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Omschrift: “S(igillum) F(ratris) ANGELI COM(itis): D’ONGNYES ET ESTREES E(pisco)PI 
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Beknopte geschiedenis van het eerste bisdom Roermond 

De oprichting en de omvang van het eerste bisdom Roermond 

De oprichting van het bisdom Roermond in de zestiende eeuw heeft een lange 
voorgeschiedenis. Een project tot stichting van nieuwe bisdommen in de Neder-
landen was al in de jaren 1551-1552 opgesteld, maar had geen vervolg gekregen. 
Onderhandelingen te Rome vanaf mei 1558 leidden tot de bul Super universas 
van 12 mei 1559 die voorzag in de oprichting van drie nieuwe aartsbisdommen 
in de Habsburgse Nederlanden en in de uitbreiding van de bestaande bisdom-
men tot vijftien, waaronder het nieuwe bisdom Roermond. In 1559 werd ver-
volgens een Commissie van vijf in het leven geroepen die moest vaststellen 
welke steden en dorpen elk bisdom zou omvatten en welke inkomsten aan elk 
zouden toevallen. Twee jaar later, op 7 augustus 1561, werden te Rome de om-
schrijving en de dotatie van de vier noordoostelijke bisdommen, waaronder 
Roermond, goedgekeurd. Het zou nog tot in oktober 1562 duren, voordat de 
bullen voor deze vier bisdommen te Brussel aankwamen. 

Van de installatie van de bisschop van Roermond was vooralsnog geen 
sprake vanwege het algemene verzet. Ook het stadsbestuur van Roermond was 
niet geporteerd voor de komst van een bisschop. Aldus liet het op 28 maart 
1563 weten aan de kanselier van het Hof van Gelre en Zutphen te Arnhem die 
speciaal naar Roermond was gekomen om de bezwaren te ontzenuwen. De de-
ken van het kapittel van de H. Geest, het beoogde kathedrale kapittel, meldde 
daarentegen dat het kapittel uitzag naar de komst van de bisschop. De deken 
betreurde het verzet van het stadsbestuur dat ingegeven was door enige meesters 
van de gilden die verdacht waren van ketterij.1 Pas toen de politieke situatie na 
de komst van Alva in de Nederlanden was gewijzigd, kon deze op 29 februari 
1568 aan de koning schrijven dat er geen bezwaren meer waren tegen de instal-
latie van de bisschoppen van Roermond, Leeuwarden, Deventer en Groningen.2 
Zo kon Wilhelmus Lindanus op 11 mei 1569 als eerste bisschop van Roermond 
bezit nemen van de bisschopszetel.3 

Als bisschoppelijk paleis, de woning van de bisschop, diende aanvankelijk 
het voormalige Sint-Hieronymusklooster in de Lombardstraat, de huidige Jesui-

 
1 J.S. van Veen, ‘Het verzet tegen de installatie van Wilhelmus Lindanus als bisschop van Roermond 
(1563-1569)’, PSHAL 44 (1908) 155.  
2 M. Dierickx, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II 1559-1570 
(Antwerpen-Utrecht 1950) 39, 51, 71, 106, 189-191, 275. 
3 Zie voor de eerste bisschop: P.Th. van Beuningen, Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. 
Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576) Maaslandse Monografieën 5 (Assen 1966) 233-406. 
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tenstraat te Roermond. In de onderhandelingen omtrent het vestigen van jezuïe-
ten te Roermond en het door hen te geven onderwijs, was de bisschop bereid 
zijn woning aan de jezuïeten af te staan, mits hem een ander geschikt huis zou 
worden aangeboden. Daarop liet de landrentmeester-generaal op 23 juli 1609 
door Goossen van Dulcken het “huys van Mereels” op de Hegstraat, de huidige 
Pollartstraat, van de erfgenamen Mereels aankopen. De koopprijs werd in drie 
termijnen uit de inkomsten van de landsheer betaald.4 Tijdens de tweede stads-
brand van Roermond op 31 mei 1665 brandde ook het bisschoppelijk paleis af 
en ging het archief van de bisschop verloren. Na 1665 werd het huis van de 
bisschop herbouwd, al was het in 1670 nog niet voltooid. Toen en later werd het 
complex door het verwerven van aangrenzende percelen uitgebreid.5 

Het territorium van het bisdom Roermond werd gevormd uit gedeelten van 
het bisdom Luik en het aartsbisdom Keulen. Het omvatte allereerst het Gelderse 
gebied ten zuiden van de Waal, te weten het Overkwartier van Gelder met het 
land van Weert, Nederweert en Wessem, het Rijk van Nijmegen en het land van 
Maas en Waal. Tot het Roermondse bisdom behoorde voorts het land van Cuijk 
in het noorden en het land van Valkenburg in het zuiden. Het strekte zich dus uit 
van Millingen in het noordoosten tot Amby en Limmel in het zuidoosten vlakbij 
Maastricht. Oorspronkelijk zouden ook het graafschap Horn en het vorstendom 
Thorn onder het bisdom Roermond ressorteren, maar die toewijzing werd niet 
geëffectueerd. De omvang van het bisdom werd door de wereldlijke territoria 
bepaald. Het grensverloop was daardoor grillig. Zo strekte het bisdom Luik zich 
vanuit alle windrichtingen tot voor de poorten van de bisschopszetel Roermond 
uit. 

De verwevenheid met de wereldlijke territoria betekende aan de andere kant 
dat de bevoegdheid van de bisschop zich uitstrekte over ingezetenen van Spaans 
Gelder, die behoorden tot een parochie waarvan de parochiekerk buiten het 
territorium was gelegen. Een mooi voorbeeld vormde de parochie Grathem 
behorend tot het vorstendom Thorn en het bisdom Luik. Deze parochie strekte 
zich ook uit over Kelpen, Oler en Katert, gehuchten die vielen onder de sche-
penbank Wessem en dus het Gelders gebied.6 Zo was ook de situatie te Weg-
berg, een parochie die uit een Gelders en een Guliks gedeelte bestond. De paro-

 
4 RHCL, archief Gelderse Rekenkamer, inv.nrs. 673, f. 97-98v.; 674, f. 90; 675, f. 64-64v. Zie ook met 
een afwijkend verhaal: A.H. Houben, ‘Analecta van het oude bisdom Roermond’, in: G.H.A. Venner 
(eindred.), Roermond stad met verleden (Roermond 1985) 110-112. Zie voor de familie Mereels: G. 
Venner, ‘Schöndeln, een hoeve met verleden’, Roerstreek ’75. Jaarboek HVR 7, 23-26. 
5 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 4, f. 222v; 169-174.  
6 J.H. Hanssen, Inventarissen van de archieven van de schepenbank en gemeente Wessem 1481-1937 
(Maastricht 1986) 11, 35-36. 
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chiekerk lag op Guliks grondgebied en de parochie ressorteerde onder het bis-
dom Luik. Het behoren tot het Gelders territorium als basis voor de bevoegd-
heid van de bisschop werd nog in 1792 verwoord door het Hof van Gelder te 
Roermond. De Guliks-Bergse Geheime Raad te Düsseldorf legde toen klachten 
over van de deken van het dekenaat Wassenberg, onder andere over de kapelaan 
in het Gelderse Rickelrath die zich aan het gezag van de deken en de bisschop 
van Luik onttrok, ofschoon deze woonkern evenals Uevekoven onder de paro-
chie Wegberg ressorteeren. Het Hof antwoordde dat de bisschop van Roermond 
sinds het bouwen van de kapel te Rickelrath in 1683 daar altijd zijn rechtsmacht 
door het stichten en vergeven van de kapelanie had uitgeoefend. De bisschop 
oefende er het visitatierecht uit zoals in de kapel te Uevekoven. Kortom, er was 
geen sprake van dat aan de rechten van de bisschop van Luik tekort werd ge-
daan.7   

Het grondgebied van het bisdom werd al spoedig na 1569 in kleinere eenhe-
den, dekenaten, verdeeld. Het bisdom kende uiteindelijk de dekenaten Cuijk, 
Erkelenz, Geldern, Kessel, Krickenbeck, Montfort, Nijmegen, Valkenburg en 
Weert.8   

Het bisdom Roermond was een klein bisdom in de Mechelse kerkprovincie 
met nog geen honderdvijftig parochies. De inkomsten van de bisschop waren 
niet royaal, in ieder geval minder dan in 1561 was voorzien. Voor sommige 
bisschoppen fungeerde het bisdom Roermond als een opstapje naar een om-
vangrijker en beter gedoteerd bisdom zoals de bisdommen Antwerpen en Gent.9 

Het territorium van het bisdom Roermond viel in de eerste decennia van zijn 
bestaan onder de Spaanse Nederlanden. Als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648) kreeg de bisschop al spoedig te maken met verschillende soeverei-
nen. Sinds de capitulatie van Nijmegen in 1591 maakten Nijmegen, het Rijk van 
Nijmegen en het land van Maas en Waal weer integraal deel uit van het gewest 
Gelderland, een soeverein gewest behorend tot de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Met de capitulatie van Grave in 1602 kwam het land van Cuijk 

 
7 RHCL, archief Hof van Gelder Roermond, inv.nr. 43, f. 163-163v., 170. 
8 W.A.J. Munier, Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en omliggende 
gebieden (1559-1801) Historische atlas van Limburg en aangrenzende gebieden II. Serie kerkhistori-
sche kaarten (Assen-Amsterdam 1976) 1-32.  
9 Zie voor overzichten van de geschiedenis van het bisdom Roermond: J. Habets, voortgezet door W. 
Goossens, Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de bisdommen die het in deze 
gewesten zijn voorafgegaan 1-4 (Roermond 1875-1927); P.A. van den Baar, W.A.J. Munier, W. Prick, 
‘De bisschopszetel van Roermond van 1559 tot 1801’, in: Limburg’s Verleden. Geschiedenis van de 
Nederlandse provincie Limburg tot 1815 II (Maastricht [1967]) 531-667; P.W.F.H. Hamans, ‘Het eerste 
bisdom Roermond (1559-1801)’, in: R. de la Haye en P. Hamans (red.), Bisdom langs de Maas. Ge-
schiedenis van de kerk in Limburg (Maastricht 2009) 101-285. 
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onder het gezag van de Staten-Generaal. Die oefenden definitief vanaf 1661 ook 
het soeverein gezag uit in ongeveer de helft van het land van Valkenburg. Door 
deze veranderingen was de positie van de bisschop in zijn diocees niet overal 
gelijk. Spaans Gelder, te weten het Overkwartier en het land van Weert, alsme-
de een gedeelte van het land van Valkenburg stonden onder Spaans gezag. In de 
dekenaten Erkelenz, Geldern, Kessel, Krickenbeck, Montfort, Weert en ten dele 
in het dekenaat Valkenburg kon hij in principe zijn functies onbelemmerd uitoe-
fenen en was de rooms-katholieke godsdienst de enige getolereerde. In de deke-
naten Cuijk, Nijmegen en ten dele in het dekenaat Valkenburg was zijn gezag 
beperkt en was de hervormde godsdienst de heersende religie. De openbare 
uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst was er niet toegestaan. 

