molsberg 1 vat
haver en betaalt als in het jaar 1596.

Die meulen tot Simpelvelt 4 vaet
De molen in Simpelveld 4 vat haver; nu
haeveren; nu possideert joncker Beulaert bezit jonker Beulaert en betaalt in het jaar
en betaelt anno 96.
1596.
Bulkommer hoff 2 vaet haeveren; nu
possideert Dederich Broumans van
Gülich en betaelt anno 96.

De Hoeve Bulkurn 2 vat haver; nu in het
bezit van Dederich Broumans van Gulik;
hij betaalt in het jaar 1596.

Joncker Jaspar Cortenbach, genant
Jonker Jasper Cortenbach, genaamd
Krackeelken, 2 vaet haeveren en betaelt Krackeelken, 2 vat haver en betaalt in het
anno 96.
jaar 1596.
Leonard Smeets op die Stein 4 vaet
haever en betaelt anno 96.

Leonard Smeets op de Steen 4 vat haver
en betaalt in het jaar 1596.

Reiner Schyns woonende tot Bortsel 9
vaet haeveren1 cop; betaelt anno 96.

Reiner Schijns wonend in Bortsel 9 vat
haver en 1 kop; betaalt in het jaar 1596.
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Peter Cardenael aen den kerckhoff tot
Peter Cardenael bij het kerkhof in
Bocholtz met sijne consorten 3 [2½] vaet Bocholtz met zijn metgezellen 3 [2½] vat
haeveren ende betaelt anno 96.
haver en betaalt in het jaar 1596.
Geurts Beissels 4 vaet haever; nu ter tijt
betaelt This van Krombach 2 [1½] vaet
en een derdel vaet. Item Jacob Mellis van
Oersbeek 2 vaet 2 derdel ende Simen
Schuijren 1 vaet en betaelt anno 96.

Geurt Beissels 4 vat haver; in deze tijd
betaalt This van Krombach 2 [1½] vat en
eenderde vat. Idem Jacob Mellis van
Orsbach 2 vat en tweederde en Simon
Schuijren 1 vat en hij betaalt in het jaar
1596.

Peter Billen op den Beinart 4 vaet ende Peter Billen op de Reinart 4 vat en 4 [3½]
4 [3½] cop haeveren en betaelt anno 96. kop haver en betaalt in het jaar 1596.
Houbrecht Moulen van wegen Leonard Houbrecht Moulen namens Leonard en
ende Beutsken Engels 3 vaet 1 [½] cop Beutsken Engels 3 vat 1 [½] kop haver
haever ende betaelt anno 96.
en betaalt in het jaar 1596.
Meijs Tummermans quaet betaeler 2 [1½] Meijs Tummermans slechte betaler 2
vaet roggen 3 cop haeveren.
[1½] vat rogge, 3 kop haver.
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Item van der Noot 2 vaet haeveren. Item Ook van der Noot 2 vat haver. Ook nog
noch 6 vaet lues ende betaelt anno 96. 6 vat rietgras [?] en betaalt in het jaar
1596.
Truijtten Moulen 14 [13½] cop haeveren Truijtten Moulen 14 [13½] kop haver en
ende betaelt anno 96.
betaalt in het jaar 1596.
Peter Nacken op die Heuls, woonende tot Peter Nacken op de Huls, wonend in
Benzenraedt met sijne consorten, 2 [1½] Benzenrade met zijn metgezellen, 2 [1½]
cop ende ¼ cop haeveren.
en ¼ kop haver.
Sinter Gillis hoff 4 [3½] vaet haeveren
ende betaelt anno 96.
+

Claes Voerst van den Schoutet hof tot
Bocholts 3 cop haeveren; onderpant 2
[2½] morgen lants in 't Lanckvelt neven
sijn ander lant ende dat Kruytsbroeder
lant, herkoomende van Dederich
Broumans.

Sint Gillishof 4 [3½] vat haver en betaalt
in het jaar 1596.
Claes Voerst van de Scholtissenhof in
Bocholtz 3 kop haver; onderpand 2 [1½]
28v.
morgen land in het Langveld naast zijn
ander land en het land van de
Kruisbroeders, afkomstig van Dederich
Broumans.

+

Anna Broers op de Heuls van 30 roijen
gilt 3 [2½] veerdel cop; dit gilt haer broer
Jan Broers en nu ter tijt possesseur
Kersten van Eemael woonende te Overste
Vourendal; Joachim Kretzis huijs en hoff
1[½] morgen neven die 30 roijen.

Anna Broers op de Huls van 30 roeden
betaalt 3 [2½] kop; dit betaalt haar broer
Jan Broers en in deze tijd eigenaar
Kersten van Eemael wonend in Overst
Voerendaal; Joachim Kretzis huis en hof
1 [½] morgen naast de 30 roeden.

Anna Broers voorss. gilt 2 [1½] cop
haeveren.

Genoemde Anna Broers betaalt 2 [1½]
kop haver.

Jennes Kraeckbeer ende Griet Cappen 3 Jennes Kraeckbeer en Griet Cappen 3 kop
cop haeveren.
haver.
Simon Schuijren van wegen Jan Kretzis Simon Schuijnen namens Jan Kretzis 1
1 vaet haeveren en betaelt anno 96.
vat haver en betaalt in het jaar 1596.
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Claes Mols op die Heuls met sijne
Claes Mols op de Huls met zijn
consorten 1 vaet een vierdel cop haeveren metgezellen 1 vat ¼ kop haver en betaalt
en betaelt anno 96.
in het jaar 1596.
Jan Cardenael der smit op die Hornstraet Jan Cardenael de smid op de Hornstraat
9 vaet haever en betaelt anno 96.
9 vat haver en betaalt in het jaar 1596.
Jan Koebrae tot Vleggendal 2 [1½] vaet Jan Koebrae te Vlengendaal 2 [1½] vat
haever en betaelt anno 96.
haver en betaalt in het jaar 1596.
Jan Kosters op den Poel 15 cop haever. Jan Kosters bij de Poel 15 kop haver.
Urlichs kinder op die Heijdt 1 vaet 2 [1½] De kinderen van Urlich op de Heide 1
cop haeveren en betaelt anno 96.
vat, 2 [1½] kop haver en betaalt in het
jaar 1596.
Andrees van Waelhorn, nu ter tijt sijn
soon Frambach, 6 vaet haeveren;
onderpant huijs en hoff neven 't Gasthuijs
en betaelt anno 96.

Andrees van Waelhorn, in deze tijd zijn
zoon Frambach, 6 vat haver; onderpand
huis en hof naast het Gasthuis en betaalt
in het jaar 1596.
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Henrich van der Banck eenen cop
haeveren; onderpant 2 [1½] morgen; nu
possideert Andrees Raedermeckers in den
Wilden Man tot Achen.

Henrich van der Banck 1 kop haver;
onderpand 2 [1½] morgen; nu in bezit
van Andrees Raedermeckers in ‘den
Wilden Man’ in Aken.

Cleur Lhuen op die Plaet van wegen
Meijen Zelfs dochter, weduwe Baltus
Moulen op die Plaet 2 [1½] vaet
haeveren.

Cleur Lhuen op de Plaat namens de
dochter van Meijen Zelis; de weduwe van
Baltus Moulen op de Plaat 2 [1½] vat
haver.

Baets Moulen, woonende tot Bergh, 1
[½] vaet haeveren.

Baets Moulen, wonend op de berg, 1 [½]
vat haver.

Jan Moulen op die Plaet, woonende in 't Jan Moulen op de Plaat, wonend in het
lant van Gulich, 1 [½] vaet haeveren.
land van Gulik, 1 [½] vat haver.
Gilt Johanna N. Gorten, Urlichs dochter
op die Plaet, 2 vaet een vierdel cop
haeveren; onderpant huijs en hoff op die
Plaet. Dat soenten.

Johanna N. Gorten, de dochter van Urlich
op de Plaat, is verschuldigd 2 vat ¼ kop
haver; onderpand huis en hof op de Plaat.
Daaraan voldeden ze.

Jan Remkens der alde 9 cop haeveren.

Jan Remkens de oude 9 kop haver.

Jan op die Wijngraet 5 cop haeveren.

Jan op die Wijngraet 5 kop haver.

Alffer Vaesen ende Leonard Meijs ende Alffer Vaessen, Leonard Meijs en Dries
Dries Vaesen tot Buschenhuijsen 4 vaet Vaesen in Bosschenhuizen 4 vat rogge
roggen jaerlijx.
jaarlijks.
Getruijd en Thomas Didden 2 [1½] vaet Getruijd en Thomas Didden 2 [1½] vat
roggen; onderpant huijs en hoff tot
rogge; onderpand huis en hof in
Bussenhuijsen en betaelt anno 96.
Bosschenhuizen en [ze] betalen in het jaar
1596.
This Keulaerts tot Bussenhuijsen 1 cop This Keulaerts in Bosschenhuizen 1 kop
+
rogge.
roggen.
29r.
+

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

Anna, weduwe Peter Bispelmans, 2
derdel ende een veerdel kop roggen en
betaelt anno 96.

Anna, de weduwe van Peter Bispelmans,
tweederde en ¼ kop rogge en [zij] betaalt
in het jaar 1596.

This Vechters op die Baech 1 [½] vaet 1 This Vechters bij de beek 1 [½] vat, 1
molter roggen, betaelt anno 96.
molchter rogge, betaalt in het jaar 1596.
Baltus Saevelbergh in den Broeck,
Baltus Saevelbergh in de Broek, wonend
woonende neven Gillis Geelkrans huijs, naast het huis van Gillis Geelkrans, 6 vat
6 vaet roggen en betaelt anno 96.
rogge en betaalt in het jaar 1596.
Houbrecht Saevelbergh van
Bussenhuijsen 1 vaet roggen; onderpant
Peter Leijendecker huijs en hoff en betaelt
anno 96.

Houbrecht Saevelbergh van
Bosschenhuizen 1 vat rogge; onderpand
Peter Leijendeckers huis en hof en betaalt
in het jaar 1596.

Houbrecht Saevelbergh eenen cop
roggen; onderpant huijs en hoff tot
Bussenhuijsen ende eenen halven morgen
en betaelt anno 96.

Houbrecht Saevelbergh 1 kop rogge;
onderpand [is] huis en hof te
Bosschenhuizen en ½ morgen en betaalt
in het jaar 1596.
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Jan Baenen op die Heuls drij veerdel kop
roggen; onderpant drij vierdel lant achter
den Molberg. Regenot Schijn Jan lant
ende die andere sijde This Vechters ende
Anna Bispelmans lant komende van Jost
Simens.

Jan Baenen op de Huis ¾ kop rogge;
onderpand ¾ land achter de Molsberg.
Grenzend aan het land van Schijn Jan en
aan de andere kant het land van This
Vechters en Anna Bispelmans, afkomstig
van Jost Simens.

Schijn Jan oft Jan Scheilen 2 [1½] cop
roggen.

Schijn Jan of Jan Scheilen 2 [1½] kop
rogge.

Leonard Smeets 5 [4½] cop roggen en
betaelt anno 96.

Leonard Smeets 5 [4½] kop rogge en
betaalt in het jaar 1596.

Jan Wroels op den Molsberg eenen cop Jan Wroels op de Molsberg 1 kop en
en een derdel cop.
eenderde kop.
Anna Wroels eenen cop en een derdel
cop.

Anna Wroels 1 kop en eenderde kop.

Lysken Wroels eenen cop en een derdel Lysken Wroels 1 kop en eenderde kop.
cop.
Summa een vaet roggen.

Totaal 1 vat rogge.

Nu possideert Heijn Mulken der wever
op den Molsberg en betaelt anno 96.

Nu in bezit van Heijn Mulken de wever
op de Molsberg en [hij] betaalt in het jaar
1596.

[Jan Remkens der aldt 1 vas roggen.]

[Jan Remkens de oude 1 vat rogge].

Heyn Mellis oft Marschalc 1 [½] vaet
roggen en betaelt anno 96.

Heijn Meilis of Marschalc 1 [½] vat rogge
en [hij] betaalt in het jaar 1596.

Sijmen Schuijren 1 [½] vaet roggen als
voorss. ende 2 m. ende quijt geslaegen
tot anno 96.

Sijmen Schuijren 1 [½] rogge zoals boven
vermeld en 2 mark kwijt gescholden tot
het jaar '96.
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Die kerck tot Bocholts 3 [2½] vaet
roggen.

De kerk in Bocholtz 3 [2½] vat rogge.

Pennix gelt van den Gasthuijs.

Muntgeld van het Gasthuis.

Dat klooster van Borschet [Bortset] gilt Het klooster van Burtscheid is jaarlijks
jaerlijx den Gasthuijs 4 Reijns gulden
aan het Gasthuis 4 Rijnse gulden
ende betaelt anno 96 met 3 Acher gulden. verschuldigd en betaalt in het jaar 1596
met 3 gulden Akens.
Der hoff tot Vleggendal 2 g. Aix.

De hof van Vlengendaal 2 gulden Akens.

Jan Paumen in den Beissel 9 bonzen.

Jan Paumen in de herberg 1 mark.

Peter Schreuders in die Herberg 1 m.

Peter Schreuders in de Herberg 1 mark.

Jan Oetegaeven 15 bouschen.

Jan Oetegraven 15 bouzen.

Claes Cloet oft die Prediger heeren van Claes Cloet of de Predikheren van het
Leonard Thysen Boet 5 s.
goed van Leonard Thysen 5 stuivers.
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Heyniken, Claes Heynikens soon 1 s.

Heyniken, de zoon van Claes Heyniken,
1 stuiver.

Thijs sijn broeder 1 s.

Zijn broer Thijs 1 stuiver.

F. 29v.
+

Declaratie van sekeren morgen
lants, waerop Lens Schouteth
erfgenaemen pretenderen die half
thienden tegen den pastor van
Simpelvelt.

Verklaring over bepaalde morgens
land, waarop de erfgenamen van Lens
29v.
Schouteth tegenover de pastoor het
bezit van de halve tienden beweren [te
hebben].

+

Lens Schouteth, erfgenaemen in den
Waelbroeck, pretenderen te hebben
seekere half thiender tegen den pastor in
sijn quartier op ettelijcke stukken lants
als hier nae volght, ende anno 1684 sijn
die pretendeerende erfgenaemen, Jost
Schiffelarts kinder, Heijn Schiffelarts
kinder, Nijss ende Lisken Lempken in
den Waelbroeck.

De erfgenamen van Lens Schouteth in de
Waalbroek beweren tegen de pastoor dat
ze de halve tienden bezitten in zijn gebied
op verschillende stukken land, zoals
hierna volgt en in het jaar 1684 zijn die
eisende erfgenamen: de kinderen van Jost
Schiffelart, de kinderen van Heijn
Schiffelart, Nijss en Lisken Lempken in
de Waalbroek.