Grote veranderingen traden weer op, toen na de Spaanse successieoorlog 
(1702-1715) het Overkwartier van Gelder onder de tegen Frankrijk verbonden 
mogendheden werd verdeeld. Aan Pruisen viel het grootste gedeelte toe, te we-
ten de ambten Kessel, Geldern, Straelen, Krickenbeck, Middelaar en Wachten-
donk. De Republiek behield Venlo, de vesting Stevensweert en het ambt Mont-
fort behalve Roermond, Swalmen en Elmpt. Deze laatste plaatsen evenals het 
land van Weert en verder Neder- en Overcruchten en het Gelderse gedeelte van 
Wegberg kwamen aan Oostenrijk zoals de overige Zuidelijke Nederlanden. 
Erkelenz tenslotte werd overgedragen aan Gulik. Voor de bisschop betekende 
zulks dat de dekenaten Geldern, Kessel en Krickenbeck onder Pruisen ressor-
teerden, het dekenaat Montfort grotendeels onder de Republiek, lees de Staten-
Generaal. Roermond en naaste omgeving en de dekenaten Weert een Erkelenz 
vielen onder Oostenrijk, Erkelenz zelf was Guliks. Het grootste gedeelte van het 
bisdom had nu in de Staten-Generaal en de koning van Pruisen protestantse 
soevereinen. Niettemin was in het Barrièretraktaat van 1715 bepaald dat de 
bisschop in zijn rechten gehandhaafd bleef. Gehandhaafd bleef ook de openbare 
uitoefening van de rooms-katholieke religie zoals onder Karel II, de laatste 
Spaanse koning. Zo bezat de bisschop dus meer bevoegdheden in het Staatse 
Overkwartier dan in het Staatse land van Cuijk. 

Het einde van het eerste bisdom Roermond 

De komst van de Franse legers in oktober 1794 in het gebied tussen Maas en 
Rijn betekende het einde van het Ancien Régime. De oude staatkundige eenhe-
den verdwenen van de kaart en veel instellingen werden opgeheven. Op 14 fruc-
tidor an III (31 augustus 1795) werd het departement van de Nedermaas opge-
richt met Maastricht als hoofdstad. Tot dit departement behoorden het voorma-
lige Oostenrijkse Overkwartier, met Roermond en Weert, het Staatse Overkwar-



 22 

tier met Venlo, de landen van Overmaas met het land van Valkenburg en het 
Nederlandstalige deel van het prinsbisdom Luik. Het departement van de Ne-
dermaas -  grotendeels de huidige Belgische en ten dele de Nederlandse provin-
cie Limburg – werd met de andere departementen die min of meer het huidige 
België omvatten, vervolgens op 9 vendémiaire an IV (1 oktober 1795) ingelijfd 
bij de Franse Republiek. 

Een meer definitieve indeling van de overige veroverde gebieden tussen 
Maas en Rijn trad pas in werking op 23 januari 1798 (4 pluviôse an VI), toen 
vier departementen tussen Maas, Rijn en Moezel, waaronder het departement 
van de Roer, werden opgericht. Het departement van de Roer met als hoofdstad 
Aken, omvatte onder andere het hertogdom Gulik en het Pruisische gedeelte van 
het Overkwartier. De vier departementen werden bij wet van 18 ventôse an IX 
(9 maart 1801) tot integraal onderdeel van het Franse territoir verklaard. Intus-
sen had in het noorden de Republiek der Verenigde Nederlanden plaats gemaakt 
voor de Bataafse Republiek. 

Voor de bisschop betekende zulks dat de dekenaten Valkenburg, Montfort, 
Erkelenz en Weert alsmede Venlo sinds 1 oktober 1795 deel uitmaakten van de 
Franse Republiek, de dekenaten Geldern, Kessel en Krickenbeck pas vanaf 
1801, terwijl de dekenaten Cuijk en Nijmegen sinds 1795 tot de Bataafse Repu-
bliek behoorden. 

De dekenaten Valkenburg, Montfort, Weert en Erkelenz alsmede Venlo 
kregen als territoir van de Franse Republiek te maken met de Franse wetgeving 
tegen religieuze manifestaties buiten het kerkgebouw, met wetgeving die pries-
ters in geestelijke nood bracht. Vele priesters hadden grote bezwaren tegen het 
vereiste onderschrijven van de verklaring van onderworpenheid en gehoor-
zaamheid aan de Franse wetten en later tegen het afleggen van de eed van haat 
jegens het koningschap. Zij die weigerden de eed af te leggen, wachtte deporta-
tie, terwijl hun parochiekerken werden gesloten.10 Hoe anders was de situatie in 
de dekenaten Cuijk en Nijmegen waar onder de Bataafse Republiek de protes-
tantse godsdienst niet meer de heersende was, katholieken de oude kerken op-
eisten en de pastoor van Haps kandidaat was voor de Nationale Vergadering 
te ’s-Gravenhage.11 

De nieuwe omstandigheden hadden ook hun uitwerking op het bestuur van 
het bisdom. Onder het Ancien Régime woonde de bisschop te Roermond en 
werd hij in de administratie terzijde gestaan door een secretaris. Bij afwezigheid 

 
10 Habets-Goossens, Geschiedenis bisdom Roermond 4, 67-133; RHCL, archief bisdom Roermond, 
inv.nrs. 371, 586, 588, 589. 
11 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 587, 1117. 
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of ontstentenis van de bisschop werden vele van zijn functies waargenomen 
door de vicaris-generaal. Jan Baptist van Velde de Melroy was op 21 februari 
1794 door de paus in zijn benoeming door Frans II bevestigd. Op de vlucht voor 
de Franse troepen bereikte hij Roermond en nam volgens Munier op 5 juli 1794 
zonder enig vertoon bezit van de bisschopszetel. Spoedig daarna verliet hij 
Roermond en ging naar Düsseldorf waar hij op 17 augustus 1794 tot bisschop 
werd gewijd. Na nog even werkzaam te zijn geweest in het Pruisische Over-
kwartier, verliet hij het bisdom op 30 oktober 1794. Hij vestigde zich eerst te 
Münster en was sinds 3 september 1797 in het Kruisherenklooster te Emmerik 
woonachtig, net buiten de Franse Republiek.12 Van zijn korte aanwezigheid te 
Roermond blijkt alleen uit het protocol van beschikkingen, waarin onder zijn 
naam van 4 tot 21 juli 1794 beschikkingen werden ingeschreven.13  

De bisschoppelijke taken werden te Roermond waargenomen door de vica-
ris-generaal Marcellus Albertus Sijben, een zoon van Johan Baptist Sijben die 
lange tijd schepen en burgemeester van Roermond en syndicus van de Staten 
van het Oostenrijkse Overkwartier was.14  Hij liet op 1 november 1794 een 
nieuw register van beschikkingen aanleggen, waarvan alleen enige bladen in 
minuut-versie bewaard zijn gebleven. 15  De vicaris-generaal werd bijgestaan 
door Leonard Theunissen, secretaris van de bisschop sinds 1774. 

Sijben kon in 1797 in geweten niet de geëiste verklaring van onderwerping 
aan de Franse wetgeving noch de eed van haat jegens het koningschap afleggen. 
Hij verkreeg op 28 augustus 1797 van de ambtsrechter van het Rijk van Nijme-
gen toestemming om zich aldaar te vestigen.16 Op 9 december 1797 was Sijben 
nog aanwezig in Roermond. Daarna week hij uit naar het gedeelte van het bis-
dom dat niet tot de Franse Republiek behoorde en niet onder de Franse wetge-
ving viel. Hij werd daarop in 1798 op de lijst der emigrés gezet en bij verstek 
veroordeeld tot deportatie.17 Sijben verbleef in 1799 en 1800 in Nijmegen. Op 8 
juni 1801 benoemde de bisschop hem tot pastoor te Druten, maar hij behield de 
volmacht om de bisschoppelijke rechtsmacht uit te oefenen.18 De secretaris Le-
onard Theunissen was als kanunnik van het kathedrale kapittel nog op 5 februari 

 
12 W.A.J. Munier, ‘Het concordaat van Napoleon en de opheffing van het bisdom Roermond’, PSHAL 
98-99 (1962-1963) 148-150. 
13 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 26. 
14 G.H.A. Venner, Inventaris van het archief van de Staten van het Overkwartier van Gelder 1404-1794 
(Maastricht 1979) 47. 
15 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 28, f. 198; 2. 
16 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 1993, 1994. 
17 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 847; Frans archief, inv.nrs. 1956, 1250. 
18 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 607, 505, 1996, 1997. 
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1798 te Roermond aanwezig. Daarna verliet hij Roermond en vestigde zich te 
Baarlo, ook juist buiten de Franse Republiek.19 Zeker vanaf 1798 was het amb-
telijke contact tussen Theunissen en Sijben verbroken. In feite was Theunissen 
geen secretaris meer en oefende Sijben vanuit Nijmegen en later vanuit Druten 
zijn taken als vicaris-generaal, voor zover te zien, alleen uit. 

Op 15 juli 1801 werd te Parijs het Concordaat gesloten tussen de H. Stoel en 
de Franse Republiek. Daarin werd onder meer bepaald dat alle bisschoppen die 
in functie waren op het grondgebied van de Franse Republiek, afstand zouden 
doen van hun bisschopszetel ten behoeve van de te benoemen bisschoppen van 
nieuwe bisdommen die een of meer departementen omvatten. Van Velde de 
Melroy deed op 23 november 1801 afstand van de bisschopszetel, maar behoef-
de niet voor het gehele bisdom ontslag te nemen. De dekenaten Cuijk en Nijme-
gen vielen buiten de regelingen van het Concordaat. Overigens zou de bisschop 
het bestuur in het hele bisdom blijven uitoefenen, totdat de bisschoppen van de 
nieuwe bisdommen Aken, omvattend onder andere het departement van de Roer, 
en Luik, omvattend onder andere het departement van de Nedermaas, zouden 
zijn geïnstalleerd. Dit gebeurde op 25 juli respectievelijk 22 augustus 1802. Tot 
in 1802 zette Sijben feitelijk zijn werkzaamheden als vicaris-generaal voort.20 
Om die reden bevat het archief nog stukken uit laatstgenoemd jaar. 