In den eersten hebben sij de half thienden
tegen den pastor, als sij pretenderen op
dry vierdel lants liggende neven der
pastor, vier morgen aen die Doern en
schuijst uijt op die straet, en possideert
Jutten Jan oft Jan Saevelbergh; nu ter tijt
possideert Wilhelm Maess.

Op de eerste plaats bezitten zij de halve
tienden tegen de pastoor, zoals zij
beweren, op 3 vierdel land gelegen naast
de pastoor, 4 morgen bij de Doorn en
lopend tot de straat en in het bezit van
Jutten Jan of Jan Saevelbergh; in deze tijd
in het bezit van Wilhelm Maess.

Item joncker Cortebachs lant in den
Waelbroeck over den wegh tegen dat
Heijligen Huijsken over, begrijpende
twee morgen.

Ook jonker Cortenbachs land in de
Waalbroek over de weg tegenover het
kapelletje, bestaand uit 2 morgen.

FF. 29v-30r.
+

Declarationes consilij Trajectensis
Leodiensis diocesis super certa

Uitspraken van de kerkvergadering
van Maastricht van het bisdom Luik
29v.

+
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puncta, in quibus tenentur majores
decime et minores, que spectant ad
investituur denique ad fabricam
ecclesie et parochianos.

over bepaalde punten waartoe de grote
en de kleine tienden verplichten, welke
betrekking hebben op de aangestelde
[pastoor], op de kerkfabriek en op de
parochianen.

Quo ad primum punctum mentionem
faciens de ciboris, declaramus et volumus
quod si fructus et redditus atque
proventus luminariis ecclesie sint
sufficientes, quod fabrica ecclesie
subveniat ad faciendum ciborium,
alioquin parochiali et incole ad hoc
tenentur.

Ten eerste: waar wij spreken over de
kelken, verklaren en wensen wij dat, als
de inkomsten en opbrengsten voldoende
zijn voor de verlichting van de kerk, dat
dan de kerkfabriek bijdraagt aan het
onderhoud van het tabernakel; in het
andere geval zijn de parochianen en
inwoners hiertoe verplicht.
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Secundo de mappis, si sit defectus, tum
mappe remittuntur magne decime, vel qui
habent majores decimas ad faciendum
reparare eas vel prestent novas.

Ten tweede: wat betreft de ‘bursa’: als
hij ontbreekt, dan worden ze vervangen
door de grote tienden ofwel degenen die
de grote tienden bezitten moeten ze
herstellen of nieuwe leveren.

Majores decime tenentur providere de
calice et de ampulis et de gordinis, de vin
et panibus atque candelis ad usum altaris,
exceptis summis solemnitatibus, puta in
festo Paschalis, Pentecostes, Nativitatis
Domini, denique in indulgatiis, hoc est
quando communis populus accedit ad
communionem, tunc fabrica prestat panes
et vinum ad usum communionis.

De grote tienden verplichten te zorgen
voor de kelk, de ampullen en de doeken,
de wijn, de hosties en de luchters voor
het altaar; behalve bij hoogfeesten, zoals
de feesten van Pasen, Pinksteren,
Kerstmis, en tenslotte bij speciale
gelegenheden, dat wil zeggen wanneer
de gewone mensen ter communie gaan,
dan zorgt de kerkfabriek voor brood en
wijn ten behoeve van de communie.

De manutergiis declaramus, quod
conservere consuetudo vicinarum
ecclesiarum nostri consilii intelligimus
etiam de majoribus decimis, id est absque
parte majoris decime investiti, seu
pastoris que tertia pars est libera ab omni
onere et gravamine, quia portio canonica
est.

Over de handdoeken verklaren wij dat
het naar ons inzicht een overgeleverd
gebruik is van de naburige kerken van
ons overleg voor de grote tienden, dwz.
zonder het deel van de grote tienden van
de aangestelde of pastoor, welk derde
deel vrij is van elke belasting of
verzwaring, omdat het een onderdeel is
van het kerkelijk recht.

De graduale et missale declaramus, quod Over het graduale en het missaal
major decima ad illa tenetur exhibere. verklaren wij dat de grote tiende er voor
moet zorgen.
Item de breviario declaramus quod
majores decime tenentur ad bonum
breviarium secundum ordinem
Leodiensem.
+

Item de tapeto declaramus, quod
parochiani illud procurent in quantum
fabrica nullum habuerit.

Ook over het brevier verklaren wij dat de
grote tienden moet zorg dragen voor een
goed brevier volgens de Luikse tradities.

Ook over de altaardwaal verklaren wij
dat die voor rekening van de parochianen
30r.
komt, voor zover de kerkfabriek er geen
bezit.

+
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Item si turris steterit in navi ecclesie, tunc
magne decime debent intertinere turrim
cum nave, cum duabus fenestris dantes
lucem supra imaginem crucifixi, si vero
turris separata steterit a nave ecclesie, id
est retro navem, tunc incole seu
parochiani tenentur et debent suis
sumptibus et expensis intertenere turrim.

Ook: als de toren op het schip van de kerk
staat, dan moeten de grote tienden zowel
toren als schip onderhouden met twee
vensters die het kruisbeeld in het licht
zetten; als de toren echter los staat van
het schip van de kerk, dwz. achter het
schip, dan zijn de inwoners of
parochianen verplicht op eigen kosten de
toren te onderhouden.

Circa detentione chori declaramus, quod
minores decime, id est pars pastoris, tenet
ad detentionem chori propter ad majorem
fenestrum in fronte chori ad quam
tenentur majores decime.

Over het onderhoud van het koor
verklaren wij dat de kleine tienden, dwz.
het deel van de pastoor, moeten zorgen
voor het onderhoud van het koor, dwz.
dat hij het onderhoud van het koor voor
zijn rekening neemt, vanwege [het feit
dat] het grote raam tegenover het koor
weer onder de grote tienden valt.
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Item de detentione fontis et libro
Ook over het onderhoud van het
baptismatis declaramus, quod majores doopvont en het doopboek verklaren wij
decime tenentur ad internationem,
hetzelfde als bij het eerste punt.
reparationem si fracta fuerit denique ad
cordam et ad omnia dicta campane
necessaria.
Item ad detentionem campane bannalis
declaramus, quod majores decime
tenentur ad intertenationem, reparationem
si fracta fuerit denique ad cordam et ad
omnia dicta campane necessaria.

Ook over het onderhoud van de banklok
verklaren wij dat de grote tienden haar
moeten onderhouden en repareren als ze
gebroken is; tenslotte moeten ze ook voor
het klokkentouw zorgen en alle dingen
die voor de klok nodig zijn.

Item de navi ecclesie declaramus, quod Ook over het schip van de kerk verklaren
incole seu parochiani ad illam tenentur. wij dat de inwoners of parochianen ervoor
moeten [zorgen].
Item de clausura semiterii declaramus,
quod incole seu parochiani ad illam
tenentur, fructus autem super semiterium
crescentes spectant ad pastorem.

Ook over de omheining van het kerkhof
verklaren wij dat de inwoners of
parochianen hem moeten onderhouden,
maar de vruchten die op het kerkhof
groeien, zijn voor de pastoor.

Item de juribus et funerabilibus et
matrimonialibus habet pastor pro
sepulturam una cum missa cantata decem
solidos Brabantinos atque totidem pro
septimo et totidem pro exequiis et quod
ad sepulchrum defuncti tricencies
oraverit, habebit triginta solidos bb. Item
pro sacramento matrimonii et copulatione
ejus habebit quindecim solidos bb.
similiter pro literis relaxionem.

Ook wat betreft de rechten van begrafenis
en huwelijk ontvangt de pastoor per
begrafenis met gezongen mis 10 stuivers
Brab. en evenveel voor de zevende [dag]
en evenveel voor de uitvaart en voor het
feit dat hij 30 maal bij het graf van de
overledene heeft gebeden 30 stuivers
Brab. Ook voor het sacrament van de
huwelijksverbintenis zal hij 15 stuivers
Brab. ontvangen, evenals voor
aflaatbrieven.

Item habet investitus sive pastor singulis
festis Paschalibus et Nativitatis Domini
ex unaquaque domo sub sua parochia
existente unum panera octo ponderis, et
quatuor solemnitatibus, id est Paschalis,

Ook ontvangt de aangestelde of pastoor
op elk van de feesten Pasen en Kerstmis
van elk huis in zijn parochie een brood
van 8 pond en op 4 feestdagen, te weten
Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en
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Pentecostes, Omnium Sanctorum atque Kerstmis van elke parochiaan een
Nativitatis Domini, unum quadrantum ad kwartponder bij de offerande.
offertorium ab unoquoque parochiano.
Item matricularius ecclesie habet pro
juribus et funerabilibus et
matrimonialibus pro sepultura duos
solidos bb. cum dimidio atque totidem de
septimo et exequiis et supra sepulchrum
singulis vicibus quadrantum, et si pannus
niger fuerit per quadragesimum sepulchro
superpositus, ille spectat ad matricularium
ecclesie, etiam habet annue tot panes
velut pastor habet, etiam fasciculum
unum grano ex omnibus qui habent terras
sub decimis dicte parochie pro pulsura
campane.

Ook de koster van de kerk ontvangt als
begrafenis- en huwelijksrechten per
begrafenis 2½ stuiver Brab. en evenveel
voor de 6-wekendienst en de uitvaart en
boven het graf enkele malen een
kwartponder en als er een zwart kleed op
de 40e op het graf gelegd is, behoort dat
toe aan de koster van de kerk; ook
ontvangt hij jaarlijks evenveel broden als
de pastoor, hij ontvangt ook een schoof
graan van al die gronden die vallen onder
de tienden van de genoemde parochie
voor het luiden van de klok.
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Hic prescripta observata sunt tempore
meo, me existente pastor.

Deze voorschriften zijn in acht genomen
in mijn tijd als pastoor.

Dat zeelboeck het welck alle sondaeghs Het ‘Zielenboek’ dat elke zondag na
moet worden gelesen nae den sermoen. de preek moet worden voorgelezen.
Voor heer Hugo, bisschop van Luijck, Voor heer Hugo, bisschop van Luik, die
der ons cloister die kerck van Simpelvelt aan ons klooster de kerk van Simpelveld
gegeven heeft.
gegeven heeft.
Voor alle pastoren die voor geweest sijn Voor alle pastoors die voor ons zijn
ende in Godt gestorven.
geweest en in God gestorven.
Voor joncker This Dorzandt ende voor Voor jonker This Dorzandt en voor jonker
joncker Peter van Duren ende voor hunne Peter van Duren en voor hun vrienden.
vrienden.
Voor joncker Johan Schaefdrees en voor Voor jonker Johan Schaefdrees en voor
sijn ouders.
zijn ouders.
Voor joncker Johan van Haeff en
Voor jonker Johan van den Hove en
Juffrouw Margerete van Koeckem, sijn jufrouw Margerete van Koeckem zijn
huisvrouw.
echtgnote.
Voor dat geheel geslecht van Emstenraet. Voor het hele geslacht van Imstenrade.
Voor joncker Betrum Boits van
Emsenraet.

Voor Jonker Betrum Boits van
Imstenrade.

Voor Johan Glois en sijn huijsvrouw
Catrin met hun vrienden.

Voor Johan Glois en zijn vrouw Catrin
met hun vrienden.

Voor Willem van den Bongart ende
Catharin sijn huijsvrouw met hun
vrienden.

Voor Willem van den Bongard en
Catharin zijn vrouw met hun vrienden.
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Voor Henrick Prick ende voor sijn
huijsvrouw met hunne vrienden.

Voor Henrick Prick en voor zijn
echtgenote met hun vrienden.

Voor dat geheel geslaegt van den Haeff. Voor het hele geslacht van den Hove.
Voor Henrich Roe ende sijn huijsvrouw Voor Henrich Roe en zijn vrouw met hun
met hunne vrienden.
vrienden.
Voor Jan en Jacob Scheffelart met hunne Voor Jan en Jacob Scheffelart met hun
vrienden.
vrienden.
Voor Johan Holtsemeeker en voor sijn Voor Johan Holtsemeeker en voor zijn
huijsvrouw Catrin met hunne vrienden. vrouw Catrin met hun vrienden.
Voor Tilman Momber ende Agnes sijn
huijsvrouw met hun vrienden.

Voor Tilman Momber en zijn echtgenote
Agnes met hun vrienden.
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Voor Gentes ende sijn huijsvrouw
Heijlegundt.

Voor Gentes en zijn vrouw Heijlegundt.

Voor Peter Sijben en sijn hujsvrouw
Mettel met hunne kinderen.

Voor Peter Sijben en zijn vrouw Mettel
met hun kinderen.

Voor Wilhelm Scheykens ende sijn
Voor Wilhelm Scheykens en zijn vrouw
huijsvrouw Catrin met hunne kinderen. Catrin samen met hun kinderen.
Voor Peter Scheijlen en sijn huijsvrouw Voor Peter Scheijlen en zijn vrouw Berb
Berb met hun kinderen.
met hun kinderen.
Voor Henrick Fellarts met sijnder
huijsvrouwen met hun kinderen.

Voor Henrick Fellarts met zijn vrouwen
met hun kinderen.

Voor Henrick Fellarts met sijnder
huijsvrouwen ende kinderen.

Voor Henrich Fellarts met zijn vrouwen
en kinderen.

Voor Ien in die Belt ende haer dochter
Meij.

Voor Ien in de Belt en haar dochter Meij.

Voor Johan Boize met sijnder
huijvrouwen ende kinderen.

Voor Johan Boize en zijn vrouwen en
kinderen.

Voor Johan in die Graijt en sijn
huijsvrouw Nees met hun kinderen.

Voor Johan in die Graijt en zijn vrouw
Nees met hun kinderen.

Voor Fie Elegast.

Voor Fie Elegast.

Voor Henrick Haesen en sijn huijsvrouw Voor Henrick Haesen en zijn vrouw Merij
Merij met hunne kinderen.
met hun kinderen.
Voor Henrick Buschops met sijn
huijsvrouw Anna.

Voor Henrick Buschops met zijn
echtgenote Anna.
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Voor Geurt Beisels met sijne
huijsvrouwen ende kinderen.

Voor Geurt Beisels met zijn vrouwen en
kinderen.

Voor Peter in de Wijer met sijn
huijsvrouw Beel met hun kinderen.

Voor Peter in de Wijer met zijn vrouw
Beel met hun kinderen.

Voor Johan van Oppem ende sijn
huijsvrouw.

Voor Johan van Oppem en zijn vrouw.
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FF. 30v-33r. [Vergelijk D1 FF. 82r-83r en 135r-135v]
+

Waarheidsgetrouwe kopieën van
Autenticke copien uijt sauvegarden
+
vrijwaringen ten tijde van Alexander
30v.
in tijde Alexander Fernes, hartog
van Parma etc., gouverneur en capitain Farnese, hertog van Parma enz.,
generael, als oock ten tijde zijnen alteze gouverneur en kapitein-generaal, als
ook ten tijde van Zijne Hoogheid
Albert, cardenael en gouverneur
generael, als oock bij de heeren Staeten Albert, kardinaal en
gouverneur-generaal, en eveneens van
van Hollandt.
de heren Staten van Holland.
+

Alexander Duc de Parme, chevallier de
l'ordre, lieutenant gouverneur et
capitaine generael,

Alexander, hertog van Parma, ridder van
de orde, luitenant-gouverneur en
31r.
kapitein-generaal,

+

A tous lieutenans gouverneurs, coronels,
capitaines, ensiergnes, fouriers, officiers
de gens de guerre, tant a cheval que a
pied, de quelque nation quils soient, que
ses presants veront, salut;

Aan alle luitenant-gouverneurs, kolonels,
kapiteins, sergeanten, fouriers, officieren
van soldaten zowel te paard als te voet,
van welke natie ze ook zijn, die de
huidige tekst zien, gegroet.

Scavoir faisons, que pour tous
considerations et raisons nous avons pries
et mis, prenons et mettons par cestes au
nom de sa Majeste en nostre protection
et sauvegarde, especialle les deux
maisons et vivans, assy une situe au
village de Simpelvelt appertenant a la
cure, dont est cure Arnouldt Dydden,
religieux, et l'autre situee au village de
Kerckraedt, aussy appertenant a la cure
illic, dont est pasteur Jacques Fabritius,
aussy religieux, amsamble le dist cures
ou pasteures modernes et autres advenir
avecq leurs domestiques, serviteurs,
grains, bestiaux, fourages, terres et autres
leurs biens quelquonques, que voulons et
entendons etre franqs et reserves de tout
logement de gens de guerre, et de touts
foules, dommages, pielleries, mangeries
et oppressions, vous ordonnant et de par
sa Majeste commandant, tres
expressement et a certes, que si vous ou
aucuns de vos gens y estes loges sans

Wij laten weten dat wij om alle mogelijke
overwegingen en redenen hebben
genomen en nemen bij dezen in naam van
Zijne Majesteit onder onze bescherming
en vrijwaring in het bijzonder de beide
huizen en levenden, waarvan een gelegen
is in het dorp Simpelveld toebehorend
aan de pastorie, waarvan Arnoult Dydden
pastoor is en religieus en het ander
gelegen in het dorp Kerkrade, eveneens
horend bij de pastorie aldaar, waarvan
Jacques Fabritius pastoor is, eveneens
religieus, tezamen de genoemde
pastorieën of huidige pastoors en anderen
in de toekomst met hun personeel,
knechten, granen, beesten, voorraden,
landerijen en al hun andere bezittingen,
dat wij willen dat zij vrij zijn, gevrijwaard
van elke inkwartiering van soldaten en
van elke overlast, schades, plunderingen,
eterij en onderdrukking, dat wij u bevelen
en opdragen in naam van Zijne Majesteit,
zeer nadrukkelijk en duidelijk, dat als u
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ordre bien particuliere, nostre en deloger
incontinent, et faictes deloger tous aultres,
commandant enoultres en particuliere aux
eschevins et ceuls de la loij des susdits
villages de ne savanchier de donner billets
pour louger en leur maisons soldats ny
allieurs a leur charge, ny dattenter rien
contre iceuls, soit a raison de leur desmes
ou autres terres et revenues apertenant a
leur eglises touchant le contributions, ny
les contraindre ou moulester a paijer
aucune, le tous a paijne d'incourir
l'indignation de sa diste Majeste et nostre
disgrace e ester puni comme infracteurs
de nos commandements, et affin que
personne ne puisse pretender cas
d'ignorance, nous leurs avons consenty
et consentons par ceselt, de pouvoir fair
mettre et anexer a tel endroit de leurs

of iemand van uw mensen ingekwartierd
bent zonder een speciaal bevel, ons bevel
inhoudt te vertrekken en dat u alle
anderen doet vertrekken, terwijl wij
anderen, in het bijzonder de schepenen
en wetshandhavers van de genoemde
dorpen opdragen er niet toe over te gaan
papieren te geven aan de soldaten om in
hun huizen te verblijven noch elders op
hun gezag; evenmin dat ze iets tegen hen
ondernemen, hetzij vanwege hun tienden
of andere gronden en inkomsten behorend
bij hun kerken door middel van
belastingen, noch hun te dwingen of lastig
te vallen om iets te betalen, dit alles op
straffe van de afkeuring van Zijne
Majesteit op te lopen en onze ongenade
en te worden gestraft als overtreders van
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maisons que bon leur semblera, nous
blazons armoije de nos armoijeries. Car
tel est nostre vouloir de par sa dist
Majeste.

onze bevelen; en opdat niemand kan doen
alsof hij het niet weet, hebben wij
toegestaan en staan wij bij dezen toe, dat
men op welke plaats van hun huizen hun
goeddunkt, onze wapenkleuren en
wapentekens mag aanbrengen. Want zo
is onze wens namens Zijne Majesteit.

Donne en la ville de Bruxelles ce 16e de Gegeven in de stad Brussel de 16e mei
1587.
maij 1587.
Signe Alexander, et plus bas estoit
escript: par ordonnance idem son alteze
et plus bas: vasseur; et estoit cachette
avec le cachet de sa Majeste en syr
vermeil.

Getekend: Alexander; en eronder was
geschreven: in opdracht van Zijne
Hoogheid; en nog meer naar beneden:
Vasseur. En het was gezegeld met het
zegel van Zijne Majesteit in rode was.

Anno 1589 in mayo revocate sunt omnes
saviegardie per ducem parmensis et ista
cassatio facta est de instantio domini de
Rijsbroeck gubernatoris Lymborgensis.
Quare coactus fui accedere suam
celsitudinem ducem parmensem (mihi
addictissimum), qui tum temporis usque
ad mortem infirmabatur in pago de Spae,
a quo humaniter receptus et vocato
domini de Rijsbroeck sua sua celsitudo
denuo renovabit dictam sauvegardiam et
restauravit in forma ampliori ut sequitur.

In het jaar 1589 werden alle sauvegardes
herroepen door de hertog van Parma en
die intrekking werd gedaan op aandringen
van de heer van Rijsbroeck, gouverneur
van Limburg. Daardoor was ik
gedwongen me te wenden tot Zijne
Hoogheid de hertog van Parma (die mij
zeer toegenegen is); hij lag in die tijd tot
zijn dood ziek in het dorp Spa; ik werd
door hem vriendelijk ontvangen en nadat
de heer van Rijsbroeck geroepen was,
vernieuwde Zijne Hoogheid de
betreffende sauvegarde en herstelde hem
in uitgebreidere vorm als volgt:

+

Alexander duc de Parme, chevalier de
l'ordre, lieutenant gouverneur et
capitaine general,

Alexander, hertog van Parma, ridder van
de orde, luitenant-gouverneur en
31v.
kapitein-generaal,

+

[Vervolgens de tweede sauvegarde van
Parma; letterlijk dezelfde tekst met als
variant het weglaten van Kerkrade.]
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Donne a la ville de Bruxelles le 7e jour
d'octobre l'an 1589 et de soubs estoit le
cachet secret de sa Majeste en cyr vermeil
et soubsigne: Alexander, plus bas estoit
subscript: par ordonnance de son altesse
et encor plus bas estoit escript:
Verreijken.
+

Sauvegarde donne par son altesse
Albert, cardinal, archiduc etc., après
le cassation de tous sauvegardes en
generaels et especeals excepte le
sauvegarde de renesque [levesque] de
Reurmondt.
Albert par le grace de Dieu cardenal,
archiduc etc., lieutenant gouverneur et
capitaine general,

Gegeven in de stad Brussel op 7 oktober
van het jaar 1589 en eronder was het
geheime zegel van Zijne Majesteit in rode
was en ondertekend: in opdracht van
Zijne Hoogheid en nog lager was
geschreven: Verreijken.

Vrijwaring gegeven door Zijne
Hoogheid, Albert, kardinaal,
32r.
aartshertog, enz., na de opheffing van
alle vrijwrangen in het algemeen en in
het bijzonder, behalve de vrijwaring
van de bisschop van Roermond.

+

Albert, door Gods genade kardinaal,
aartshertog, enz, luitenant-gouverneur en
kapitein-generaal,
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A tous lieutenans, chiefs, capitains,
quartiermaitres, de gens de guerre tant a
cheval que de pied de quelque nation ou
qualite quils soyent, ainsi a touts
drossardts et majeurs de justice estant au
commendement et service du roij,
monseigneur salut;

Aan alle stadhouders, leiders, kapiteins,
kwartiermeesters van soldaten zowel te
paard als te voet, van welke natie of hoe
belangrijk ze zijn, alsook aan alle
drossaards en gerechtsmeiers onder bevel
en in dienst van de koning, Monseigneur
brengt hun een groet;

scavoir faisons que en contemplation et
pour toutes considerations et raisons aians
vue la patente donne Arnoult Dydden,
religieux et cure de Simpelvelt, et
subsigne de sa Majeste et faut a Madryk
l'an 1579 le 29e de octobre, aussi par le
chancelier et conseil de Brabant confirme
l'an 82 le 3e de mars et ratifie l'an 87 le
16e de maij et l'an 89 le 7e de octobre par
son altesse defunct duc de Parme etc. par
sauvegardes, pour quel respect et se ne
pas nostre intention ne puissance de oster
le patent de sa Majeste, ne la confirmation
du conseil de Brabant, ne sauvegardes
pris leur fundament et effect de diste
patent et conseil, nous avons de rechiefs
prins et mis, prenons et mettons sans
aucun revocation par nous ne par aultres
futures par cestes au nom et vouloir de sa
Majeste en nostre protection et
sauvegarde particulier et especialle la
maison, situe au village de Simpelvelt,
au quartier de Rolduc, appertenant a dist
Arnold, cure et pasteur de Simpelvelt,
moderne et aultres advenir avecq leur
domestiques, servituers, grains, bestiaulx,
forages, terres et aultres leurs biens
quelquonques, que voulons et entendons
ester francq et reserves de tout logement
de gens de guerre et toutes foules et
dommages, pilliries, mangeries et
oppressions, vous ordonnant de la part de
sa Majeste commandant tres
expressement de vous gens y estes loges,
en deloger incontinent et faites desloger
tous aultres, commandant en aultre en
particulier a tous officiers la present

Wij doen weten dat wij, alle
overwegingen en redenen overdacht
hebbend, hebben gezien de garantie
gegeven aan Arnoult Dydden, geestelijke
en pastor van Simpelveld en ondertekend
door Zijn Majesteit en gedaan te Madryk
in het jaar 1579 op 29 oktober, eveneens
door de kanselier en de Raad van Brabant
bevestigd op 3 maart in het jaar 1582 en
bekrachtigd op 16 mei in het jaar 1587
en op 7 oktober in het jaar 1589 door de
overleden Hoogheid de hertog van Parma,
enz, door vrijwaringen die wij respecteren
en het is niet onze bedoeling noch hebben
wij de macht het patent van Zijne
Majesteit op te heffen noch de bevstiging
door de Raad van Brabant noch
vrijwaringen die gebaseerd zijn op het
genoemde patent en de Raad; wij hebben
opnieuw genomen en nemen zonder enige
herroeping door ons, noch door anderen
in de toekomst in dezen, in de naam en
wens van Zijne Majesteit in onze
bijzondere bescherming het dorp
Simpelveld in het gebied van 's
Hertogenrade, toebehorend aan genoemde
Arnold, pastoor van Simpelveld, nu en in
de toekomst met hun huisgenoten,
knechten, granen, beesten, voorraden,
landerijen en hun andere goederen, welke
ook, waarvan wij wensen dat ze vrij zijn
en gevrijwaard van elke inkwartiering
door soldatenen, van alle dwang en
schades, beroving, eterij en
onderdrukking; wij gebieden u namens
Zijne Majesteit en bevelen zeer
nadrukkelijk dat als uw mensen er
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sauvegarde de continuer et observer, fair
continuer et observer jusques a la
revocation particulier de sadist Majeste,
semblablement commandant aux echevins
et ceux de la loij de susdist village de ne
savancer de donne billets pour loger en
leur maisons ou englises

ingetrokken zijn, ze meteen vertrekken
en dat u alle anderen doet vertrekken en
bevelen bovendien in het bijzonder de
officieren, de huidige vrijwaring te
repecteren en ook doen respecteren tot
aan herroeping door Zijne Majesteit zelf;
tegelijk dragen we de schepenen en de
wetsdienaren van het genoemde dorp op
het niet te wagen formulieren te geven
voor huisvesting van soldaten in hun
huizen of kerken

noch elders te belasten noch iets te
soldats ny alleurs charge ny dattenter
+
ondernemen tegen hen, noch hetzij
rien contre iceux, soit a raison de
32v.
vanwege de tienden of overige landerijen
dismes ou oultres terres et revenues
appertenant a leurs englises touchant les en inkomsten behorend bij hun kerken
belastingen te innen, te verzoeken,
contributions, petitions, exactions, ou
vorderen of iets dergelijks, noch hen te
semblables, ny les contraindre ou
dwingen of pressen tot enige betaling, dit
molester au paijer aucunes, le tout a
paijne toute et quante fois de cent florins alles op straffe van elke keer 100 gulden
Brabants, te gebruiken voor een deel ten
de Brabant, pour emploijer une part a
profit de sadist Majeste et l'autre a dist gunste van Zijne Majesteit
cure et a paijne
+
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d'incurir l'indignation de sadist Majeste
et nostre disgrace, et estre punies comme
infracteurs de commandements et
ordonnances de sadist Majeste et les
nostres, et afin que personne ne puisse
pretender cause de ignorance, nous leur
avons consenti et consentons par ceste de
pouvoir mestre et anexer tel endroit de
leur maisons et englises que bon leur
semblera, nos blasons armoijes de nous
armoijeries en la maniere accostumer, car
tel est la vouloir de sadist Majeste et le
nostre.

en het andere deel voor de genoemde
pastoor en op straffe van de afkeuring van
Zijne Majesteit en onze ongenade op te
lopen en gestraft te worden als
overtreders van bevelen, opdrachten van
Zijne Majesteit en van ons; en opdat
niemand kan doen alsof hij van niets
weet, hebben wij hen toegestaan en staan
wij hen toe bij dezen te plaatsen en te
bevestigen op welke plaats van hun
huizen hun goeddunkt, onze
wapenkleuren met onze wapentekens op
de gebruikelijke manier, want dat is de
wens van Zijne Majesteit en de onze.