Van Velde de Melroy vestigde zich in oktober 1802 te Grave. Officieel 
werd hij op 5 maart 1803 door de Congregatie de Propaganda Fide aangesteld 
tot administrator apostolicus van de Bataafse gebieden van het voormalige bis-
dom Roermond. Sijben werd nog op 26 mei 1803 als vicaris-generaal en pastoor 
te Druten genoemd en woonde aldaar nog op 21 juni. Kort daarop vertrok hij 
naar Echt, waar hij tot pastoor was benoemd. Aan de uitoefening van het ambt 
van vicaris-generaal was een einde gekomen. In 1804 werd hij kantonpastoor te 
Weert, waar hij 1806 overleed.21 

Bevoegdheden en taken van de bisschop 

De bisschop nam tal van maatregelen om het geloofsleven van het hem toever-
trouwde kerkvolk te bevorderen en de zielzorg door bekwame priesters te waar-

 
19 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 2016. 
20 Munier, ‘Concordaat’, 152-165 ; RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 505, 1380. 
21 Munier, ‘Concordaat’, 169 ; RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 2090 ; Habets, Geschiedenis 
bisdom Roermond 3, 125. 
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borgen, zulks met het eeuwige zielenheil van de gelovigen voor ogen.22 Hij 
verdedigde allereerst, voor zover mogelijk, de exclusieve uitoefening van het 
rooms-katholieke geloof in zijn bisdom en waakte over de zuiverheid van de 
leer. Hij verzette zich onder meer tegen de benoeming van protestanten in 
openbare functies in de Staatse en Pruisische gedeelten van het Overkwartier 
van Gelder. Hij bestreed het Jansenisme en hield controle op het drukken van 
boeken.   

De bisschop diende de tonsuur toe aan degenen die in de geestelijke stand 
wensten te worden opgenomen. Hij diende de lagere wijdingen toe en de wij-
ding tot priester. Hij had bemoeienis met opleiding tot priester in het seminarie 
te Roermond en het vergeven van studiebeurzen aan priesterstudenten. Op 
voordracht van derden, waaronder kapittels en abdijen, benoemde hij priesters 
tot pastoor van parochies of tot beneficiant van altaren in de parochiekerken en 
kapellen. Beneficianten waren oorspronkelijk enkel verplicht tot het lezen van 
missen aan het betreffende altaar en eventueel tot deelname aan het koorgebed. 
Ter verbetering van de zielzorg werden geregeld oude beneficies en hun inkom-
sten verenigd om een kapelanie te stichten. De kapelaan was verplicht om de 
pastoor in de zielzorg ter zijde te staan. Bij ziekte of overlijden van de pastoor 
benoemde de bisschop een vervanger, de deservitor. 

De bisschop trachtte de priesters vrij te houden van belastingen en diensten 
zoals bijvoorbeeld de inkwartiering van soldaten. Hij waakte over hun taakuit-
oefening en gedrag. De pastoor had toestemming van de bisschop nodig om zijn 
parochie te verlaten, om ontheven te worden van de verplichting om het brevier 
te lezen, om door exorcisme mensen en dieren te genezen die betoverd waren. 
De bisschop zag erop toe dat pastoors geen ongeldig huwelijk of onbevoegd een 
huwelijk sloten. De seculiere priesters van het bisdom en de regulieren uit 
kloosters hadden toestemming nodig om, ter ondersteuning in de zielzorg, te 
preken en biecht te horen, soms ook in voorbehouden gevallen, gevallen waarin 
in principe alleen de bisschop zonden kon vergeven. Daartoe behoorden ketterij 
en labaïsme, waaronder gezamenlijk vermaak van jongens en meisjes in herber-
gen werd begrepen, een onuitroeibaar fenomeen.23 Priesters dienden zich over-
eenkomstig de waardigheid van hun ambt te gedragen: geen herbergbezoek, 
geen ongepaste omgang met vrouwen of het dragen van wereldse kleding. Voor 

 
22 Zie: P. Bar, ‘Le fonctionnement de la justice ecclésiastique liégeoise sous l’ancien régime: l’exemple 
des affaires matrimoniales’, Leodium. Publication périodique de la Société d’Art et d’Histoire du dio-
cèse de Liège 68 (1983) 24. 
23 J. de Brouwer, ‘De officialiteit van Gent’, Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij 
voor taal- en letterkunde en geschiedenis 22 ( 1968) 168.  
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het dragen van een pruik of het lezen van verboden boeken was toestemming 
van de bisschop vereist. Testamenten van priesters dienden door de bisschop te 
worden goedgekeurd. Priesters die nalatig waren in de uitoefening van hun 
functies of schandaal verwekkend gedrag vertoonden, werden voor de kerkelij-
ke rechtbank gedaagd. Zij die onverbeterlijk waren of geestelijk in de war, wer-
den in een klooster, bijvoorbeeld bij de Alexianen te Neuss, in verzekerde be-
waring gesteld dan wel ter verpleging opgenomen. 

In het verlengde van de bemoeienis met de opleiding, wijding, benoeming, 
taakuitoefening en het gedrag van priesters lag de zorg van de bisschop voor de 
kloosters in zijn bisdom. Hij verzette zich tegen de inkwartiering van soldaten 
in mannenkloosters en de schendingen van het recht van asiel. De invloed van 
de bisschop op vrouwenkloosters was groot. Hij visiteerde periodiek de kloos-
ters van vrouwelijke religieuzen. Hij kon de verkiezing van oversten bijwonen, 
maar liet deze ambtsbezigheid vaak aan een gevolmachtigde over, evenals het 
ondervragen van kandidaten vóór het afleggen van de kloostergeloften. Slechts 
in een uitzonderlijke situatie had hij te maken met mannenkloosters. Op 7 no-
vember 1799 wendde het Karmelietenklooster te Boxmeer zich tot de vicaris-
generaal met het verzoek om een priester aan te wijzen om de verkiezing van 
een prior voor te zitten en de keuze te bevestigen. Het klooster wist niet tot wie 
het zich anders moest wenden.24 

De gelovigen zelf kwamen tenminste één keer letterlijk met de bisschop in 
aanraking, en wel bij het toedienen van het sacrament van het vormsel tijdens de 
visitatiereizen door het bisdom. De gelovigen konden verder met de bisschop 
van doen hebben bij het sluiten van huwelijken. Wanneer tussen man en vrouw 
nauwe bloed- en/of aanverwantschap bestond, was dispensatie van de bisschop 
vereist. De dispensatie was eveneens nodig, als men zonder de voorgeschreven 
drie kerkenroepen wilde trouwen. Tot het verlenen van deze laatste dispensatie 
was de bisschop altijd bevoegd. Iets ingewikkelder lag de bevoegdheid tot dis-
pensatieverlening ten aanzien van de verwantschapsgraden. Tot dispensatie 
wegens verwantschap in de tweede graad, was de bisschop niet bevoegd. De 
trouwlustigen moesten zich dan wenden tot de nuntius te Brussel of de H. Stoel 
te Rome, ook in geval van aanverwantschap in de tweede en derde graad.25 Op 
een desbetreffende vraag van de nuntius te Brussel liet de vicaris-generaal Dis-
pa op 9 mei 1742 weten dat de bisschoppen van Roermond krachtens eigen 
recht, niet ingevolge volmacht uit Rome, dispensaties hadden verleend in geval 
van verwantschap in de derde en vierde graad. Om dwingende redenen hadden 

 
24 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 644: nam alium recursum non habemus. 
25 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 113, 20 mei 1760; 7, f. 102v. 
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zij ook wel eens dispensatie verleend, als het de tweede en derde graad van 
verwantschap betrof, omdat, naar de mening van de meeste theologen, de meer 
verwijderde graad de nadere aantrok.26 De betrokkenen wendden zich veelal 
niet zelf tot de bisschop, maar via de pastoor. 

Wanneer de H. Stoel of de nuntius dispensatie had verleend, lag de uitvoe-
ring niet in handen van de bisschop, maar van de officiaal, de kerkelijke rech-
ter.27 De officiaal moest de redenen tot dispensatieverlening op hun juistheid 
onderzoeken en zich ervan vergewissen dat man en vrouw nog gescheiden leef-
den. Blijkens schrijven van de bisschop van 16 februari 1781 moest de pastoor 
hen vermanen niet al te familiair met elkaar om te gaan, en de officiaal van de 
nodige informatie voorzien, met name van een schema der verwantschap. De 
officiaal kon immers niet zonder deze documenten, op de blote beweringen van 
de belanghebbenden afgaan.28 

Voor het overige kregen de gelovigen te maken met geboden omtrent de 
verplichte kerkelijke feestdagen, waarop geen slafelijk werk verricht mocht 
worden, met geboden tot het bidden van bijzondere gebeden en het houden van 
liturgische plechtigheden om voorspoed in de oorlog, om voorspoed voor en 
naar aanleiding van gebeurtenissen in het vorstenhuis. Gebeden werden ook 
voorgeschreven ter afwering van natuurrampen, misoogsten en besmettelijke 
ziekten. De gelovigen moesten de vastengeboden onderhouden, tenzij zij ont-
heffing hadden verkregen en alternatieve verplichtingen vervulden. De bisschop 
trachtte invloed uit te oefenen op het gedrag, en de devotie in processies te 
waarborgen door het meevoeren van wereldlijke beelden en het optreden van 
schutterijen (en draken) te verbieden. Voor een begrafenis in de avonduren was 
verlof van de bisschop nodig. 

Periodiek maakte de bisschop visitatiereizen door diocees, soms ook in de 
gedeelten onder Staats gezag (dekenaten Cuijk en Nijmegen en Staatse land van 
Valkenburg). Hij bekeek of de inrichting van het kerkgebouw aan de vereisten 
voldeed en of de staat van onderhoud voldoende was. Hij liet zich informeren 
over de financiën van de pastoor, kapelaan, beneficianten, parochie en armenta-
fel. Ook buiten de visitaties moesten overeenkomsten betreffende de stichting 
van beneficies en missen, en betreffende de uitoefening van de zielzorg aan hem 
ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 
26 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 19, f. 551-552; 1973, f. 176v.-177: quod gradus remotior 
trahat ad se propinquorum.  
27 Vergelijk: RHCL, archief officialaat Roermond, inv.nrs. 287-330. 
28 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 27, p. 789-790. 
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De kerkelijke rechtspraak had de bisschop gedelegeerd aan de door hem be-
noemde kerkelijke rechters, de officialen. Er waren aparte officialen voor de 
dekenaten Cuijk en Valkenburg. De overige behoorden tot het ressort van het 
officialaat te Roermond. Gedurende twee perioden in de achttiende eeuw heeft 
de bisschop zelf het ambt van officiaal uitgeoefend. Eerst in de jaren 1732-1741, 
toen de fungerende officiaal opzij werd gezet. Vervolgens in de periode 1764-
1769, toen bij ziekte en overlijden van de officiaal geen opvolger werd be-
noemd.29 De bisschop fungeerde ook als gedelegeerd rechter in zaken in hoger 
beroep uit andere bisdommen en als rechter in processen tegen kanunniken van 
zijn kathedrale kapittel. 

De bisschop speelde tenslotte een rol ten behoeve van het centrale gezag te 
Brussel. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd zijn advies ingewon-
nen over de drie kandidaten die jaarlijks voor het ambt van raadsburgemeester 
van Roermond werden voorgedragen. Ook werd zijn advies gevraagd over de-
genen die solliciteerden naar een opengevallen plaats onder de schepenen al-
daar.30 Eén keer heeft de bisschop een serieuze poging gedaan om invloed te 
verwerven op de gewestelijke politiek. Op 3 november 1687 verklaarde Karel II 
dat de bisschop van Roermond, de deken en een kanunnik van het kathedrale 
kapittel, voorlopig zitting zouden hebben in de Staten van het Overkwartier van 
Gelder als geestelijk lid naast de ridderschap en de steden. Het verzet van de 
Staten tegen de intrede van de bisschop als geestelijk lid met een eigen (derde) 
stem duurde tot 1695 en werd met succes bekroond.31      

De boven omschreven taken konden voor het merendeel door de vicaris-
generaal worden uitgeoefend, wanneer de bisschop afwezig of de bisschopszetel 
vacant was. Uitgezonderd waren in ieder geval het toedienen van wijdingen aan 
geestelijken en het consacreren van kerken en altaren. Voor deze handelingen 
moest men tijdens sedisvacaties een beroep doen op naburige bisschoppen.32    

In de uitoefening van zijn taken kon de bisschop steunen op de dekens van 
de dekenaten, aan wie hij ook bepaalde bevoegdheden had gedelegeerd. Blij-
kens de taakomschrijving van de dekens van 20 juli 1666 waren zij bevoegd om 
dispensatie te verlenen van de derde huwelijksroep. De dispensatie van de eerste 

 
29 Zie: G.H.A. Venner, ‘Het officialaat, de kerkelijke rechtbank van het eerste bisdom Roermond 1569-
1797’, PSHAL 151 (2015) 103-171.  
30  G.H.A. Venner, ‘De schepenen, raadsverwanten en burgemeesters van Roermond sedert 1637’, 
PSHAL 124 (1988) 158-159, 184-185. 
31 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 1888; RHCL, archief Staten Overkwartier, inv.nr. 320; 
Venner, Inventaris Staten Overkwartier, 28-29. 
32 A. van Lommel, ‘Een achttal bescheiden betrekkelijk het oude bisdom Roermond’, PSHAL 17 (1880) 
206.  
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en tweede graad bleef aan de bisschop voorbehouden. De dekens mochten vrij-
stelling geven tot het eten van eieren en vlees in de vasten aan degenen die deze 
producten volgens medisch advies nodig hadden. Zij stelden beneficianten in 
het bezit van hun beneficie c.q. altaar en mochten toestemming tot absentie 
verlenen, wanneer aan het beneficie geen zielzorg was verbonden en geen per-
soonlijke residentie was vereist. Voordat schoolmeesters mochten worden be-
noemd, moesten de dekens hen examineren om vast te stellen of zij wel de ver-
eiste kwaliteiten bezaten, en hen de rooms-katholieke geloofsbelijdenis laten 
afleggen. Tenslotte zouden zij postulanten ondervragen, voordat zij het kloos-
tergewaad zouden ontvangen of de kloostergeloften afleggen. Deze bevoegdhe-
den vindt men ook terug in de benoemingsakten van de dekens, zij het dat se-
dert 1708 het examineren van op te nemen kloosterzusters niet meer wordt ver-
meld.33       

De dekens zouden blijkens afspraken van 24 september 1660 jaarlijks tussen 
Pasen en Maria Hemelvaart (15 augustus) de parochies van hun district visiteren 
en aanwezig zijn bij het controleren van de rekeningen van de kerk, de armenta-
fel, het gasthuis, de broederschappen en andere vrome stichtingen. Op dinsdag 
vóór Pinksteren kwamen de pastoors van het dekenaat bij de deken bijeen om te 
spreken over gerezen moeilijkheden en het bestraffen van overtredingen. In het 
dekenaat Montfort zouden dergelijke bijeenkomsten twee keer per jaar worden 
gehouden, zodat niet telkens een pastoor met een probleem uit een afgelegen 
parochie de verre en soms vergeefse reis naar zijn deken moest maken.34  

De dekens kwamen voor het afhalen van de H. Olie op Witte Donderdag 
naar Roermond en verder was er blijkens de afspraken van 1660 een jaarlijkse 
vergadering tegen het einde van september. Dergelijke bijeenkomsten hadden 
volgens een schrijven van de bisschop van 4 maart 1729 mede tot doel om 
maatregelen te bespreken teneinde overtredingen van gedragsregels door geeste-
lijken en kerkvolk tegen te gaan.35 

Het is overigens de vraag of de pastoors van Venlo en Roermond onder de 
dekens van de dekenaten Krickenbeck en Montfort vielen. De pastoor van Ven-
lo betoogde in 1691 dat hij als vanouds rechtstreeks de H. Olie uit Roermond 
betrok. De deken van het dekenaat Montfort stuurde in 1789 een circulaire langs 

 
33 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 4, f. 30v.-32v.; 166. 
34 RHCL, archief officialaat Roermond, inv.nrs 108 procesnr. 1222; 102 procesnr. 1123. 
35 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 16, p. 27-28, 41. 
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de pastoors die door dezen, echter niet door de pastoor van Roermond, werd 
ondertekend.36   

Beschikkingen van de bisschop werden soms door de betrokkene aange-
vochten. De bisschop had op 14 januari 1705 aan Matthias Poorten, rector van 
de kapel te Rickelrath onder Wegberg, verboden zich te mengen in de bediening 
van de sacramenten, totdat hij opnieuw examen zou hebben afgelegd, en had 
derhalve diens bevoegdheden herroepen. De rector tekende beroep aan tegen 
deze beslissing bij de officiaal van het aartsbisdom Mechelen. De Roermondse 
bisschop was verbaasd en verbolgen. Het behoorde tot zijn bevoegdheid om in 
dergelijke correctionele zaken tegen al zijn pastoors op te treden. In een na-
schrift voegde hij eraan toe dat het een ongehoorde nieuwigheid was dat van 
zijn beschikking geappelleerd werd op een officiaal. Zulks behoorde te geschie-
den van bisschop op aartsbisschop. De kwestie werd uiteindelijk naar genoegen 
van de bisschop geregeld.37 Enige jaren eerder, op 7 november 1695, consta-
teerde de gouverneur-generaal in een brief aan het Hof van Gelder te Roermond, 
dat het gezag van de bisschoppen ten aanzien van de doctrine en de zeden van 
predikers, pastoors en biechtvaders werd aangetast en hun betreffende beschik-
kingen werden tegengewerkt door beroep te doen op de gerechtshoven. Het Hof 
werd verboden zich met die beschikkingen te bemoeien. Op dezelfde dag vaar-
digde de gouverneur-generaal een verbod uit op de verspreiding van boeken en 
drukwerken betreffende nieuwe doctrines en meningen en betreffende de “rego-
ristes”, en wel ter bescherming van de zuiverheid van het geloof. De beide ver-
boden van 7 november 1695 passen aldus in de strijd tegen het Jansenisme.38    

Geschiedenis van het archief 

Het archief ten tijde van het eerste bisdom Roermond 

Het archief van de bisschop wordt nadrukkelijk genoemd in 1637, toen bisschop 
Jacobus a Castro in zijn testament aan zijn opvolger de kist vermaakte die hij 
voor het archief had laten vervaardigen.39 In 1649 werd een afschrift verstrekt 

 
36 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 1554, 1588. Zie ook P. Nissen, ‘Kerkelijk leven en ziel-
zorg rond de Sint-Martinuskerk in de vroegmoderne tijd’, in: W.I.N.J. Boelens e.a. (red.), Duizend jaar 
Sint-Martinusparochie. Facetten van de geschiedenis van Venlo Werken LGOG 17 (Maastricht 2000) 
301. 
37 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 10, f. 43-43v., 46v.-47. 
38 RHCL, archief Hof van Gelder Roermond, inv.nr. 17, p. 311-312. 
39 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 127: Armarium quoque quod ego pro archivo fieri curavi, 
relinquo successori. 
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van de omschrijving van de tiendvelden te Vlodrop en de inkomsten van de 
pastoor aldaar uit 1501, berustend “in den geestelicken comp dess bisdomps”, 
welk stuk weer aan de bisschop was geretourneerd.40 De executeurs- testamen-
tair van bisschop Franciscus Ludovicus Sanguessa waren zich in de jaren veer-
tig van de achttiende eeuw wel bewust van het onderscheid tussen de persoon-
lijke archiefstukken van de bisschop enerzijds en de stukken opgemaakt en ont-
vangen als ambtsdrager anderzijds. Zij waren immers bezig geweest met het 
“naersien ende examineeren van alle pampieren, chartres ende documenten in 
het sterffhuys bevonden, om die van ’t selve te separeeren van die het bisch-
domb concerneerende”.41  

Archiefstukken konden, zoals bij vele andere instanties, afdwalen in het be-
zit van secretarissen. Een voorbeeld vormt een akte van 1670 van Eugenius 
Albertus d’Allamont, bisschop van Gent, ten behoeve van de pastoor van Erke-
lenz aangaande de vereniging van altaren tijdens de visitatie van 1662. Als oud-
bisschop van Roermond kon hij een beroep doen op de eveneens te Gent woon-
achtige priester Adrianus van Werchter die destijds zijn secretaris te Roermond 
was. Van Werchter beschikte nog over afschriften of uittreksels van het visita-
tieprotocol.42 Zoals reeds beschreven was de stadsbrand van 31 mei 1665 de 
grootste ramp die het archief kon treffen. Aan de paus liet d’Allamont op 6 juni 
1665 weten dat met het bisschoppelijk paleis het gehele archief, te weten de 
stukken over de beneficies en de registers van handelingen, inbezitstellingen, 
beschikkingen, visitaties en wijdingen, verloren was gegaan.43 Slechts weinig 
kon worden gered. Daartoe behoorde de originele oprichtingsbul van het bis-
dom uit 1561, waarvan Joannes Knippenbergh, de auteur van de Historia eccle-
siastica ducatus Geldriae uit 1719, op 17 mei 1710 in de secretarie van de bis-
schop een afschrift maakte.44 Nadien is dit belangrijke charter verloren gegaan. 

De samenstelling van het archief 

De registers 
De kern van het archief vormen de protocollen waarin de handelingen en be-
schikkingen van de bisschop zijn vastgelegd. De serie start nu op 1 juni 1665, 

 
40 RHCL, archief kathedrale kapittel Roermond, inv.nr. 189. 
41 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 337. 
42 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 1177. 
43  J.F. Foppens, Diplomatum Belgicorum nova collectio sive supplementum ad opera diplomatica 
Auberti Miraei… 4 (Brussel 1748) 159-160. 
44 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 2273: collationem huius scripti ad originale in pergameno 
feci. 
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de dag na de stadsbrand.45 Vóór de stadsbrand waren er uiteraard ook dergelijke 
protocollen. Zo was er een protocol van inbezitstellingen en handelingen van de 
bisschop over de jaren 1611-1658.46 Daarnaast was in 1651 onder bisschop 
Creusen een nieuw protocol van handelingen aangelegd dat kennelijk de stads-
brand overleefde, want het werd nog in 1747 genoemd.47  

Niet alle na 1665 aangelegde protocollen zijn bewaard gebleven. Zo ont-
breekt het protocol over de jaren 1670-1677, waarnaar enige keren wordt ver-
wezen.48 Ook de protocollen uit de laatste jaren van het bisdom ontbreken. Zo 
startte de vicaris-generaal na het overlijden van bisschop Van Hoensbroek in 
1793 met een nieuw register, evenals op 1 november 1794.49 Blijkens dorsale 
aantekeningen op stukken die verwijzen naar folionummers hield de vicaris-
generaal M.A. Sijben in de jaren 1799-1802 protocollen van besluiten per jaar 
bij.50 Zij zijn niet bewaard gebleven. 