Donne a la ville de Bruxelles le 28e de
mars 1597 et de soubz estoit le cachet
secret de sa Majeste en cyr vermiel et
soubsigne: Albert cardenael; plus bas
estoit soubscript: par ordonnance de son
Altesse; et encor plus bas estoit escript:
Ferrasseur.

Gegeven in de stad Brussel op 28 maart
1597 en onderaan was het geheime zegel
van Zijne Majesteit in rode was en
getekend: Albert, kardinaal; lager was
ondertekend: in opdracht van Zijne
Hoogheid en nog lager: Ferrasseur.

Copie uijt de sauvegarde gegeven bij Kopie van de vrijwaring gegeven door
die Edel Heeren ende Oeverigheijt ende de Edele Heren en overheid en
Lantraedt aen doostsijde der Maese. Landraad ten oosten van de Maas.
[Feitelijk een herhaling van D1 ff.
82r-83r, 1584. Kleine verschillen.]
Dovericheijt ende Lantraet van d'oostsijde
der Maese, doen te weten allen die desen
verthoont sal worden dat naer dyen wij
bij daegelijxe ervaeringe bevinden dat
verscheijde heerlijckheeden, dorpen ende
vlecken in den lande van Valckenbergh
ende s'Hertogenraij gelegen, den
algemenen vijanden der geunieerde
Nederlanden sijn contribuerende ende wij
daeromme wel vermoegen souden die
selven met den brant ende andersints
vernielen te laeten, nochtans
aenmerckende dat den inwoonderen der

De overheid en Landraad ten oosten van
de Maas doen weten aan allen aan wie dit
getoond zal worden dat, aangezien wij
door dagelijkse ervaringen vaststellen dat
verschillende heerlijkheden, dorpen en
gehuchten gelegen in het land van
Valkenburg en 's-Hertogenrade, de
algemene vijand van de Verenigde
Nederlanden betalen en wij daarom die
[gebieden] te vuur en te zwaard zouden
mogen vernietigen, maar ermee rekening
houdend dat de inwoners van deze
plaatsen door de vijand met geweld zijn
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selver plaetsen genousam bij den vijant
tot opbrenginge alsulcker contributie
rigoureuselijck bedwongen worden, ende
daer wij oock meer tot goetheit als rigeur
ende straffe genijcht sijn, hebben eenige
der heerlicheijden, dorpen, vlecken,
geestelijke persoonen in den voorss. lande
van Valckenbergh ende Thertogenraeij
in onse sauvegarde ende protectie wel
willen nemen ende onder anderen het
dorp van Simpelvelt ende den pastor heer
Arnout Dydden, met sijne familie onder
den landen Thertogenraij gehorigh, mits
dat die inwoenderen en ingesetenen van
dyen tot stuijr der tegenwoordige oorloge,
maents te veel aen onser als der gemeijner
vijanden sijde sullen hebben te
contribueren, junueren provisionelijck de
somme van vijftig Carolusguldens

gedwongen tot deze belastingen en omdat
wij ook meer tot goedheid dan tot geweld
en straf geneigd zijn, hebben wij enkele
van de heerlijkheden, dorpen, gehuchten,
geestelijken in de genoemde landen van
Valkenburg en 's Hertogenrade in onze
sauvegarde en bescherming willen nemen
en onder andere het dorp Simpelveld en
de pastoor heer Arnout Dydden met zijn
familie behorend tot het land van 's
Hertogenrade, mits de inwoners en
ingezetenen tot steun aan de huidige
oorlog maandelijks evenveel aan ons als
aan de gemeenschappelijke vijand zullen
hebben te betalen, leggen bij beschikking
de som van 50 Carolusgulden
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ter maent ende der pastor van den voorss. per maand op en voor de pastoor van het
+
genoemde dorp per jaar 21 gulden
dorp des jaers een ende twintigh
33r.
guldens bb. voor sijn acquoot, welcke Brabants voor zijn deel; welke gelden in
handen van onze ontvanger zullen worden
penningen sullen worden gelevert in
handen van onsen ontfanger, daertoe van geleverd, die daarvoor door ons is
aangesteld; daarvoor is het dan billijk dat
ons geordonneert, waer door dan
de onderdanen en de pastoor ook van alle
wederom billich, dat de selve
onderdaenen ende pastor wederom van beroving, plundering, overlast en ellende
alle rouvinge, plonderinge, overlast ende van onze soldaten en anderen gevrijwaard
verdriet van ons kriegsvolck ende anderen worden en blijven. Wij ontbieden daarom
hiermee en bevelen dringend allen en
gantselijck gevrijt ende verschoont
eenieder van onze oversten, ritmeesters,
worden ende blijven. Ontbieden
hoplieden, hun ondergeschikten,
derhalven hiermede ende bevelen wel
ernstelijck allen ende eenen iegelijken bevelvoerende en gewone soldaten zowel
onsen oversten, ritmeesteren, houpluijden, te paard als te voet, samen met alle
der selven onderhoorigen, beveelhebberen anderen die bij onze en genoemde
ende gemeen kriegsluijden soo te peerde gewesten in dienst zijn dat zij de
als te voet, saempt allen anderen in onsen genoemde ingezetenen van Simpelveld
noch de pastoor in hun persoon,
ende der voorss. provincie eedt ende
dienstwesende, dat sij de bovenroerde personeel, voorraden, huizen, schuren,
ingesetenen van Simpelveldt noch den stallen, vee, vruchten, wagens, haver en
pastor aen haeren persoonen, gesinde, alle andere goederen, welke ook, op geen
provisien, huijsen, schuijren, stallingen, enkele wijze beschadigen noch onder
vee, vrughten, waegen, haeveren, ende welk voorwendsel ook enige overlast of
alle anderen goederen hoedanigh die sijn ellende aandoen, maar hun voor elke
overval door de vijand en anders naar hun
moghten, in geene manieren en
beschaedigen, noch den selven onder wat beste vermogen beschermen en
dexel het oock sij, eenigen overlast ofte verdedigen, ook hun gewone [land]bouw
verdriet aendoen, maer hun luijden voor en handel te doen, te water en te land
alle oeverval des viandts ende anders nae zoals zij willen, vrij en vredig te laten
reizen en terug te laten keren, op straffe
hun vermoegen, beschutten ende
dat al degenen die tegen onze vrijwaring
verdedigen, oock ongehindert haere
ingaan en die de genoemde ingezetenen
gewoonlijcke bouwerije ende neringe
doen te water ende te lande nae haeren boven de hun opgelegde vordering of ook
gevalle vrij ende vredelijck reijsen ende de pastoor, enige last, hinder of schade
weder keeren laeten, op pene dat alle die toebrengen, als voorbeeld voor anderen
zonder genade lijfelijk gestraft zullen
gheene die jegeenen dese onse
worden, met het voorbehoud dat, mochten
sauvegarde ongehoorsaemelijck doen
ende die vorige ingesetenen boven haeren die van Simpelveld met de pastoor op
operlachte vorderinge oft oock den pastor zekere tijd in gebreke blijven de
voorgeschreven bijdrage, immers de
eenig wijder beswaernisse hinder oft
schaede toe voegen, ander ten exempel genoemde 50 gulden per maand, samen
met de [bijdrage van de] pastoor op te
sonder alle genaeden aen den lijve
brengen en als dat in de handen van onze
gestraft sullen worden, met den
bescheijde soo verre die van Simpelvelt aangestelde ontvanger blijkt, zullen ze
met den pastor t'eeniger tijt in gebreeke deze vrijwaring kwijt zijn en niet anders
+
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mochte blijven die voorschreve haere
contributie, immers die voorseijde vijftigh
gulden allen maent, met den pastor op te
brengen ende sulx bij handen van onsen
geordineerden ontfangers blijckt, sullen
sij van deser onser sauvegarden vervallen
sijn ende anders niet gehouden ende
getracteert worden als vianden van de
landen, immmers der vianden
toestaenders ende fauteurs en wort dit all
verstanden en verstaen bij provisie ende
totten wederroepen daernae een jaer sigh
sal hebben te reguleren.

beschouwd worden dan als vijanden van
deze landen, omdat ze immers de vijand
toelaten; en dit alles wordt beschouwd
als beschikking en is tot herroeping een
jaar lang geldig.

Gegeven binnen Gravenhaege onder
onsen cachette, den 19en martij anno
1596, stilo novo. Onder stont aldus: Ter
ordonnantie van den Landtraede,

Gegeven in 's Gravenhage onder ons
zegel op 19 maart in het jaar 1596,
nieuwe stijl. Eronder stond: In opdracht
van de Landraad,

Jan Zuijlens, 1596.

Jan Zuijlens, 1596.
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F. 33v.
+

Extracten van sekeren pachten, die
gefondeert sijn van Schiffelers
partijen, desgelijcken van de weduwe
Jacob Zeliens, spruijtende uijt sekere
dootslaegen.

Uittreksels van bepaalde betalingen die
gesticht zijn door de familie van
33v.
Schiffelers, evenals door de weduwe
van Jacob Zeliens, als gevolg van
zekere gevallen van doodslag.

+

Also sijn gelaeten den armen luijden van
Simpelvelt ende Bucholts seekere groote
somme van penningen, komende uijt
accordt van ongeluckige dootslaegen; in
den eersten heeft Jacob Lambrechts doot
geslaegen Jan Schiffelarts in den
Pannenschleger.

Zo is aan de arme mensen van Simpelveld
en Bocholtz een bepaald bedrag aan geld
nagelaten, voortkomend uit een regeling
met betrekking tot doodslag per ongeluk;
op de eerste plaats heeft Jacob
Lambrechts Jan Schiffelarts doodgeslagen
in de Panneslager.

Ten anderen heeft [Dries] Zeliens door
ongeluck doot geslaegen sijnen [vader
Jacob] Zeliens.

Ten tweede heeft [Dries] Zeliens per
ongeluk zijn [vader Jacob] Zeliens
doodgeslagen.

Ende uijt die penningen des dootslaegs
heeft joncker Jaspar Cortenbach 32 daeler
Aeker weerung, ende is schuldig jaerlijx
op Goede Vrijdag nae die Passie den
armen daervan te geven die pension,
nemlich 2 daeler.

En van die penningen van de doodslag
krijgt jonker Jaspar Cortenbach 32
daalder Akense koers en hij moet jaarlijks
op Goede vrijdag na de Passie de armen
daarvan hun uitkering geven, namelijk 2
daalder.

Item Anna, weduwe Peter Byspelmans
aen die kerck, heeft van den voorss. gelt
25 daeler ende betaelt op den daegh
voorss. voor pensioen den armen 4 vaet
roggen jaerlijx tot den tijt der restitutie.

Ook Anna, de weduwe van Peter
Bijspelmans bij de kerk, krijgt van het
genoemde geld 25 daalder en betaalt op
de genoemde dag als uitkering aan de
armen jaarlijks 4 vat rogge tot aan de tijd
van de terugbetaling.

Derick Bromans oft Phenis heeft van den
voorss. penningen 25 daelers ende betaelt
op den daegh voorss. jaerlijx den armen
voor pension 8 vaet roggen tot den tijt der
restitutie van de opgenoemen penningen.

Deick Bromans of Phenis krijgt van de
genoemde penningen 25 daalder en
betaalt op de genoemde dag jaarlijks aan
de armen als uitkering 8 vat rogge tot de
tijd van de terugbetaling van de
opgenomen penningen.
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Leonard Heuts heeft van den voorss.
penningen 25 daeler ende betaelt op den
daegh voorss. den armen jaerlijxe pension
8 vaet roggen tot restitutie der penningen.

Leonard Heuts krijgt van de genoemde
penningen 25 daalder en betaalt op de
genoemde dag jaarlijks aan de armen een
uitkering van 8 vat rogge tot de teruggave
van de penningen.

Pauwels Prickart heeft van de voorss.
penningen 25 daelers ende betaelt op den
daegh voorss. jaerlijx daervan voor
pension 6 vaet roggen tot den tijt der
restitutien van de voorss. Penningen.

Pauwels Bindels krijgt van de genoemde
penningen 25 daalder en betaalt op de
genoemde dag jaarlijks daarvan als
uitkering 6 vat rogge tot de tijd van de
terugbetaling van de genoemde
penningen.

Nota.
Dese almoesen worden uijtgedeelt den
armen nae godtsdienst, door den pastoer
ende kerckmeesteren van den selven
jaere.

Opmerking:
Deze aalmoezen worden aan de armen
uitgedeeld vanwege de godsdienst door
de pastoor en de kerkmeesters van
hetzelfde jaar.
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FF. 34r-35r. [Vergelijk D1 F. 83v]
+

De infortuniis et adversitatibus
fratris et domini Arnoldi Dyddenij
pastoris apud Simpelveldensem.

Over ongelukken en tegenslagen van
broeder en heer Arnold Dydden,
34r.
pastoor in Simpelveld.

+

Anno 1576, ipso die Paschalis sub officio
misse, fui traditus per proditorem
Egidium Geelkrans, dictum Bont Gillis,
subditum nostrum in ecclesiam de
Simpelveld, in manibus capitanii Hauwee
qui stipatus quinquaginta equitibus me
captivum detinuit. Sed miraculose Deus
per suam misericordiam me eripuit ex
illorum manibus, sed me fugiente atque
absente spoliaverunt domum pastoris.

In het jaar 1576 op de dag zelf van Pasen
tijdens de mis werd ik door de verrader
Egidius Geelkrans - bijgenaamd Bonte
Gillis - onze onderdaan van de kerk van
Simpelveld, overgeleverd in handen van
kapitein Hauwee die vergezeld van 50
ruiters mij gevangen hield. God echter
bevrijdde mij op wonderlijke wijze door
zijn barmhartigheid uit hun handen.
Alleen, tijdens mijn vlucht en
afwezigheid hebben zij de pastorie
geplunderd.

Anno 1577, die 9a januarij, Don Johannes
Austriacus suo exercitu subveniendo
oppido Ruremundense atque eo rediente
exercitu per pagum de Simpelvelt, ductus
fui captivus ad pagum de Vervij.
Ibidemque solvi pro redemptione mea
quinquaginta daleros Philippicos.

In het jaar 1577 op 9 januari trok don
Juan van Oostenrijk die met zijn leger de
stad Roermond te hulp wilde komen, op
de terugweg door het dorp Simpelveld.
Ik werd als gevangene meegenomen naar
het dorp Verviers. Daar betaalde ik voor
mijn vrijlating 50 Philipsdaalders.

Anno 1578, post expugnationem oppidi
Limborgensis, ego a Leodio rediens
Aquisgranum, captus fui ab equitibus
Trajectensibus in silva aquensi, qui
omnino spoliaverunt me; tandem pro
redemptione corporis et vite mee solvi
illis septuaginta coronatus aureos.

Toen ik in het jaar 1578 na de verovering
van de stad Limburg van Luik naar Aken
reisde, werd ik in het Akener bos
gevangen genomen door ruiters uit
Maastricht, die mij totaal beroofden.
Tenslotte betaalde ik hun voor de
bevrijding van mijn lijf en leven 70
gouden kronen.

Anno 1584, die 17a maij, combusta fuit
nostra ecclesia de Simpelvelt a frijbuijters
numero ducentorum equitum atque
polluta fuit per effusionem sanguinis et
occisionem unius Hispani dicti Sarijant
Maijor. Ego vero cum quinque Hispanis

In het jaar 1584 op 17 mei werd onze
kerk van Simpelveld in brand gestoken
door vrijbuiters ten getale van 200
ruiters. Ze werd ontheiligd door
bloedvergieten en de dood van een
Spanjaard genaamd Sergeant Majoor. Ik
echter vluchtte met 5 Spanjaarden zowel
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tum in ecclesia tum in turrim fugiens,
auxiliante misericordia Dei miraculose
evasi, nuspiam valde nec igni nec ictu
bombardico necgladio Iesus. Hispanus
vero, nomine Rodrigo, qui vigilias noctis
observabat, hora vero secunda diluculoin
porticum nostre ecclesiae quinque ictus
bombardicos sub pectus, brachia atque
ventrum sustinuit atque miraculose per
certas reliquias ex ecclesia beate Marie
Virginis

in de kerk als in de toren. Door de hulp
van Gods barmhartigheid ontsnapte ik
wonderbaarlijk, zonder op een of andere
manier door vuur, pistoolschot of zwaard
gewond te zijn. Een Spanjaard echter met
de naam Rodrigo die 's nachts de wacht
hield, werd in het tweede uur van de
ochtend in het kerkportaal getroffen door
5 pistoolschoten in zijn borst, benen en
buik en op wonderbaarlijke wijze
ontkwam hij door bepaalde relikwieën
uit de kerk van de H. Maagd Maria

+

in de stad Aken die hij om zijn hals droeg
oppidi Aquensis, quas ipse in collo
+
en liep hij lichte verwondingen op.
gerebat, minime Iesus evasit securus;
34v.
quod si ipse Hispanus occisus fuisset, nos Maar...als deze Spanjaard gedood zou
zijn, zouden wij allen die in de kerk en op
omnes in ecclesia et super turrim
de toren sliepen vermoord zijn.
dormientes latrocenati fuissemus.
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Anno 1595, altera die Trium Regum,
preoccupatus atque obrutus fui in turri
nostre ecclesie circa horam quartam post
meridiem a quatuor perversissimis
militibus, quos instigaverat prefatus
Egidius Geelkrans et uxor ejus. Qui
milites me occidissent clam in turri, nisi
Deus fuisset mihi adjutor; tandem
spoliaverunt me vestibus multis atque
abstulerunt ex armario quatuor nobiles
aureos atque sex daleros Hollandos.

In het jaar 1595 de dag na Driekoningen
werd ik na de middag verrast en
overvallen door 4 verdorven soldaten die
door de al genoemde Egidius Geelkrans
en zijn vrouw waren aangezet. Die
soldaten zouden me in het geheim gedood
hebben in de toren als God niet mijn
helper was geweest. Toch beroofden ze
mij van veel kleren en haalden ze uit de
kast 4 gouden nobels en 6 Hollandse
daalders.

Anno 1596, dominica ante Purificationem
beate Marie Virginis, circumdederunt
sexaginta equites de societate capitani
Clout ex Hollandis templum nostrum de
Simpelvelt, tempore misse tandem
frangentes januas temple, turrim ecclesie
incendio tradiderunt. Ego vero propter
vehementiam fumi et ignis coactus fui
per fenestram turris me ipsis tradere
captivus, qui me ducentes ad capitaneum
Clout constrinxerunt verbis asperis
promittere sex centa dalerorum
Hollandicorum.

In het jaar 1596 op zondag vóór Maria
Lichtmis [2 februari] omsingelden 60
ruiters van het vendel van kapitein Clout
van de Staatse [Hollandse] troepen onze
kerk van Simpelveld tijdens de mis.
Daarna braken ze de deuren van het
gebouw open en staken de toren van de
kerk in brand. Ik werd nu door de
hevigheid van de rook en de vlammen
gedwongen mijzelf door het raam van de
toren aan hen gevangen te geven. Zij
brachten mij naar kapitein Clout en
dwongen me met harde woorden 600
Hollandse daalders te beloven.

Anno 1597, prima augusti, ejundo ad
capellam de Buchuts mane circa horam
octavam, ut ibidem celebrarem missam
more consueto, in medio itinere fui
apprehensus a quatuor spoliatoribus, qui
me exutis vestibus meis indicerunt me
vestimentis militaribus atque captivum
me duxerunt publice usque in silvam inter
Mosam et oppidum de Sittart. Tandem
me acriter verberantes, multos verberibus
coactus fui promittere, et ante quam me
quispiam hominum videret, solvere
quingentos florinos Brabanticos,
diperuntque dicti predones quod incoles
de Simpelvelt in causa mee
apprehensionis fuerunt; si ita est, parcat
illis Deus,

In het jaar 1597 op 1 augustus was ik 's
morgens rond het achtste uur op weg naar
de kapel van Bocholtz om daar naar
gebruik de mis op te dragen, toen ik
halverwege de weg door 4 plunderaars
werd vastgegrepen die me mijn kleren
uittrokken, militaire kleding aantrokken
en me openlijk gevankelijk meenamen
tot in een bos tussen de Maas en de stad
Sittard onder hevige slagen. Door veel
klappen werd ik gedwongen te beloven en voordat iemand van de mensen mij
kon zien - 500 Brabantse florijnen te
betalen. Die genoemde boeven zeiden dat
inwoners van Simpelveld bij het geval
van mijn aanhouding betrokken waren.
Als dat zo is, moge God
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cordium scrutator, qui custodiat nos in die de harten doorgrondt, hen sparen, Hij
+
die ons beschermt bij al het goede werk
omni opere bono et tranquilitatem et
35r.
en bevrijdt van alle kwaad en ons vrede
in posterum vitam coelestem. Amen.
geeft en rust en later het hemelse leven.
Amen.
+

Anno 1598, decima tertia maij hora tertia,
mane venerunt ad pagum de Simpelvelt
quinquaginta sex equites frijbuijters ex
oppido Rynbergh ende Meurs, qui
postquam multos subditos et equos ob
defectum solutionis contributionum
captivos haberent, tandem valvas nostre
ecclesie frangentes, venerabile corpus
Domini cum monstrantia atque cuncta
alia sacramenta ac omnia ornamenta
ecclesie abstulerunt; denique omnem
supelectelem atque vestes meas furati
sunt; tandem me

In het jaar 1598 op 13 mei 's morgens op
het derde uur kwamen naar het dorp
Simpelveld 56 vrijbuiters te paard uit de
stad Rheinsberg en Moers, die eerst veel
onderdanen en paarden gevangen hadden
genomen vanwege het niet betalen van
een schatting, en daarna de deuren van
onze kerk open braken, het
eerbiedwaardige lichaam van de Heer met
de monstrans en alle andere gewijde
voorwerpen en versieringen van de kerk
meenamen, vervolgens alle huisraad en
mijn
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captivum abduxerunt ad pagum Galopie,
quem etiam omnino spoliaverunt et
vicarium pastoris cum multis incolis ac
equis captivum abduxerunt; deinde
pagum Vilen venimus, ibidemque dicti
equites ecclesiam spoliantes, obruti sunt
per equites regis Majestatis ex oppido
Ruremundense, numero saltem viginti
septem, qui in fugam dederunt prefatos
56 equites, ipsos occidentes captivosque
capientes, ita ut tantum modo octo ex illis
evaserunt; sic omnes nos liberati sumus,
non autem sine maximo periculo vite
mee, nam cum ego equestor captivus
essem dictique frijbuijters evaginatum
gladium, ut illum custodirem, mihi
tradidissent atque cum essem dictique
frijbuijters in primo ordine conflictus,
equites regis omnino putabant me ex
societate frijbuijters esse; hac de causa
unus ex regis militibus subito retro me
accessit, et a tergo apposita bombarda in
latere meo, me occidisset nisi illico
quidam captivus clamasset me esse
pastorem captivum; sic loquens
misericordia Dei contritus est et nos
omnes liberati sumus.

kleren hebben geroofd en tenslotte mij
als gevangene meevoerden naar het dorp
Gulpen, dat ze ook totaal uitplunderden
en waar ze de plaatsvervanger van de
pastoor samen met veel inwoners en
paarden meenamen; daarna kwamen we
in het dorp Vijlen en ook daar beroofden
ze de kerk, maar ze werden overmeesterd
door ruiters van Zijne Majesteit de koning
uit de stad Roermond ten getale van
minstens 27. Zij dreven de genoemde 56
ruiters op de vlucht, doodden ze en namen
ze gevangen, zodat hooguit 8 van hen
ontsnapten. Zo zijn wij allen bevrijd maar
niet zonder groot gevaar voor mijn leven;
omdat ik te paard zat als gevangene en
de genoemde vrijbuiters een getrokken
zwaard aan mij hadden gegeven om voor
hen te bewaren en omdat ik bij de
vrijbuiters in de voorste rij was, dachten
de vijandige ruiters van de koning dat ik
bij de groep vrijbuiters hoorde. Daarom
kwam een van de koninklijke soldaten
recht achter mij staan en met een pistool
van achteren in mijn zij zou hij me
gedood hebben als niet daar een andere
gevangene had geroepen dat ik een
gevangen genomen pastoor was. Door
die woorden werd hij geraakt door Gods
barmhartigheid en zijn wij allen bevrijd.
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Aelferts, Alfers, Aelffers 22v, 48r, 118r, 152v, 175r.
Albert 158r.
Alegast, Elegast 21v, 48v, 66v, 118r, 152v.
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Bastarz 99v.
Bastoin (van) 36r.
Bayen 127v.
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Berthem 138v, 140v.
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Beyen 70v.
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Bluijsen 189r.
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Bongaert (van den), van de Bongard, de Pomerio, van den Bongardt, van den
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Bour 99r, 142v, 155r, 160r, 166r, 166v, 187r, 188r, 188v.
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Bovrye 189r.
Boyen 99v, 115v.
Braeckelen (van) 58v, 100r.
Brandt 157v.
Bremen, Breemen 47v, 65v, 142r, 151v, 165r, 165v, 166r, 166v, 187r, 188r.
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Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

Daele 79r.
Daemen 99v.
Debra 30v.
Decker 100v.
Deliege 189r.
Deus 99r.
Dichters 116r, 152r.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

407
Doenrade (van), Doenraedt, van Donraede, Donrad, Doenradts 3r, 3v, 27r, 57r,
58r, 58v, 62r, 62v, 95r, 95v, 96r, 99r, 158r, 171r, 175v, 189r.
Don Gaston 84v.
Donglebiert (de) 8v.
Dreesen (van den), Drees 149v, 153r.
Duc de Parme 135r.
Duren (de) 24r.
Durptzant, Durtzant, Durant 24r, 52v, 128r.
Dydden, Didden, Dyddeneus 4r, 40r, 46r, 104v, 105r, 109r, 112v, 119v, 141r,
142r, 145r, 148r, 149r, 169v, 170r.
Eeden (van) 161r.
Elsen, Eelsen 57r, 61v, 88v, 102r.
Engels, Ingelen, Engelen 43v, 62v, 64v, 101v, 111r, 148r, 149r.
Evertz 82v, 83r.
Ewregnees 15r, 16r.
Fabritius 135r.
Falcone (de) 36r.
Faymonville, Faimonville 30r, 189r.
Fellarts, Fellartz 24r, 52r, 68r, 126r, 127r, 155r.
Fenis, Femis 65v, 66v, 117v.
Flemalle, a Flemalia 1r, 189r.
Flugels 99v.
Fraisne (de), de Fresne 30r, 30v, 189r.
Franchimont 36r.
Freents, Frees, Frens 62v, 65r, 88v.
Fremkens, Vremkens 101v, 102r, 108r, 123r, 123v, 130v, 132r, 149v, 166r,
187r, 187v, 188v.
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Geelkrans 100r, 118r, 147r, 166v.
Geerardts 152r.
Geleen (van), van Gelen, Van Geeleen 105v, 106r, 109r, 110r, 110v, 112v, 130r.
Gillet 189r.
Gloyss, Glois 18v, 20r, 46r, 65r, 110v, 112v, 150v.
Godefroid 30r.
Grayt (in die), in dye Graet, in dy Grayt 21r, 47v, 65v, 99v, 115v, 151v.
Greve 176v.
Grimby 36r.
Groeten Hoff (in den) 43r, 63r, 63v, 73r, 73v, 97v, 106r, 147r.
Gryn, Greyn 57v, 61r, 157r, 162r, 162v, 171v, 172r, 176v.
Grytteren, van Gritten, van Gritteren 46v, 54v, 65r, 113v, 125v, 151r.
Gueden 100v.
Guerts 60r.
Gutsen 119v.
Guylich (van), der Guychlicher 48v, 111r.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