De serie protocollen van handelingen en beschikkingen van de bisschop 
veranderde soms van inhoud, doordat een ander protocol erin werd opgenomen. 
Blijkens een enkele bewaard gebleven folio was er tot tegen het einde van de 
zeventiende eeuw een aparte serie protocollen waarin het toedienen van lagere 
en hogere wijdingen was geregistreerd. Pas vanaf 10 maart 1690 zijn de wijdin-
gen in het protocol van handelingen en beschikkingen opgenomen.51 

In de achttiende eeuw werd de ene serie protocollen in verschillende series 
gesplitst. In ieder geval vanaf 1702 tot augustus 1718 werden naast elkaar twee 
protocollen van beschikkingen bijgehouden. Het eerste bevatte de meest voor-
komende beschikkingen systematisch naar soort ingedeeld, zoals dispensaties 
wegens verboden verwantschapsgraden, dispensaties wegens kerkenroepen, 
afkondigingen met betrekking tot beneficies, wijdingen, toestemming om biecht 
te horen en goedkeuring van testamenten en wijdingstitels. Het tweede protocol 
bevatte zonder systematiek de overige beschikkingen en werd tevens als brie-
venboek gebruikt.52  

In 1718 werd een protocol voor alle gewone en dagelijkse handelingen aan-
gelegd. Daarnaast was er, zeker in de jaren 1718-1721, nog een ander register 

 
45 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 4-29. 
46 RHCL, archief officialaat Roermond, inv.nr. 57 procesnr. 437: extractum ex libro institutionum et 
actorum episcopalium ab anno 1611 usque ad annum 1658. 
47 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 8, p. 202; 22, p. 175; 347. 
48 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 342, 347. 
49 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 28, f. 198; 2. 
50 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 505, 542, 915. 
51 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 5, 6. 
52 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 8-11. 
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(in alio registro) of een register van buitengewone zaken (in registro actuum 
extraordinariorum) dat verloren is gegaan. Daarin waren de benoeming van een 
deservitor, de wijding van een bisschop en de dispensatie van vastengeboden 
opgenomen.53 Vanaf juni 1754 werd de serie protocollen van handelingen en 
wijdingen van de bisschop definitief gesplitst in de drie series, te weten proto-
collen van huwelijksdispensaties, protocollen van toestemmingen aan priesters 
om biecht te horen en te preken, en van het toedienen van wijdingen, en tenslot-
te protocollen van overige beschikkingen van de bisschop.54  

Voor de beschikkingen en handelingen van de bisschop tijdens de periodie-
ke visitatiereizen door het bisdom waren aparte protocollen in gebruik. Naar 
dergelijke protocollen, soms visitatieregister genoemd, werd in de jaren 1718-
1722 en 1741 uitdrukkelijk verwezen.55 De oudst bewaard gebleven registratie 
van de visitaties dateert uit 1666. Het betreft een band van ingevulde voorge-
drukte formulieren, waarin de status van de parochiekerken en parochies naar 
aanleiding van de visitaties werd vastgelegd. Deze en een soortgelijke band uit 
1668 werden in de achttiende eeuw visitatieregisters genoemd.56 Een visitatie-
register naar onze maatstaven - zijnde een net-exemplaar waarin de beschikkin-
gen en bevindingen uit kladden, vastgelegd tijdens de visitatie, werden overge-
schreven - kennen wij alleen uit de jaren 1717-1719. Het bevat de visitaties van 
de dekenaten Geldern, Kessel, Krickenbeck, Venlo en Erkelenz.57 Visitatiere-
gisters waren er in de achttiende eeuw eveneens over de jaren 1696-1697, 1703 
en 1722, maar deze zijn verloren gegaan.58 

Tenslotte was er in de eerste helft van de zeventiende eeuw een register be-
treffende de studiebeurzen (ex registro bursarum diocoesis Ruraemundensis) 
waarin bisschop Jacobus a Castro zelf notities had gemaakt.59 

De losse stukken 
Over de ordening van de losse stukken ten tijde van de vorming van het archief 
is enkel ten aanzien van bepaalde onderdelen iets bekend, met name omdat zo-
veel bescheiden verloren zijn gegaan. Relatief goed vertegenwoordigd in het 
archief zijn losse stukken alleen in de periode van bisschop Angelus d’Ongnies 
et d’Estrees (1701-1702) en in de jaren vanaf 1770. De bisschoppen Cools 

 
53 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 12, p. 86; 13, p. 130, 216. 
54 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 24-29. 
55 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 11, f. 168v.; 12, p. 135, 193; 14, p. 48; 19, p. 242. 
56 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 941, 942. 
57 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 947. 
58 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 1016. 
59 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 416. 
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(1677-1700) en de genoemde d’Ongnies et d’Estrees bewaarden de ingekomen 
brieven op afzender, zoals brieven van de internuntius, de nuntius te Keulen, de 
aartsbisschop van Mechelen en andere bisschoppen van deze kerkprovincie, de 
graaf van Wartenberg en andere hoge ambtenaren van de koning van Pruisen.60 
Stukken betreffende een besluit van de koning van Pruisen uit 1772 en het Ad-
ministrationscollegium te Geldern uit 1782 werden opgeborgen onder de “Prui-
sische brieven” (inter litteras Borussicas). Een antwoord aan de nuntius te Brus-
sel over de vastendispensatie werd bewaard in de bundel “documenten van de 
nuntiatuur”.61 Het kan zijn dat in deze laatste gevallen het formele kenmerk, de 
afzender, de wijze van bewaren bepaalde, maar ook het onderwerp kan als in-
houdelijk kenmerk bepalend zijn geweest. Er zijn ook duidelijke voorbeelden 
van de berging van stukken naar onderwerp. Een afschrift van een naar Rome 
verstuurde Status van het bisdom Roermond van 1778 werd in het archief onder 
het onderwerp “bisdom”(sub titulo episcopatus) opgeborgen. Omstreeks 1750 
was er een bundel betreffende de deservitors en een betreffende het asielrecht en 
de kerkelijke immuniteit (concernantia locum azyli et consequenter immuni-
tatem ecclesiasticam).62 De stukken betreffende het verlenen van huwelijksdis-
pensaties werden weer seriematig per jaar bewaard, zoals blijkt uit dorsale noti-
ties als “dispensationes in gradibus et bannis anni 1678”. 

Blijkens inventarissen van gedeelten van het archief van 1692 en van na 
1735 werden vele stukken per dekenaat c.q. per parochie bewaard.63 De over-
eenkomst tussen de pastoor van Weert en de reguliere kanunniken aldaar, geslo-
ten in 1691, werd bewaard in het archief onder het dekenaat Weert (in districtu 
Werthensi). De voorwaarden waaronder in Niftrik in 1715 een eigen deservitor 
werd benoemd, werden in het archief opgeborgen onder het dekenaat Nijmegen 
(sub districtu Neomagensis). Stukken betreffende het dekenaat Valkenburg 
(variae littere districtus Falcoburgensis) vormden in de achttiende eeuw een 
aparte rubriek.64 In de loop van de achttiende eeuw worden de bundels vermeld 
van (de parochies) Amby, Leveroy, Grefrath, Viersen, Horst, Erkelenz, Kück-
hoven, Bingelrade, Merkelbeek, Houthem en Bunde.65 De aldus per parochie 
gegroepeerde stukken konden betrekking hebben op het vergeven van benefi-

 
60 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 44, 46, 55, 79, 86, 87, 121. 
61 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 27, p. 461, 688; 28, f. 22. “Correspondentie der bisschop-
pen met de Pruisische regeering van 1704 tot 1794” was kennelijk in een register afgeschreven dat in 
1890 nog aanwezig was, maar thans ontbreekt. Zie: Habets, Geschiedenis bisdom Roermond 2, ii.  
62 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 27, p. 701; 500; 634. 
63 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 354, 355. 
64 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 6, p. 261; 9, f. 198v.; 189. 
65 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 9, f. 199-199v.; 27, p. 275, 658, 706; 12, p. 126-127; 458. 
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cies, processen van de bisschop over het examineren van voorgedragen kandi-
daten voor het pastoorsambt, huwelijksdispensaties en stukken betreffende jaar-
getijden. Per parochie werden eveneens bewaard de stukken betreffende de 
financiële aspecten van de eredienst en de zielzorg zoals de oprichting van pa-
rochies, de stichting van beneficies en kapelanieën, de vermindering van ge-
stichte missen, regelingen tussen de pastoor en kloosters en het vervreemden 
van kerkengoed. Dergelijke overeenkomsten werden ter goedkeuring aan de 
bisschop voorgelegd en aldus werden afschriften in het bisschoppelijk archief 
opgenomen.66 In 1674 werd de kapelaan van Beesel zelfs door de officiaal ver-
oordeeld om de stukken betreffende de stichting van de kapelanie in het bis-
schoppelijk archief te deponeren.67 In het bisschoppelijk archief werden kenne-
lijk eveneens de aflaatbrieven bewaard die voor parochiekerken in het bisdom te 
Rome werden verkregen. Zo werd op een aflaatbrief ten behoeve van de broe-
derschap van de H. Nicolaas van Tolentijn in de parochiekerk te Schaesberg uit 
1774 door de secretaris van de bisschop vermeld dat de aflaatbrief op 18 de-
cember 1781 was vernieuwd.68   

De rubrieken per parochie bevatten tenslotte bescheiden met het oog op de 
lange termijn, te weten overzichten van de inkomsten en lasten van de pastoor, 
de kapelaan(s), de beneficianten, de parochie en de armen. Geregeld gaf de 
bisschop opdracht om zo’n staten in te leveren. Het oudste voorbeeld dateert uit 
1594. In een brief van dat jaar aan de dekens memoreerde de vicaris-generaal 
dat vele kerkengoederen tot nadeel van de eredienst en de priesters in de loop 
der tijd verloren waren gegaan. De nieuwe pastoors waren niet op de hoogte van 
hun inkomsten door het ontbreken van registers. Zij vroegen desbetreffende 
stukken op die voorheen in het bisschoppelijk archief waren ingeleverd, maar 
deze konden door hun gebrek aan duidelijkheid niet als bewijsmiddel dienen. 
De dekens moesten nu de pastoors, de vicarissen en beneficianten de opdracht 
geven om vóór Pinksteren volledige staten van inkomsten (en lasten) volgens 
het meegezonden formulier op te stellen om in het bisschoppelijk archief te 
berusten.69 

In de stadsbrand van 1665 gingen ook deze archiefbescheiden verloren. De 
pastoors kregen de opdracht nieuwe afschriften van stukken betreffende hun 
inkomsten en die van de kapelaans, armen en kerk in te leveren, zoals uit diver-

 
66 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 7, f. 94, 119v., 126, 128v.; 12, p. 97, 99; 21, p. 51; 356; 
1406. 
67 RHCL, archief officialaat Roermond, inv.nr. 74 procesnr. 713. 
68 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 1782: renovatam 18 decembris 1781. 
69 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 3, f. 35-38v. 
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se in 1666 vervaardigde overzichten blijkt.70 Vóór 12 april 1706 gaf de bisschop 
wederom opdracht aan de pastoors en beneficianten om authentieke afschriften 
van de stukken, met name staten betreffende hun inkomsten in te zenden, het-
geen de aanwezigheid van vele van dergelijke stukken in het archief verklaart.71 
Tenslotte moesten de pastoors, kapelaans en beneficianten in 1784 opgave doen 
van hun inkomsten. De staten werden via de dekens in het archief afgeleverd.72 
Sinds in ieder geval het begin van de achttiende eeuw was het voorts gebruike-
lijk dat de pastoors, kapelaans en beneficianten tijdens de visitatie de gegevens 
over de status van de parochiekerk, parochie en beneficies door middel van 
voorgedrukte formulieren indienden, alsmede staten van hun inkomsten en lijs-
ten van de jaargetijden en de roerende goederen van de kerk als paramenten en 
liturgische voorwerpen. 

Door de aanwezigheid van bescheiden betreffende de parochies kon het bis-
schoppelijk archief niet alleen van belang zijn voor de bisschop, maar kon het 
ook dienst doen als archiefbewaarplaats voor het gehele bisdom. In het proces 
van die van Asselt tegen Antonius Mennius over de uitoefening van het pas-
toorsambt deden de eisers in 1641 onderzoek in het archief in het bisschoppelijk 
paleis en vonden er stukken die zij nadien voor de officiaal overlegden. Ook de 
pastoor van Kessel deed in 1650 beroep op een stuk in het bisschoppelijk ar-
chief in zijn proces voor de officiaal tegen Joannes Beurskens.73  

Het archief in de Franse tijd 

Tijdens de eerste Franse bezetting van Roermond vanaf 1 december 1792 was 
het archief in grote haast geëvacueerd. Daarbij waren de stukken dermate door 
elkaar geraakt dat de secretaris Theunissen met hulp van twee priesters enige 
maanden nodig had om de orde te herstellen.74 Kort vóór de tweede Franse be-
zetting vanaf oktober 1794 verliet de zojuist benoemde bisschop Van Velde de 
Melroy zijn diocees en vestigde zich eerst te Münster en in 1797 te Emmerik. 
De vicaris-generaal Sijben vertrok rond de jaarwisseling 1797/1798 van Roer-
mond naar Nijmegen. Het archief bleef toen kennelijk voor een belangrijk ge-

 
70 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 1119, 1218: Redditus et proventus pastoratus in Over-
cruchten descripti et traditi ad novum archivum in aula episcopali nova Ruraemundensi erigendum. 
71 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 1329, 1445, 1492, 1573, 1582. 
72 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 1173, 1233. 
73 RHCL, archief officialaat Roermond, inv.nrs. 37 procesnr. 35: Decima aprilis 1641 advocatus acto-
rum cum Johanne Quyten visitarunt archivum in domo episcopali in quo invenerunt documenta postea 
exhibita; 42 procesnr. 153. Zie ook inv.nr. 357. 
74 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 339. 
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deelte te Roermond achter. Het archief was in 1810 nog steeds in Roermond 
voorhanden. Uit een brief van C.B. Melchior, pastoor te Wanroij, aan kapelaan 
Görts te Kessel blijkt dat voor het bewaren van het archief sinds 1795 een be-
drag van f. 50,- per jaar werd gevraagd. Van Velde de Melroy wilde het bewaar-
loon niet betalen, omdat hij geen aanspraak kon maken op het archief.75  

In sombere bewoordingen beschreef de oud-secretaris Leonard Theunissen 
op 3 december 1817, dus meer dan twintig jaren later, het lot van het archief in 
een brief aan het kerkbestuur te Roermond. Toen de bisschop Van Hoensbroek 
bij het naderen van de Fransen (in november 1792) zijn paleis verliet, bracht hij 
de belangrijkste stukken van het archief onder bij een arme wever Jean Bosch 
om deze zo aan de hand van de vijand te onttrekken. De minder belangrijke 
documenten bleven in de kasten van de secretarie in de hoop dat zij wegens hun 
geringe waarde aan de vernietiging zouden ontsnappen. Na het vertrek van de 
Fransen (op 5 maart 1793) keerde de bisschop terug en overleed op 17 april 
1793. Met de nieuwe bisschop, die overigens maar kort te Roermond verbleef, 
overlegde Theunissen over de bewaring van het archief. Men besloot de be-
scheiden te laten in de bergplaatsen zoals door de ambtsvoorganger was bepaald. 
Drie jaar later werd het kathedrale kapittel opgeheven en de kanunniken verlie-
ten de stad uit angst voor deportatie. Bij zijn terugkeer trof hij de secretarie 
geplunderd aan. De archiefstukken waren vernietigd. Tot overmaat van ramp 
was de wever die de stukken in bewaring had gekregen, tot armoede vervallen. 
Hij had een gedeelte van de papieren naar gewicht verkocht en de rest als 
brandmateriaal opgestookt.76    

Blijkens deze brief uit 1817 zou het gehele archief dat te Roermond was 
achtergebleven, verloren zijn gegaan. Volgens de zojuist vermelde brief uit 
1810 echter werd toen bewaarloon gevorderd wegens het bisschoppelijk archief 
sinds 1795. Dit wijst toch niet op een algehele vernietiging, zeker aangezien het 
belangrijkste gedeelte, de protocollen van beschikkingen van de bisschop vanaf 
1665, zij het met enige hiaten, bewaard is gebleven. Opmerkelijk is het dat met 
het bisschoppelijk archief ook persoonlijke archiefstukken van de secretaris 
Leonard Theunissen en familieleden zijn overgeleverd. Dit zou er omgekeerd 
op kunnen wijzen dat (een gedeelte van) het archief onder de laatste secretaris 
heeft berust, misschien pas na zijn terugkeer uit Baarlo, na 21 februari 1809.77 
Leonard Theunissen overleed op 3 september 1822. 

 
75 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 2019. 
76 RHCL, archief Groot Seminarie Roermond, doos nr. 45, afschrift van de hand van E. Janssen CssR. 
77 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 2026. 
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Enkele bescheiden betreffende eigendommen en geldleningen ten behoeve 
van de bisschop moeten door de laatste bisschop Van Velde de Melroy uit 
Roermond zijn meegenomen. C. van der Fosse, directeur van de registratie en 
domeinen te Brussel, ontving deze bescheiden van de laatste bisschop op 5 april 
1820. Twee dagen later werden zij reeds aan een ambtenaar van het Algemeen 
Rijksarchief overgedragen. Via de archievenruil tussen België en Nederland 
kwamen deze stukken in 1953 in het Rijksarchief in Limburg terecht.78   

De veiling van de collectie archiefbescheiden van Charles Guillon (1874) 

Over het verblijf van het archief van de bisschop is gedurende driekwart van de 
negentiende eeuw niets bekend, op twee uitzonderingen na. Het protocol van 
beschikkingen van de bisschop over de jaren 1782-1793 werd in de periode 
1833-1840 benut door J.A. Paredis als deken van het dekenaat Roermond om 
visitaties in het dekenaat en andere opdrachten van de bisschop van Luik, als-
mede om aanvallen op de kerk en de goede zeden, te noteren.79 De band met 
ingevulde formulieren aangaande de status van parochiekerken en parochies uit 
de jaren 1668-1670 was in 1849 in het bezit van “J. Spronck pastor”. Het betreft 
Hendrik Joseph Spronck (1807-1871) die in de periode 1843-1852 pastoor te 
Valkenburg en vervolgens tot zijn overlijden pastoor te Klimmen was.80 Proto-
col en band zijn ooit in de negentiende eeuw na de auctie Guillon in 1874 met 
het bisschoppelijk archief herenigd. 

In 1874 bleek dat belangrijke gedeelten van het archief van de bisschop van 
het eerste bisdom Roermond tot de nalatenschap behoorden van Charles Guillon. 
Charles Guillon was in 1811 te Roermond geboren. Sedert 1843 was hij notaris. 
Hij was lid van de gemeenteraad en in de jaren 1855 tot 1868 lid van Provincia-
le Staten van Limburg. Hij had een veelzijdige historische belangstelling die 
zich onder andere in 1863 uitte in het dispuut met de architect P. Cuypers over 
de te volgen restauratie van de Munsterkerk te Roermond. Hij verzamelde een 
grote collectie archiefbescheiden, boeken, archeologica en munten, en voorts 
nog een aantal houten beelden, kasten en schilderijen. Bij zijn overlijden op 10 
november 1873 liet Guillon in zijn huis aan de Swalmerstraat een waar museum 

 
78 Het betreft de RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 205, 207, 208, 210-214, 221, 230,. Zie : A. 
d’Hoop, Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant V (Brussel 1930) inv.nr. 18485 ; 
Verslagen omtrent ’s Rijks Oude Archieven (VROA) 1953, 132. 
79 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 28. 
80 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 942. Zie: J.G.C. Simons, Zielzorgers in het bisdom Roer-
mond 1840-2000 (Sittard 2001) 400. 
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na. De collecties werden in 1874 en 1890 in het openbaar verkocht door de eni-
ge erfgenaam Constant Guillon, broer van de overledene.81   