Gysen 164v.
Habetz 189r.
Haldtfas 188v.
Hamers, Haemers 165r, 165v, 166r, 187v, 188v.
Hammen 100v.
Hanuto 169r.
Harst, Hairst, Hairdt, Haerst 22r, 22v, 49r, 66v, 119v, 153r.
Heerlen 97v.
Heers (de) 8r.
Heert (aen geen) 69r.
Heggen (van der), 21r, 47v, 65v, 116r, 151v.
Hegmans 21v, 47v, 65v, 100r, 116r, 152r.
Helias de Builhon 7v.
Hemones 36r, 38r.
Hensberch (op) 101v.
Herberge (inne die), in die Herberge, in die Herberecht 101v, 126v, 162v, 163r,
169v.
Hermans 132v.
Heulsen, Heulen, Hulsen, Huelsen 59r, 60v, 100r, 100v, 101r, 115r, 119r, 142v,
149v, 153r, 160r, 166r, 187r, 188r, 190v.
Heuppert 79v.
Heuts 113v, 130r.
Heyden (ter) 143r.
Heydt (op geen) 102r.
Heynekens, Heyniken 53v, 54v, 72r, 97r, 101v, 130v.
Heynen 68v, 125v.
Hiron (de) 30v.
Hoebraed 130v.
Hoede, Hoedt, Hoed 100v, 162r.
Hoermans 27v.
Horn (ab), Horn 15r, 70r.
Houbrechs, Houprechs, Houprechts, Houpprechts 4r, 63v, 106v, 145r, 145v,
150r.
Houppert 79v.
Hove (van den), van den Hoeff, van den Haeff, van Haven, Haeff, van den
Hoeve, Haven, Hoeven 3r, 4v, 19r, 23r, 27r, 29r, 36v, 38r, 43v, 46v, 49v, 51v,
57r, 61v, 64r, 67r, 67v, 68r, 72r, 73v, 95v, 97r,109r, 113v, 115v, 120r, 123v,
124v, 127r, 132v, 138v, 142v, 143r, 143v, 144r, 145v, 148r, 150r, 153v, 154v,
155r, 162r, 162v, 166v, 169r, 169v, 171v, 185v.
Hoytzschemuecher 23v.
Hubertus 11r, 15r, 16r.
Huetz, Heuts, Huet, Huets, Heutzen, Heutz 22v, 23r, 23v, 50v, 54v, 59r, 60r,
62v, 65r, 65v, 67v, 69v, 70v, 72r, 88r, 97r, 101r, 122r, 122v, 125v, 142v, 147r,
149v, 151r, 151v, 154r, 160r, 166v, 174v, 175r, 187r.
Hulsen 152r.
Huysmans, Housmans 36r, 37r, 37v, 142r?.
Imstenrade, Eymstenraede, de Emstenraede, Emstenraedt, Empsteraedt 20r,
22r, 151r, 174v, 175r.
Isabel Clara 158r.
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Iseremans, Isermans, van Iseren 55v, 157r, 171r.
Itteren 81v.
Jamar 89/90v, 146v, 189r.
Jaspers, Jasperis, Jaespers, Jaspars 21r, 23v, 43v, 47v, 52r, 62v, 65v, 68r, 68v,
125v, 127r, 127v, 151v.
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Jobsen 113v, 128v.
Joesten 53v.
Johannes 7v.
Jonckers 65v, 99v, 114r, 151r.
Jongen 52v, 53r, 56r, 65v, 69r, 70v, 71r, 115r, 129v, 130v, 133v, 156r, 157r,
174r.
Jongen Dael (in den) 100v.
Jordens, Joerdens 61r, 61v, 162r..
Jullin 189r.
Jutte, Jutten 99v, 164r, 164v, 165r, 165v, 166r, 166v, 191r.
Kalderherberech (van der) 106r, 109r, 110r.
Karls, Carls 101v, 132r, 162r.
Karsvelt 57r.
Katterbout, Katterbont, Cauterbout, Kauterbaut 15r, 16r, 27r, 29r, 143r, 143v.
Kelst (de) 93v, 191v.
Kerck (aen die), ayn die Kyrch 19v, 44r, 54v, 62r, 96r, 97r, 101r, 101v, 164v.
Kerckhoff (aen den) 188v.
Kerckraed (van) 165r, 165v.
Kevenbach 99v.
Keverberge (de) 9v.
Keyen 55r, 132r, 156v.
Klaesken, Klaesen, Klaes, Klassen 53v, 55r, 99r, 129v, 187v, 188v.
Klingen 72v, 148r.
Kluesken, Kluesens, Kleusens, Kluysen, Cluesen 65r, 67r, 69r, 69v, 92r, 93v,
101r, 102r, 113v, 116v, 121r, 121v, 129v, 191r.
Knorren 100r, 102r.
Knousten, Knausten 62v, 65r, 66v, 68v, 100v, 115v, 117v, 125v, 127r, 127v,
142r, 142v, 152v, 155v.
Kocx, Cox 151r, 151v, 165v.
Koebrae 147r.
Koeckem (de), van Koeckem, Kockem 20v, 46v, 65r, 113r, 113v, 150v.
Korff (in den) 100r.
Koris 44r.
Kortenbach, Cortenbach 60v, 64r, 72v, 73r, 88v, 98r, 100v, 105r, 118r, 142v,
149r, 160r, 162r, 171v, 176v, 191r.
Koster, Costers, Kosters 63v, 106r, 120r, 125v, 127v, 130v, 131r, 132r, 153v.
Kousten, Konsten 65v, 160r.
Kraeckbeers, Kraeckbeer 99v, 119v, 171v, 153r.
Kremers, Kremer 187r, 188r, 188v.
Krickelberg, Kryckelberch, van den Krickelberg 23v, 51v, 63r, 67v, 101v, 108v,
124r, 149v, 154v.
Krijn, Crijns 133r, 148r, 149r.
Krutzhoff (op den) 100v.
Kuelertz, Kuelartz, Kulerts 100r, 128v.
Kueven, Kuven, Kuyven, Keuffen 48r, 66r, 117r, 167v, 174r.
Kuttens, Kutten 71r, 100v, 102r.
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Kuypers, Kuippers, der Kuyper 22r, 52v, 65v, 66r, 119r, 122v, 128r, 130r, 149v,
151v, 153r, 154r, 155v, 188r, 188v.
Laloyse 189r.
Lambertus 8r.
Lambrechs, Lambrech, Lammerechs, Lambrechts, Lambricht 3v, 48r, 48v, 52r,
54v, 60v, 62v, 66r, 68r, 72r, 82v, 88v, 97r, 101r, 117r, 126r, 127r, 150v, 152r,
152v, 155r, 174r, 190v.
Lanckoor, Lanckohr 165r, 188r.
Leemsgoet 22r.
Leyb (in den) 116v.
Libertus 189r.
Lindelauf, Lyndenlouff, Lyndenloiff 106r, 122v, 130r.
Lodewijcks, Loduick, Loduwick, Ludovicus, Lodewicus 20r, 20v, 45r, 46v,
53r, 65r, 70v, 114r, 129v, 151r.
Loemens 101v.
Loepen 49v, 67r.
Lombaerts 137v, 159r.
Lommedoms, Lommendomp 48r, 50r, 60v, 148r.
Lotbrug (de) 9v.
Lovenberg, van Loevenberch, van Louvenberch, Loevenberg 23v, 72r, 72v,
97v, 99v, 104v, 148v.
Loychs 18v.
Luytgen 20v, 46r.
Lyndt (onder die) 101v.
Macereel, Maezereel, Mazereel 58v, 60v, 73v, 145r.
Maes, Maeseus 81v, 123r.
Man (de) 83v, 177v, 181v, 186r.
Manso (de) 9v.
Marcenelles 143r, 143v.
Masteus 189r.
Matterny 30r, 79r, 189r.
Mees, Meys, Meis, Mais, Maas, Mas 24v, 49r, 51v, 53v, 64r, 69r, 102r, 105r,
105v, 106r, 118r, 119v, 123v, 127r, 129v, 151r, 152v, 154v, 155r, 156r, 163r,
165r, 165v, 166r, 166v, 187r, 187v, 188r, 188v.
Mellis 101v, 130v, 132r, 148r.
Merckelbach 59r, 60v, 142r.
Mettelt 100r.
Michel (der), Michael 188r.
Miny (van den) 89/90v.
Mols, Moltz 20v, 24v, 65r, 113r.
Momber, Monber, Mombers 23v, 51v, 124v, 132r, 154v.
Monien (van der) 144v.
Monsdraggon, Monte Dragon 84r, 169v.
Moulandt, van Moulingen 53v, 69r.
Moulen, Muylen, Mullens, Mulkens, Muylens, Mulen, Mullers 49r, 52r, 54r,
55v, 63v, 66r, 68r, 70r, 72v, 91v, 98r, 102r, 110r, 118v, 127r, 130v, 131r, 132r,
134r, 138v, 142r, 174r, 187r, 187v, 188r.
Mouren (van der) 119r, 153r.
Mukem 104v.
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Mulkens 149r, 149v.
Mulleneer (de), Mulleners, Mullers 105r, 131v.
Munninx, Monachus, Munix, Munx, Monix, Muninx 19v, 45r, 61v, 63v, 64r,
73r, 97v 104v, 105r, 105v, 106v, 109r, 110r, 130v, 132r, 147v, 165r, 165v,
166r, 166v, 187r, 187v, 188r, 188v.
Murer 101r.
Muts (dye)130v.
Muylens, Muylen, Muyllens 24r, 155r, 156v.
Muysche, Musche 19r, 36r, 36v, 37r, 38r, 44r, 64r.
Nacken 53r, 112v, 115r, 116v.
Namen (van) 36r.
Neissen 188v.
Neyrm (van) 48r, 65r, 114r.
Nicoiaus 11r, 189r.
Nijsen 97v.
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Nijvelsteyn, Nivelsteyn, Nevelsteyn 99r, 130v, 162v, 163r, 163v, 166r, 166v,
187v, 188r, 188v.
Nuysmakten 163v.
Nuysmans 104v, 142r, 181v, 185v, 186r.
Oersbeeck (van) 118v.
Oetegraeven, Otegraeven, Ootgraeven, Oetengraeven 48r, 59r, 60r, 60v, 66r,
81v, 110r, 116r, 116v, 151r.
Oortmans, Ortmans, Oertmans, Ortman 106v, 118r, 123v, 131v, 147r, 147v,
149r, 149v, 163r, 166v, 188r.
Oppen (van), van Oppem 3v, 27r, 29r, 46v, 52r, 52v, 53r, 56r, 60r, 65v, 68r,
88r, 112v, 115r, 122r, 126r, 127r, 129v, 133v, 143r, 143v, 150v, 151v, 154r,
188r.
Ordingen 38r.
Overhousen, Oeverhousen 18v, 44v, 162r.
Paesens 134v, 190v.
Paumen 99r, 162r, 162v, 163r, 188r.
Peelmans 81r, 81v, 144v.
Pelsers, Pelser, Pelzer 36v, 60r, 60v, 61v, 66r, 113r, 117r, 119r, 143r, 143v,
150v, 152r, 152v, 174r.
Peters, Peeters 73v, 149v, 165r, 166r, 166v, 187r, 188r.
Petit 189r.
Philips, Philippus, Phillips 80r, 31r, 75r, 136r, 185r.
Pierrepont (de) 2r, 7r.
Pieteres 12v.
Playt (op dye), Plaiter, op die Plait, op die Playt, Pleiter 22r, 49r, 66r, 102r,
118v, 153r.
Pliezen 156v.
Plowmen, Ploem 46v, 60r, 65r, 99v, 113r, 150v.
Poel (op den), op den Pool, opt den Poel 101v, 102r, 130v, 132r.
Portzen (voer der), van der Portzen, ante Portam 19v, 22v, 44v, 49v, 66v, 120r,
153v.
Pouch 49r, 66v.
Prickartz, Priccarts, Priccartz, op den Priccart 23v, 52r, 60r, 67r, 68r, 99r, 100r,
100v, 104v, 121r, 125r, 131v, 138v, 153v, 155r, 156v, 162r, 162v, 163r, 163v,
164v, 165r, 165v, 166r, 166v, 174r, 187r, 187v, 188r, 188v.
Prijck 22v.
Quitun 189r.
Radolphus 11v.
Radulphus 8r.
Radulphus de Insula 11v.
Raede (de), de Rade ducis, Hertogenrode, Hartigenraedt, van Raede 19r, 22v,
44r, 44v, 50r, 67r, 95r, 95v, 158r, 158v, 159r.
Raedermecher (der), Raedermeckers, Raedermeeckers 49v, 54v, 55v, 67r, 70r,
101v, 102r, 120r, 130v, 131v, 132r, 161r, 164v, 165v, 166r, 166v.
Reemkens, Remkens, Remkers 47r, 65v, 68v, 69r, 101v, 113r, 114r, 114v, 117r,
128v, 151r, 156r.
Regorio 35r.
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Remenss 95v.
Remyss (van) 27r.
Reutens 130v.
Reynart, op den Reynart, Reynarts 62v, 69r, 107r, 149r, 163r, 174r.
Rodolphus 7v.
Roe, Roet 23r, 51r, 67v, 123r, 154v, 156v.
Roen 12v.
Roetkrans, Roetkranns, Roetkrants 63r, 79v, 109r, 110r, 110v, 111r, 112v, 129v,
132r, 147r, 147v, 148v, 150v, 156v.
Roetmans 147v.
Rueffers 45r.
Rutman 186v.
Saelen 167v.
Saevelberg, Saevelberch, Saevelberchs, Saevelbrecht 48v, 62r, 66v, 69v, 97r,
100r, 104r, 117v, 119v, 125v, 130v, 132r, 133r, 134v, 142v, 147r, 151v, 153v,
156v, 157r, 160r, 165v, 166r, 166v, 174r, 187v, 188r, 188v.
Sandtberg (op den), Sandtberg 67v, 101r, 164v, 165r.
Santernel 100r, 116r, 152r.
Sarcant Major 83v.
Scheeper 163r.
Scheifkens, Scheyffkens, Schelfkens 21r, 47r, 65v, 114v, 151r.
Schelen, Scheilen, Schailen 21v, 48r, 65v, 115v, 116v, 150r, 152v, 187r, 187v,
188r.
Schijn 99v.
schoenmeecker 70v.
Scholtesen, Pretor, Scholterten, Schoutert, Scoleesen Schoutent, Schoutet 24v,
53v, 69v, 88v, 102r, 130r, 156r, 191r.
Schroeder (der), Schroeders 151r, 157r.
Schultz, Schuts, Schulz 107r, 165v, 166r.
Schuts, Schutte, Schutz 72r, 88v, 97r, 99v, 102v, 147r, 164v, 165r, 166r, 166v,
167r, 187r, 187v, 188r, 188v, 191r.
Schuyren 132r.
Schyffelartz, Sceyffelers, Scheyffelerts, Scheyfelertz, Scheiffelertz, Scheffelertz,
Scheffelerts, Scheiffelartz, Scheiffeleerts 21r, 21v, 23r, 47r, 50r, 60v, 65v, 67r,
115r, 116v, 121r, 121v, 130r, 142v, 151v, 153v, 154r, 156r, 160r, 190v, 191r.
Schyn (upten), op den Schijn, Schyns, Schijns, op den Schein 24v, 47v, 48r,
53r, 65v, 68v, 115v, 117r, 128v, 129r, 151v, 152r, 155v, 156r.
Scosbergh (de) 9v.
Screiber 146v.
Scrijnenmeecker, Scrynenmeecker 46v, 63r.
Scroder 79v.
Scunhuys 146v.
Sdroegen 88r, 167r, 170r.
Servais 186r.
Sestich (a)182r.
Setterich (van) 72r, 74r.
Sijben, Syben 19v, 45r, 69v, 125v, 143r, 151v.
Simon 8r.
Slaech 79v.
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Sleipen 55r, 70r, 131v, 156v.
Sluis 189r.
Smetten 99v, 113r.
Smetz, der Smet, Smits, Smets, Smeetz 47v, 59r, 60v, 62V, 63v, 65r, 65v, 66r,
66v, 67v, 79v, 99v, 100v, 102v, 106r, 115v, 118r, 119r, 123r, 123v, 142r, 142v,
146v, 153r, 160r, 162r, 166r, 166v, 187v, 188r, 188v, 191r.
Snyders 151r.
Sorot (de), Sourit, Sorut, Sourut 9r, 60r, 60v, 164v, 166v.
Sougnez 189r.
Spyrkens, Spircens, Spickens 100r, 116r, 174r.
Stallenberg 147v.
Stands Valder (aen) 119r.
Stappart, Stapaerts, Stappaerts 4r, 138r, 159r, 174r.
Starman, Starmann 24r, 52v.
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Steine (van den), op dy Steyn, de Lapide 38r, 166v, 184v.
Steynbus 101r, 130v, 132r, 187v, 188v.
Strick 76v, 79r, 81r.
Swarts 163r.
Swijer (van) 165r.
Syben 54v, 125v, 134v.
Systermans, Sistermans 56r, 71r, 157r, 133v.
Teelen 21v,
Tegger, op den Tegger, Teggers, op den Tegens, op den Tigger, Teyger 18r,
18v, 20r, 27r, 27v, 28r, 28v, 43r, 46r, 54r, 63r, 63v, 69v, 73r, 102r, 105v, 108v,
130v, 134r, 143r, 143v.
Tevis 61r.
Theodoricus 9v.
Timmerman, Tummerman 44r, 48v, 69r, 69v, 104v, 105r, 108r, 149v, 157r,
171r.
Tomberg 59r.
Tongeren (van) 36r, 189r.
Tylman 68r.
Ubachs, Uubach 72r, 100r, 100v, 101r, 138v, 163r, 162r, 162v, 167r, 167v,
174r, 190r.
Urlichs, Urlichts, Urlech, Urlich 43r, 43v, 46r, 49r, 63r, 73r, 73v, 106v, 109r,
110v, 148r, 188v.
Vaes, Vaesen, Vaessen 43r, 63r, 63v, 64v, 73v, 79v, 98r, 108r, 116v, 149v,
152r, 153v, 174r.
Vasseur 135r.
Vechters 52v, 68v, 100r, 125v, 127v, 155v.
Velpers 23r.
Verckens 133r, 160r.
Vermans 70v.
Vigen 49v, 53v, 60r, 130r, 156r.
Vink 69r.
Vleggendael 69r, 101v, 163.
Vocken, Vecken 124r, 142v, 154v.
Voerst, Vorst, Voirst, van de Vorst, Voersten 43r, 43v, 58v, 64r, 73r,106v, 140v,
142v, 147v, 148r, 160r, 161v.
Vos (inden) 99v.
Vousten 147v.
Vree, Vreis 99r, 104v, 148r, 148v, 153r.
Vrenenberg 101r.
Vroen 99r.
Vrunts, Vreuts, Vrunt, Frunt 50r, 53v, 69r, 88r.
Vrus, Vruls, Vruels 99v, 187r, 187v, 188r, 188v.
Vuirpeill 158r.
Wael (der) 88v.
Waelbroeck (in den) 46r, 53v, 100v, 187r, 187v, 188v.
Walhorn (de), van Walhorn 9v, 101v, 124v, 130v, 132r, 132v, 157r.
Waltherus 7v.
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Warnerus 11v.
Welter, welters 100r, 100v.
Werst (van), van Weerst 121r, 121v, 153v.
Wetthem (de) Ruisbroeck, de Wetthen Ruysbroeck, Rysbroeck 4r, 142r, 179r,
179v, 180r, 183v.
Wetzels 188r.
Weustenraedt, Wustenraedt 104v, 105r, 109r, 148r, 169v.
Wevers, Weurs, der Wever 46r, 64v, 65r, 91v, 99v, 100v, 104v, 109r, 124v,
126v, 167r, 167v, 190v.
Weymis 145r.
Wickrath, de Wyckraede, Wikerode, Wyckraedt 2r, 9r, 13r.
Wiere (de) 9v.
Wilhelmij 12r.
Wincken, Winkens, Wynkes, Wynkens, Winckens, Wijnkens 164v, 165r, 165v,
166r, 166v, 187r, 187v, 188r.
Windt 52r.
Wisen, Wysen, Wijsen, Weesen 62v, 64r, 73r, 106v, 107v, 147v, 149r, 149v,
187v, 188v.
Withian 189r.
Witte (de) 42v, 175v, 176r, 177r, 177v, 178r.
Zeliens 60r, 100r, 101r, 190v.
Zetten (van) 98r.
Zuylens 83r.
Zypen 100r.
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Register persoonsnamen - Boek 2 (Sougnez)
Achen, van 21v.
Aelfers, Alfers 10v, 11v.
Aems 23r, 26r.
Amijns 23r.
Bachus, in 't Backhuijs 8r, 8v, 22r, 24r, 24v.
Baenen 11r, 12v, 21r, 23r, 29r.
Banck, van der 28v.
Bastaerts 25r.
Bastart, Bastard 8v, 11r.
Beissel 5r, 5v, 22v, 28r.
Belt, in die 10v, 30v.
Berloe, Berloz, de 16r.
Beulaert 28r.
Bijllen, Billen 25v, 28r.
Bijlsteijn, Bylstein 2v, 19r, 19v.
Bindels, Bendels 7r, 7v, 33v.
Bispelmans, Bispelman, Byspelmans 7v, 8, 8v, 10v, 12v, 13r, 24r, 24v, 29r,
33v.
Bisschop, Buschofs, Buschoff, Buschoffe, Episcopus 10r, 10v, 13r, 16v, 20v,
23v, 25r.
Boesten 10r, 19v.
Boits, Boize 30v.
Bollandt, van 17v.
Bongardt, van den, de Pomerio, Bongart 6v, 11r, 30r.
Bosten 20v.
Braeckelen 17v.
Breemen 8v, 10r, 20v, 23v.
Broers 28v.
Bros 25v.
Broumans, Bromans 10r, 10v, 11v, 23v, 28r, 28v, 33v.
Brouwers, Braxator 8r, 10r, 10v, 11v, 12r, 19v, 21r, 22v, 23r, 24r, 24v.
Bruijmans 13v.
Buijsen 9v.
Bulkom, de 10r, 10v.
Burchloon 4r.
Buse, der 21v.
Bussenhuijsen 25r.
Caldenberg 18v.
Cardenael 7r, 8r, 12r, 13r, 14v, 16r, 16v, 19v, 21v, 25v, 27v, 28r, 28v.
Carls 28v.
Caupentator 5v.
Cloet 29r.
Cortenbach 28r, 33v.
Cull 8v, 12r.
Daell, in den 25r.