De catalogus van de te veilen archiefbescheiden werd samengesteld door J. 
Habets, toen nog kapelaan te Berg en Terblijt. Vanaf 1881 was hij Rijksarchiva-
ris in Limburg, waarover later meer. De catalogus omvatte 830 nummers waar-
onder herkenbare gedeelten van het bisschoppelijk archief, van de archieven 
van het officialaat en het kathedrale kapittel, het archief van de Munsterabdij en 
het archief van het klooster Sint-Gerlach te Houthem. Deze instelling had in de 
jaren tachtig van de achttiende eeuw haar intrek genomen in het complex van 
het opgeheven Kartuizerklooster te Roermond. Het belang van de collectie ar-
chiefbescheiden werd onderkend. De Rijksarchivaris te ’s-Gravenhage Van den 
Bergh maakte G. Franquinet, provinciaal archivaris in Limburg, er op 10 april 
1874 op attent dat Constant Guillon de archiefbescheiden wilde verkopen, 
waaronder belangrijke charters uit de dertiende eeuw. Constant Guillon zou zich 
tot de Belgische regering hebben gewend en Juste - bedoeld is Théodore Juste, 
conservator van de Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis te Brussel – 
zou naar Roermond komen om de waarde te schatten. “Het zou zeer te betreuren 
zijn”, zo vervolgde Van den Bergh, “zoo deze verzameling die eigenaardig in de 
provincie behoort, buiten ’s lands ging”. Van den Bergh kwam nog twee keer 
op de kwestie terug. Op 4 juni 1874 vroeg hij aan Franquinet of hij met de erf-
genamen in onderhandeling was getreden om de stukken voor het Provinciaal 
archief te verwerven, en op 30 november 1874, kort voor de openbare verkoop, 
of de stad Roermond of het provinciaal bestuur van plan waren tenminste de 
belangrijkste archivalia aan te kopen.82    

De catalogus van de diverse collecties was begin november 1874 gereed en 
verspreid. Ook in ’s-Gravenhage trok de catalogus belangstelling. De minister 
van Binnenlandse Zaken liet op 10 november 1874 aan Gedeputeerde Staten 
van Limburg weten dat bij het doorbladeren het oog was gevallen op verschei-
dene handschriften die voor de geschiedenis van Limburg van grote waarde 
schenen te zijn en voor aankoop door het Rijk of de provincie in aanmerking 
kwamen. Bij sommige catalogusnummers rees de vraag of de betreffende do-
cumenten uit openbare archieven van de provincie of gemeenten afkomstig 
waren. Zouden deze stukken niet in der minne moeten worden teruggeven aan 
de instellingen aan welke zij toebehoorden? De minister verzocht Gedeputeerde 

 
81 G. Venner, ‘Het archief van de Munsterabdij te Roermond in de negentiende eeuw’, Nederlands 
Archievenblad 93 (1989) 66-67. Zie voor Guillon: A. Berg, ‘Uit liefde voor zijn ‘vaderland’. Charles 
Guillon als hoeder van Limburgs erfgoed’, Spiegel van Roermond 2011, 53-63. 
82 RHCL, archief Rijksarchief in Limburg, inv.nr. 54. 
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Staten de provinciale archivaris in dezen te horen en de nodige stappen te on-
dernemen, indien zou blijken dat er inderdaad bescheiden waren die aan publie-
ke archieven waren “ontleend”.83   

De provinciale archivaris merkte in zijn rapport van 24 november 1874 al-
lereerst op dat in de catalogus vele stukken voorkwamen die klaarblijkelijk uit 
gemeentearchieven waren genomen of ontvreemd. Vervolgens gaf hij een wat 
beklemmende schets van de verzamelactiviteiten van Charles Guillon: 

“Wijlen de heer Guillon die erkend was als een geleerd en in oudheden zeer 
ervaren man, was met eene groote niet te verzaden zucht behebt om buiten 
en behalve archeologische voorwerpen, welke zijn geliefkoosde studie wa-
ren, ook geschiedkundige bescheiden en charters te verzamelen. Van deze 
weliswaar maakte hij geen gebruik of liet ze ook niet door anderen benutten, 
maar hoopte ze zonder orde los of in paketten in zijne boekerij op, waar de 
meesten verscholen zijn gebleven, en nu eerst na zijn dood als een gevonden 
schat voor de Limburgsche geschiedenis zijn tevoorschijn gekomen. 
 Hoe hij aan velen dier stukken is geraakt, beschuldigt hem ’t eenstem-
mig gevoelen der met zijne handelingen eenigzins bekende personen, niet 
altijd zeer kiesch te zijn geweest in de door hem aangewende middelen om 
er zich meester van te maken. Zoo beweert men dat hij de besturen van lan-
delijke gemeenten of leden dier besturen verzocht die stukken te mogen na-
zien en, tot meerder gemak van dat onderzoek, ze naar zijn huis voor eeni-
gen tijd te mogen overbrengen, ofwel dat hij burgemeesters of raadsleden 
wist te overreden dat de archiefstukken beter bij hem zouden geborgen zijn 
als in hunne gemeenten. Op zulke wijze zou hij ten gevolge, of van de on-
verschilligheid der meeste gemeentebesturen opzichtens de oude archieven, 
of van zijn persoonlijke bekendheid en ’t vertrouwen dat hij destijds alge-
meen inboezemde, in ’t bezit gekomen zijn van gemeentelijke bescheiden, 
welke niet in zijn leven van hem teruggeëischt zijnde thans zullen geveild 
worden. 
 Op eene soortgelijke wijze schijnt hij ook ’t archief der kathedrale kerk 
en van ’t vorig bisdom Roermond hebben weten te verkrijgen, nl. van den 
een of anderen kerkmeester. Velen te Roermond herinneren zich nog, gelijk 
mij gezegd is geworden, dat bedoelde archieven met verscheidene handkar-
ren naar zijn huis zijn gebracht”    

 
83 RHCL, Provinciaal archief, inv.nr. 4499, verbaal Gedeputeerde Staten 13 november 1874. Het betreft 
de deelcatalogus Catalogue des manuscrits et archives respectievelijk Manuscrits, archives et autres 
documents historiques. 
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Franquinet beschreef vervolgens hoe Guillon op rechtmatige wijze eigenaar was 
geworden van het archief van het klooster Sint-Gerlach te Houthem, maar: “Of 
van uit de gemeentearchieven of ’t archief van ’t bisdom voortkomende stukken 
thans nog zouden kunnen terugeëischt worden, komt mij zeer twijfelachtig, en 
wat zou betreffen eene daartoe strekkende rechtsvordering zeer gewaagd voor. 
Niet alleen de regel ‘en fait de meubles possession vaut titre’, maar de omstan-
digheid dat er geene voldoende bewijzen van onrechtmatige ontvreemding 
voorhanden zijn, beletten mijns inziens ernstig aan een terugvordering te den-
ken”.84 

Franquinet roept het beeld op van een bezeten verzamelaar die onder het 
mom van lenen en betere berging de oude stukken wist te ontfutselen, die echter 
na zijn dood door de erfgenaam zouden worden verkocht. Van een ongemakke-
lijke situatie is eveneens sprake in een brief van Constant Guillon aan J. Habets 
van 15 oktober 1874. Constant Guillon had enige dagen tevoren bezoek gehad 
van de deken van Roermond die verschillende stukken, als van de kerk afkom-
stig, reclameerde. Constant wilde zeer gaarne de stukken teruggeven die zijn 
broer te leen had ontvangen, maar hij wist daaromtrent niets. Hij had al zijn 
licht opgestoken bij de Roermondse stadsarchivaris J.B. Sivré, maar die had 
nooit van het uitlenen van dergelijke stukken gehoord.85  

Hoe het ook zij, het is aan de andere kant zeer waarschijnlijk dat het aan de 
belangstelling dan wel de verzamelwoede van Charles Guillon te danken is dat 
vele bescheiden uit het Ancien Régime bewaard zijn gebleven in een periode 
van verwaarlozing en onverschilligheid. In hetzelfde rapport herinnerde Fran-
quinet er immers aan dat “vóór de benoeming van den heer Beltjens als secreta-
ris der gemeente Roermond in 1848 ’t archief dier gemeente zonder eenig toe-
zicht in de bovenkamers van ’t stadhuis lag, ten prijs en buit voor ieder die er 
wilde van nemen”. 

Gedeputeerde Staten volgden het advies van Franquinet. Van enige proce-
dure was geen sprake meer. De provincie stelde geld beschikbaar om voor het 
Provinciaal archief stukken aan te kopen. Op 27 november 1874 gaven Gedepu-
teerde Staten aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Roermond, 
Venlo en Weert en 23 plattelandsgemeenten in Midden- en Noord-Limburg in 
overweging om tijdens de veiling die stukken aan te kopen die voor de gemeen-
tearchieven van belang waren. In de tweede week van december 1874 werd de 
collectie archiefbescheiden geveild. Beperken wij ons tot het archief van de 

 
84 RHCL, Provinciaal archief, inv.nr. 4499, verbaal Gedeputeerde Staten 27 november 1874. Zie het 
concept van deze brief in archief Rijksarchief in Limburg, inv.nr. 54. 
85 RHCL, archief Rijksarchief in Limburg, inv.nr. 275bis. 



 42 

bisschop. Het werd, voor zover in de catalogus omschreven, grotendeels aange-
kocht door P.J.H. Russel, docent aan het seminarie te Roermond, voor het semi-
narie. Russel verwierf de “Continuatio diurnalis” uit 1592, de protocollen van 
beschikkingen en handelingen van de bisschop, de zogenaamde acta episcopalia, 
stukken betreffende visitaties en niet verder gespecificeerde correspondentie 
van de bisschoppelijke kanselarij.86 Al deze bescheiden kwamen in het semina-
rie te berusten. 

Ook anderen kochten stukken uit het bisschoppelijk archief. Te noemen zijn 
Jozef Ramakers en ene Bloemendaal. Ramakers verwierf het visitatieprotocol 
over de jaren 1717-1719 dat in 1890 met het archief in het seminarie verenigd 
bleek te zijn.87 Bloemendaal kocht stukken die later in het bezit van de familie 
Geradts te Posterholt waren, zoals twee oorkonden uit 1294 en 1383 van het 
archief van het Begijnhof te Roermond die in 1929 aan het Rijksarchief in Lim-
burg werden verkocht. Daarnaast kocht Bloemendaal stukken die waarschijnlijk 
pas in de twintigste eeuw weer met het bisschoppelijk archief werden ver-
enigd.88  Daartoe behoorden de brieven van Johan van den Bergh onder andere 
te Leiden uit de jaren 1705-1714, de benoeming van Angelus d’Ongnies et 
d’Estrees tot prediker van de koninklijke kapel te Brussel in 1685, en het vonnis 
van de Grote Raad van Mechelen inzake het recht tot het convoceren van het 
kathedrale kapittel uit 1756.89 

Minder voorspoedig liep het af met de stukken uit het bisschoppelijk archief 
die werden aangekocht door Friedrich Nettesheim, koopman te Geldern en een 
zeer bekend amateurhistoricus. Hij kocht met name stukken betreffende plaat-
sen in Duitsland, waaronder de lijst van religieuzen van het klooster Nazareth te 
Geldern uit 1741, brieven aan de bisschop van bekende persoonlijkheden van-
wege de handtekeningen, en brieven van de Pruisische regeringsinstanties te 
Geldern.90 Na de dood van Nettesheim in 1881 werden zijn collecties op hun 
beurt in1883 in het openbaar verkocht, waaronder de brieven aan de bisschop 