Arnold Dydden, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616

Dengenbech 27r.
Dichters 24r, 25r.
Didden, Dijdden, Dydden 1r, 3v, 5v, 7v, 8r, 15r, 16r, 17v, 18r, 20r, 21r, 23r,
27v, 28v, 31r, 32v, 34r.
Digtuns 10r.
Doenraet, van 2v, 13v, 16r, 17r, 17v.
Dortzant 12v.
Drees 25r.
Duren, van 30v.
Dyddeneus, Diddeneus, Diddinius 2v, 18v, 19r, 19v.
Eelsen 26r.
Eemael, van 28v.
Elegast 10v, 30v.
Emstenraedt, van, Emstenraet 8v, 9r, 9v, 30v.
Engelen 5v.
Fellarts 12v, 30v.
Fernes 3v.
Gasthuijs, in't 16r
Geelkrans 23v, 29r, 34r, 34v.
Geilekercken 23r.
Gerits 10r.
Glois, Gloiss 9r, 20v, 30v.
Gorten 28v.
Graet, in die 9v, 20v, 30v.
Greven 23v.
Grijn 8v, 17v, 21r, 26r, 26v, 27r.
Gritteren 9v, 24v.
Grooten Hoff, in den 6r.
Guediger 26v.
Haeffen, van den Hove, van den Haeff, van den Haef 2v, 6v, 11v, 12r, 15r, 16r,
17r, 17v, 21v, 24v, 25r, 30v.
Haesen 30v.
Hairdt 21r.
Hairst 11r, 25r.
Hauset, van 27r.
Heckman, Heckmans 10r, 25r.
Heggen, van der 10r, 16v, 24v.
Heidengrondt 7r.
Heijlegundt 30v.
Heijniken 21v.
Hemones 4v.
Hennebergh, op den 25r.
Hensberch, op 25v.
Herbergh, in die 21v.
Heulsen 11r, 22r, 23r, 25r, 27r.
Heuts 8v, 11v, 12v, 21r, 23v, 24v, 25r, 28r, 33v.
Hoeft 21v.
Holtsemeeker 30v.
Horman 25v.
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Horrion, van 2v, 16r.
Houpperets 27r.
Houts 25r.
Hubrechts 5v.
Isermans, Iseremans 7r, 21r, 24r, 26r.
Itteren 20r.
Jamijs 25r.
Jasper, Jaspers 10r, 12v, 23v.
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Jonckers 9r, 9v, 28r.
Jongen 10r, 13r, 28r.
Jutten 23v, 29v.
Kaldenborch 19v.
Kapparts, Capparts 10r, 10v.
Kauterbaut, Cauterbaut 13r, 14v, 16r, 16v, 21v, 22r.
Keijd 7r.
Kerck, aen de 7v.
Kerris 16r, 26v.
Keuffe 23r, 26v.
Keuven 8r, 24r.
Kleuren 23v.
Klingen 24r.
Knorken 25v.
Knousten 12v, 19v, 24r, 24v.
Koebrae, Koebraen 27v, 28v.
Koeckem, van 9v, 30v.
Koster 7r, 21v, 27v, 28v.
Kraeckbeer 11r, 28v.
Kreijts 26v.
Kretzis 28v.
Krickelberg, van de 12r.
Kriekels 6r.
Krutsbroeders 3r, 21v.
Kuijpers 8v, 11r, 11v, 12v, 21r.
Lambrechts 9r, 10v, 12v, 23r, 23v, 26v, 27r, 33v.
Langer 11r, 21r, 25r.
Leijendecker 29r.
Lempken 29v.
Lhuen 28v.
Lodowic, Ludowicus 8v, 9v.
Loevenberg, de 12r, 23v.
Loijs 24v.
Lombaerts 18v.
Lommendomp 26v.
Loupen 23r.
Macereel 17v.
Maeger 25r.
Maesens 20r.
Marcenelles 16r.
Marschalck 27r.
Mechelen 25v.
Meijs, Meis 13r, 23v, 25r.
Mellis 22v, 27r, 28r.
Mennekens 13r.
Merkelbagh 19v.
Merx 27r.
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Moinen, van der 11r.
Mols 13r, 23v, 28v.
Moltz 9r.
Mombers 12r.
Monachus 8v.
Montem, super 10r.
Moulen 7v, 11r, 23r, 27r, 28r, 28v.
Muijlen, Muylens, Muylen 7r, 12v, 21r, 23r.
Mulkens 20v, 22r, 23r, 23v.
Muninx, Munix, Munx 6v, 7r, 11r, 17v, 27v.
Musche, Muschen, Muijsche 4v, 8r, 23r.
Nacken 28r.
Neyrm, in die, in den Nerm, in den Nijerm 10r, 24v.
Noot, van der 28r.
Nuijsmans 17v.
Nut, van 25r.
Oetegraeven, Oetegraven 8r, 10r, 19v, 20v, 21r, 24r, 25r.
Offermans 24r, 25v.
Offkens 26r.
Oirsbeek, van 5v, 22v.
Oppem, van, van Oppen 7v, 9r, 9v, 10r, 13v, 14v, 16r, 16v, 20v, 21r, 22r, 23v,
24r, 26r, 26v, 30v.
Ortmans 27v.
Palmen 26r.
Panhuijs, in't 21r, 26r.
Parma, Parme 3r, 30v, 31r, 31v.
Peelmans 17r, 20r.17v.
Peeters, Peters 4v, 6r, 14r, 26v.
Pelsers 9r, 11r, 16r, 16v, 23v, 28r.
Plaet, op die 20v.
Plaeten 25v.
Plaiter, Pleiter 11r, 23r.
Poel, op den 5r, 25v.
Portam, ante, van der Portzen 8v, 21r, 26r.
Poulman 26r.
Predicatores 8v.
Prickarts, Prickart, Priccart, Priccarts 7v, 12r, 20v, 21r, 26v, 33v.
Prijck 11v.
Puts 8r.
Raducensis, van Raede, de Raede, de Rade 8r, 11v, 24r.
Raedermeecker, Raedemeeker, Raedemeker 7r, 11r, 26v, 27v.
Remijs, van 13r.
Remkens 9v, 13r, 28r, 28v, 29r.
Reynaert, op den Reinart 6r, 25r, 28r.
Rigoren 15r.
Roe 11v, 30v.
Rootkrans, Roetkrans 5v, 6r, 7r, 9r, 11r, 13r, 23r, 26v.
Santernel 10r, 25r.
Savelbergh 7r, 7v, 8r, 8v, 10v, 11r, 21r, 24r, 24v, 25r, 27r, 29r, 29v.
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Schaefdrees 30v.
Scheijfkens 9v.
Scheijkens 30v.
Scheilen 10r, 20v, 29r.
Scheumecher 12r.
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Schiffelerts, Schiffeleert, Schiffelart, Sceiffelarts, Scheiffeleerts 3v, 9v, 10r,
11v, 12r, 12r, 20v, 22r, 23r, 24r, 26r, 29v, 30v, 33v.
Schijn, op den 9v, 10v, 13r.
Schoenmaekers 23v.
Schouten 20v.
Schouteth, Scoltesen, Pretor 3r, 13r, 15v, 29v.
Schroeders 23r, 24r.
Schruijrs 23r.
Schrurders 26r.
Schuts 7v.
Sijben, Zijben 8r, 8v, 16r, 23v, 24r, 24v, 30v.
Simens 24r, 29r.
Sistermans 7v, 21r.
Sleijpen 7r.
Smeets 11r, 19v, 23v, 26v, 27r, 29r.
Spickerts 25r.
Stam 26r.
Starmans 12v.
Steerkens 26r.
Steijn, op die 21v.
Stern, in die 24r.
Strick 16r, 20r.
Tegger, Teggers 5r, 5v, 7v, 13v, 14r, 16r, 16v, 25v, 27r.
Thisen 21v.
Tummermans 6r, 26r, 28r.
Tutelbouts 23v.
Ubachs 23r.
Urgen 28r.
Urlich 21r, 26v, 28v.
Vaessen, Vaesen 10r, 21v, 25r, 26v, 28v.
Valkenborgh 24v.
Veuch, der 25v.
Vigen 13r.
Vleggendal 25v.
Vleugels 9r.
Vochen, Vocken 12r, 27r.
Vorst, Voerst 6v, 15v, 17v, 28v.
Voss, in den 23v.
Vree 6r, 11r, 14r, 21r.
Vremkens 21v, 26v.
Vreuls 9r, 23v.
Vreuls, Vruels 23v.
Vroenhoff, in den 11v.
Wach 26r.
Waelbroeck, in den 9r, 23r, 24v, 25v, 26r.
Waelhorn, van, van Walhorn 7r, 21r, 28v.
Wechters 12v.
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Welters 5r, 8r, 23r.
Welters 5r, 8r, 23r.
Werst, van 10r.
Wickraedt, Wijckraedt 4v, 8r.
Wijer, in den 10v, 20v, 23r, 24r, 25v, 30v.
Wijnand 26r.
Wijngraet, op die 28v.
Wijsen 6r, 6v, 27r.
Willems 4r.
Withem, Witthem 2v, 19v.
Wroels 29r.
Ywans 5v.
Zelijs, Zeliens, zelis 3v, 20v, 27v, 28v, 33v.
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Register toponiemen - Boek 1
Hoeven e.d.:
1.
2.
3.
4
5.
6
7
8.

9.
10.
11
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Beissel, Beysel, Beisel. 57v, 99r, 104v, 162v, 163r, 163v, 187r, 187v, 188r.
Belt (die). 21v.
Bensteradt. 127v.
Bergervelt, Bergerveldt. 24r, 56v, 68r, 127r.
Bijshoff. 63v.
Billenhoff, Billenheuf, Billenheuff, Billenhueff, die Billen. 43r, 63r, 101r, 102r,
108v, 149v.
Bongaerder Lindt, Bongardter Lyndt, Bongardts Lyndt, Bongarder Lyndt,
Bongaerder Lyndt. 63v, 105v, 109v, 147v, 148v.
Bongardt, Bongart, Bongartz, Pomerio, Bongard. 57v, 58v, 60v, 64r, 101r, 162r,
162v, 163r, 163v, 164r, 164v, 165r, 165v, 166r, 166v, 171r, 171v, 172r, 18r7,
187v, 188v.
Bornhoff, Boernhoff, Born. 13v, 61v, 64r, 106v, 143v, 147v, 165v, 166r, 187r,
188v.
Broeck, Brouck, Broech. 12r, 12v, 40v, 59r, 61r, 62v, 87v, 93r, 104v, 116v,
122r, 131v, 148?, 151r, 154?, 166v.
Bulkum, Bulkoem, Bulckom. 22r, 23r, 36v, 51r, 60r, 67v, 118v, 123r, 123v,
143r, 152r, 152v, 154v, 162r, 165v, 166v.
Buschoffhoff. 128v.
Busscherhousen, Busserhousen, Bussershousen, Buschenhousen,
Buschenhuijsen, Busschenhuijsen, Busscherhuijsen, Buyserhuijsen,
Buysschhoisen, Busserhuijsen. 12v, 22r, 22v, 24v, 49r, 57r, 57v, 66v, 99v, 116v,
119v, 143r, 153v, 170r.
Busveldt, Busken, Busveld. 50r, 67r, 153v, 154r, 190v.
Camp (den). 170r.
Cappertbuysch, Kappenbusch, huis Kappert, huis Kappartz, Cappenbuysch.
19v, 45r, 48v, 66v, 118r, 152v.
Cruijtsbroederhoff, Crutsbroeder van Aeckenhoff, Kruysbroedershoff, Krutzhoff,
Kruysbroedershoff, Kruysbruderhoff. 63v, 64r, 101v, 106v, 146v?, 147v.
Doem (dye). 12v.
Doern (die), dat Durnveldt, dat Duernvelt, Dornvelt. 46r, 57v, 88v, 93r, 190v,
191r.
Dorren Boom, dorre Boem. 57r, 57v, 143r.
Drijver, Dryver. 28v, 43r, 43v, 62v, 64v, 73v, 102v, 107v, 111r, 148v, 149r.
Elsenhuys. 143r.
Emstenraedt, Emstenraeth, Emstenraet, Eymzenraede, Emstenradt, Empstenraedt.
12r, 20r, 57v, 65r, 89r, 90v, 91r, 99r, 106r, 109r, 125v, 142.2r, 143v, 151r, 174v.
Gaest, die Gast. 50v, 60r, 101r, 162r, 162v, 163r, 166r, 190v.
Gloysdell, Gloisdelle. 20v, 46r, 150v.
Graeff. (op den). 190r.
Groeten hoff (tzo Vetzen). 43r, 63r, 63v, 73r, 73v, 97v, 106r, 147
Haempoel. 27v.
Heerenpael. 143r.
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30. Heide, Heid, Heidt, Heydt. 54r, 63v, 67r, 69v, 70r, 97v, 99v, 102r, 110v, 118v,
131r, 134r.
31. Heidengront, Heilgunt. 54r, 69r, 130v.
32. Heiligenhuijsken, Heilgen huijsken, Heyligen huijsken, Heiligenhuijsque. 46r,
88v, 93r, 148r, 170r, 191r.
33. Heiliggeistland, Heiligengeistlandt. 145r, 150r.
34. Heinsberch, Hensberch, Heynsberg, Hensberg. 51v, 68r, 101v, 124v, 154v.
35. Hennebergh, Henneberch, Hennenberg, Henneberch. 21v, 47v, 52v, 65v, 100r,
128r, 155v.
36. Honsrug. 99v.
37. Hornne, Horn, Waelhorn 20r, 55v, 70v, 132v, 157r.
38. Housmanshoeff, Huysmanshoff, Housmanhoff. 37r, 59r, 60v, 113v.
39. Houyssen (den). 20r.
40. Huels, Heuls, Huls. 12v, 21r, 24r, 47v, 48v, 52v, 57r, 57v, 60v, 65v, 93r, 99v,
115v, 120r, 127r, 128r, 155v, 164r, 164v, 165r, 165v, 166r, 166v, 190v.
41. Jacop Zeliensweidt. 190v.
42. Kaelmanshoff. 44v.
43. Kalder Herbrecht, Kalderherbrecht. 109v, 110r, 111r.
44. Keersboom, Kersboum. 12v, 93r.
45. Kerkenvelt. 79v.
46. Kevenbach. 99r.
47. Kommer. 63v, 105v.
48. Korff (in den). 190v.
49. Kortenbach, Cortenbach. 162r, 163r, 163v.
50. Kostersheidt (tzo Bochudts). 148r, 156v.
51. Krickellenberg, Kryckelberch, Kryckelberg. 23v, 51v, 101v, 124r, 154v.
52. Kromgraet. 190v.
53. Krutshoff. 100v.
54. Krutswech. 37v.
55. Kuelenstock, Kuylenstock. 24r, 68v, 125v, 127v.
56. Kuelmont. 19v.
57. Kustersdell. 190v.
58. Kuyckert. 60r, 72r.
59. Kyffeert. 60v.
60. Landtgraeff, Lantgraeff, Lantsweeringhe, Lantwering, Landtweringe,
Landtweeringe, Landtgraeve, Landtwerung. 19v, 20r, 57r, 64r, 74r, 109r, 143r,
145r, 150r.
61. Leentesheide, Leentensheidt, Leenthensheidt, Leenthensheydt. 57v, 89r, 90v,
91r, 142.2r, 149v.
62. Louvenberg, Lovenberg, Loevenberch, Loevenberg. 99v, 143v, 148r, 158.
63. Lyndenstock (aen Sinter Klaes). 52v, 53r, 66v, 70v, 117v, 129v, 152v.
64. Meulenbeempden, Muelenlant. 60r, 190v
65. Meulendyck, Meulendijck, Moelendych, Mulendijck, Muelendijck. 22r, 116r,
119r, 152r, 153, 190v.
66. Moel. 12v, 93r.
67. Molsbergh, Moilsbergh, Moilsberch, Molsberg, Molsberch, Molsberge. 24v,
46v, 48r, 53r, 57v, 60r, 65v, 66r, 68v, 99v, 113r, 117r, 127v, 128v, 150v, 152r,
155v, 156r.
68. Muelenbaech. 68r.
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69. Myngersborn. 58r, 94r, 111v. (Mingersberg, Voerendaa)l
70. Nivelsteyn, Nivelsteyn, Neevelsteyn. 162v, 163r, 163v, 164r.
71. Oeverhousen, Overhuijsen, Oeverhuijsen, Oeverhouse, Overhoussen, Overhouse.
13v, 18v, 20r, 43v, 58v, 61r, 61v, 64r, 101v, 143r, 143v, 144r, 145r, 154v, 162r,
162v, 163r, 163v, 164r, 164v, 165r, 165v, 187r, 187v, 188v.
72. Oppen, Oppenloich, Oppenloech, Oppenloijch, Eppenloch. 12v, 19r, 22r, 23v,
49r, 62v, 66r, 118v, 153r. (in die Plait)
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73. Orsbach, Oorsbeeck, Orsbeeck, Oersbeeck, Oersbeck, Oersbech. 62v, 63v, 106r,
145r, 148v, 150r.
74. Ouvenberch. 155r. (wrs. Doevenberg).
75. Pannensleger, Pannesleger, Pannesleeger, Panneslegers. 19r, 37r, 44v, 47r, 59r,
60r, 114r, 151r.
76. Playt, Plait, Plaet, Plaiten. 22r, 49r, 66r, 102r, 117v, 118v, 143r, 153r.
77. Poel (op den). 102r. (in den Herver)
78. Popelweidt. 120r.
79. Prickartz, Prickartzbergh, Pryccart, Prickartsberg. 23v, 52r, 55r, 60r, 68r, 131v.
80. Puntel, den Punttel. 60r, 62v, 72v, 92v, 104v, 148r, 170r.
81. Reynart, Reynardt. 62v, 107r, 109v, 149r, 174r.
82. Ridderskoul, Rytterskoul, Rydderskoul. 56r, 71r, 93r, 132v, 151v, 167r.
83. Rutsenveld. 72r.
84. Sandtberg, Santbergh. 20v, 46r, 51v, 67v, 101r, 163v, 164r, 164v, 165r.
85. Scewier, Schewiers, Scuiwer, Swijer, Swijers. 19v, 44v, 61r, 162v, 163r, 163v,
164r, 164v, 165r, 165v, 166r, 166v, 187r, 188r.
86. Schijffelantshoff, Scheyffelertshoff, Scheyffelertzhoff, Scheffelertsweidt,
Scheiffelert. 19v, 45r, 60v, 72v, 101r.
87. Schijn (upten). 21r, 21v, 24v, 47r, 48r, 66r, 114v, 117r.
88. Scholteshoff, Schoutertenhoff, Scholtisserhoff, Scholtertzhoff. 61r, 102r, 187v,
188v.
89. Sint Gelishoff. 166v, 187r, 187v.
90. Soruch, Sorot, Sorut, Souret, Sourut, Sourit, Sourot, Sourt. 9r, 50r, 57v, 61v,
92v, 99r, 162v, 163r, 164r, 164v, 165r, 165v, 166r, 166v, 187r, 187v, 188r.
91. Stam, den Stamme. 13v, 20r. (Bocholtz en Simpelveld)
92. Steyn (dye). 148r, 152v.
93. Synterclaes, Sinter Klaes. 60r, 122r, 100v.
94. Teggerhoff, op gen Tegger. 13v, 20r, 63r, 108r, 143v.
95. Treeterhoff, Triechterhoff. 37r, 38r, 60r, 174v.
96. Tzwa Lynden, Tzwae Linden, Twee Linden, Twe Lynden, Twee Lynden. 18v,
20r, 46r, 65r, 150v.
97. Verckensheufken, Verkensheuffken. 100v.
98. Vleggendal, Vleggendaill, Vleggendall, Flegendael, Fleggendael, Vleggendaal,
Flegendal, Vleggendael, Vlegendael. 13v, 20, 22v, 27v, 28r, 30r, 49v, 61r, 61v,
67r, 73v, 101v, 109r, 130v143r, 143v, 145r, 145v, 147r, 150r, 153v, 162v, 163r,
163v, 164r, 164v, 165v, 166r, 166v, 187r, 187v, 188v.
99. Vogelsanck, Voegelsanck, Vogelsanckputs. 57r, 57v, 143r.
100. Vossenhuis, in den Vos. 126r, 127r, 155r.
101. Vrienhoff, Vrenhoff. 61v, 166r.
102. Vroenhoff, Vroynhoff, Vroenchoff, Froenhoff, Froinhouff, Wroinhoyff, Vrenhoff
(166r). 20v, 23r, 36v, 46v, 54v, 61v, 62r, 65r, 113v, 118v, 151r, 162r.
103. Vuegel. 57v, 143v.
104. Waelbroec, Waelbroeck, Waelbroek, Walbroeck, Waylbrouch, Wailbroich,
Waelbrouck, Waelbroch, Waelbroech. 19r, 22v, 24v, 36v, 44r, 44v, 46r, 49v,
53v, 60v, 61v, 64v, 67r, 69r, 72v, 93r, 98r, 100v, 105r, 109v, 120r, 129v, 130r,
149r, 153v, 163v, 164v, 165r, 165v, 166r, 166v, 170r, 187r, 187v, 188v, 191v.
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105. Wijersgoet, Wijerslant, den Weier, den Wijer, le Wijersgoet, die Wijen. 12v,
43v, 44r, 60r, 62v, 72v, 97v, 104v, 111r, 148r, 163r, 190v.
106. Wijssen Stein, Wyssen Steyn, Wisen Steyn, Wyssen Stein, Wysen Stein. 22v,
23r, 50r, 67r, 121r, 121v, 153v, 154r.
107. Winckel(den). 20v, 150r.
108. Wossemhoff. 61v. (idem 100r).

Wegen:
109. Akerwegh, Acherstraet, Aecherwech, Aeckerwech, Aicherwech, Aeckerweg,
Acherstras, Acherweg, Akerweg, Aeckerstraet. 7v, 28r, 62v, 73r, 147v, 148v.
110. Collenerwech, Collenerwegh, Cullenerwech. 23v, 51v, 68r, 124v, 154v.
111. Jofferenweg, Jofferenwech, Juffersweg. 57v, 125v, 127v.
112. Kemerstraes. 12v, 72v, 95r, 104v.
113. Mertensgraeff, Meertensgraeff. 21v, 48v, 57v, 66v, 117v, 152v.
114. Mulenwech, Mulenwegh, Moelenwech, Mulenweg, Moelenwegh, Meulenwegh,
Molenwegh, Moelenweg. 21v, 48r, 65v, 116v, 152r, 157r, 170r.
115. Nermstraes, die Nermstraet, Neyrmstraet, Neyrmstraes, Neyrmstrayt, Nermstras.
20r, 20v, 24r, 37v, 47r, 50v, 53r, 65r, 67v, 122v, 151r.
116. Oerbergerwegh, Orsbergerwecht, Orsbachweg, Oirsbergerweg, Oirsbergerweg,
Orsbergerweg. 27v, 63v, 79v, 106r, 146v.
117. Raederstraet, Raederstraes. 52r, 68r, 126r, 127r, 155r.
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