 
86 Het betreft catalogusnrs. 32, 85, 120-140, 166, 167, 176-178, 412, 413, 576, 579, 592. 
87 Het betreft catalogusnr. 104. Zie: Habets, Geschiedenis bisdom Roermond 2, iii. 
88 Het betreft catalogusnr. 433; VROA 1929, 208. 
89 Het betreft catalogusnrs. 429, 433, 596, 656, 795, 823. 
90 Het betreft catalogusnrs. 14, 18, 30, 39, 72, 298, 331, 362, 382, 422, 437, 523, 531, 542, 543, 572, 
602-605, 636, 646, 659, 662, 663, 679, 685, 694, 707, 737-844, 759, 772, 775, 776, 784, 804, 814, 825, 
829. Zie voor Nettesheim: G.H.A. Venner, ‘Geschiedbeoefening betreffende het hertogdom Gelder, een 
grensoverschrijdend onderwerp’, in: J. Stinner en K.-H. Tekath (red.), Gelre – Geldern – Gelderland. 
Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (Geldern 2001) 480. 
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van (relatief) bekende historische personen, die daarmee uit het zicht verdwenen 
zijn.91 

Naast particulieren kocht de stad Roermond voor het stadsarchief stukken 
uit het bisschoppelijk archief zoals tal van aflaatbrieven voor diverse kerken in 
het bisdom Roermond, stukken betreffende de herbouw en uitbreiding van het 
bisschoppelijk paleis, alsmede brieven op afzender geordend, zoals die van de 
hertogin de Noailles.92 Stadsarchivaris was sinds december 1866 de reeds ver-
melde Jan Baptist Sivré. Hij werd in 1877 tevens tot rijksarchivaris benoemd 
wegens de te Roermond berustende archieven van de Staten van het Overkwar-
tier van Gelder en het Hof van Gelder. Na het overlijden van Sivré in 1889 zag 
de gemeente Roermond het liefst spoedig een opvolger benoemd, maar van 
rijkswege verkoos men de opheffing van het rijksarchief te Roermond en de 
overbrenging van de archieven, die als rijkseigendom werden beschouwd, naar 
het Rijksarchief in Limburg te Maastricht. Toen de gemeente dit merkte, kwam 
zij in verzet. De Roermondse archiefkwestie was geboren en zou tot in 1901 de 
gemoederen bezighouden.93 Aan de Roermondse archiefkwestie kwam in 1901 
een einde, toen de archieven van de Staten van het Overkwartier van Gelder, de 
hoven van Gelder te Roermond en Venlo en de schepenbank Roermond naar het 
Rijksarchief in Limburg werden overgebracht, evenals de charters en stukken 
die in 1874 waren aangekocht en onder meer behoorden tot de archieven van de 
bisschop en het Begijnhof te Roermond.94 Sinds 1901 berust derhalve een klein 
gedeelte van het archief van de bisschop van Roermond in het Rijksarchief in 
Limburg te Maastricht.    

Opgemerkt moet tenslotte worden dat de verkoopcatalogus van de archiva-
lia van Guillon ten aanzien van het bisschoppelijk archief de protocollen ver-
meldt, verder stukken over visitaties en met name brieven vanwege de interes-
sante handtekeningen. De vele bescheiden betreffende huwelijksdispensaties, de 
kloosters in het bisdom, de parochies of de procesdossiers van het officialaat 
worden niet genoemd, ofschoon deze wel zijn overgeleverd. Het zou kunnen 
zijn dat deze als onverkoopbare archiefmassa aan het seminarie zijn overgelaten. 

 
91  Catalog der nachgelassenen Bibliothek des Herrn Kaufmann Friedrich Nettesheim in Gel-
dern…Versteigerung am Montag den 26. Februar 1883… bei J.M. Heberle (H. Lempertz’ Söhne) in 
Köln (Keulen 1883), catalogusnrs. 135, 137, 140, 147, 148, 151, 160, 170, 175, 178, 182. 
92 Het betreft catalogusnrs. 306, 348, 546, 746. Zie voorts de catalogusnrs. 588-590, 629, 655, 683, 693, 
706, 745, 748, 750-752, 754, 761, 769. 
93 C. Bloemen, De Roermondse archiefkwestie (Maastricht 1966); Venner, Inventaris Staten Overkwar-
tier, 63-66; J. Daniels, ‘De Roermondse archiefkwestie nader beschouwd. Neerslag van een lezing 
gehouden voor de Groote Sociëteit op 18 april 2002’, Spiegel van Roermond 2003, 53-67. 
94 VROA 1901, 461-468, 485-487. 



 44 

Raadpleging en ordening van het archief 

Alle door het seminarie in 1874 verworven bescheiden bleven daar berusten en 
konden door Jos Habets worden benut voor het tweede en derde deel van zijn 
“Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond”. Jos Habets (1829-
1893) is de bekendste actieve beoefenaar van de regionale geschiedenis in het 
Limburg van de negentiende eeuw. Hij overschaduwde alle anderen. Hij was 
geboortig van Oirsbeek. Na tot priester te zijn gewijd was hij kortstondig kape-
laan te Hunsel (1856-1859), Bunde (1859-1861) en zeer lang naar zijn zin te 
Berg en Terblijt (1861-1878). Eindelijk kreeg hij in 1878 het ambt van pastoor 
te Wolder, maar al in 1881 werd hij tot (eerste) rijksarchivaris in Limburg be-
noemd. Hij was in 1863 medeoprichter van het Oudheidkundig Genootschap in 
het hertogdom Limburg, voorzitter van deze vereniging van 1866 tot zijn over-
lijden in 1893. Hij schreef vele historische bijdragen in het jaarboek van de 
vereniging, de Publications, een nog altijd bestaande serie.95  

In het eerste deel van de genoemde geschiedenis van het bisdom Roermond 
behandelt Habets het bisdom Luik en in mindere mate het aartsbisdom Keulen 
tot tegen het einde van de achttiende eeuw. Het tweede en derde deel, versche-
nen in 1890 en 1892, zijn gewijd aan het eerste bisdom Roermond en zijn geba-
seerd op het archief van de bisschop dat in gedeelten aan Habets werd uitge-
leend. Zo liet Habets op 7 januari 1889 aan de bisschop weten dat hij de acta 
episcopalia had teruggestuurd.96 Het vierde deel zou de Franse tijd en de eerste 
helft van de negentiende eeuw omvatten, maar Habets kon het niet meer volt-
ooien. Hij hield daar al rekening mee in een brief aan J.L. Meulleners, pastoor te 
Mook, van 19 oktober 1892: 

“Het spijt mij dat ik niet naar Mook kan komen. Mijn toestand liet dit niet 
toe. Te Utrecht ben ik in ‘Schwindel’ gekomen en op den draai drie dagen 
geweest. De dokter zegt dat ik niet meer mag werken en moet wandelen, 
veel wandelen, aanhoudend in de lucht zijn. Ik ben nu veel beter. Thomas-
sen heeft mij uitsteekend behandeld (Gij weet, hij is veearts). Onder zijn be-
geleiding ben ik woensdag den 12. naar huis gekomen. 
 Ik zal nu misschien eenige maanden moeten ‘vegiteeren’ om niet te 
worden een verloren man, un homme à la mer. Daar u wel eens van mijn 

 
95 G.H.A. Venner, Inventaris van het archief van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genoot-
schap 1863-1965 (Maastricht 2003) 12-26, 37-41; Dezelfde, ‘De stichting en de eerste jaren van het 
Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg’, PSHAL 139 (2003) 141-201; Dezelfde, 
‘Lofredes op de persoon, in het bijzonder op Habets’, PSHAL 146 (2010) 285-293. 
96 RHCL, archief Rijksarchief in Limburg, inv.nr. 275. 
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portret een man met scheeve tronie en mond en verlamden arm zoudt kun-
nen zien, heb ik Schmeits gezegd van mij nu te laten conterfeiten, nu ik nog 
ordentelijk goed uitzie. Ik zal u dan dit portret zenden en het zou mij veel 
genoegen doen, indien gij dit mijn portret liet in het vierde deel der ‘Ge-
schiedenis’ zetten. 
 Dit vierde deel is ten deele klaar en ik hoop het overige ook klaar te 
krijgen. Zou ik dit niet kunnen, dan laat ik die taak aan u en Creemers over. 
Gij kunt het werk van Daris dan volgen van 1800 tot 1840. In allen gevalle 
houde ik mij bij u aanbevolen voor de alphabetische registers op de vier 
deelen. Dit moet een afzonderlijk boekje worden. 
 Vele groeten aan vriend Creemers en hartelijk dank voor de eer die gij 
mij doet van mijn portret te geven. Zou ik komen te vallen, dan moet u in 
het vierde deel voorop mijne biographie schrijven”.97   

Habets overleed op 22 juni 1893. Meulleners die dus verzocht was om het vier-
de deel van de “Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond” te vol-
tooien, publiceerde wel de verslagen van Habets van opgravingen en Romeinse 
gebouwen rondom Maastricht, maar vanwege het vele nog te verrichten werk 
was hij niet in staat om de wens van Habets te vervullen.98  Een vierde deel zou 
pas in 1927 door (J.H.) W. Goosens worden verzorgd. Er verschenen evenwel 
slechts twee van de drie afleveringen, ook zonder inhoudsopgave en de beoogde 
naamindex.99  

Habets verwijst in de delen betreffende het eerste bisdom Roermond niet 
naar de bronnen, maar geeft in het tweede deel in 1890 een overzicht van “de 
archieven van het oude bisdom Roermond”, waarvan hij gebruik heeft gemaakt. 
Hij noemt onder meer de acta episcopalia, de correspondentie met de Pruisische 
regering, met de nuntius te Brussel, correspondentie van bisschop d’Ongnies, 
van andere bisschoppen, correspondentie van de bisschoppen met het hof te 
Brussel, losse stukken der kanselarij in vier portefeuilles, de kerkvisitaties van 
het hele bisdom Roermond en van de afzonderlijke dekenaten, protocollen van 
rechtszittingen en vonnissen van het officialaat, protocollen en registers van het 
kathedrale kapittel, van de parochiekerk en van de pastoor van Roermond.100 
“Eindelijk zijn nog honderdzevenenzestig portefeuilles, afkomstig uit het offi-
cialaat van Roermond, in het bisschoppelijk seminarie aanwezig, die wij niet 

 
97 RHCL, nalatenschap Habets, inv.nr. 7. 
98 ‘Uit de nagelaten geschriften van wijlen den zeer eerw. heer Jos. Habets over wegen en gebouwen uit 
het Romeinsch tijdperk in het hertogdom Limburg’, PSHAL 32 (1895) 257-296.  
99 Habets-Goossens, Geschiedenis bisdom Roermond 4, v-vi. 
100 Habets, Geschiedenis bisdom Roermond 2, ii-v. 
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hebben ingezien, omdat zij ons van minder belang toeschenen”. Voor een insti-
tutioneel getinte geschiedenis van het bisdom kon Habets deze stukken niet 
gebruiken. 

Habets heeft het archief van het bisdom intensief geraadpleegd, maar niet 
geïnventariseerd, ofschoon hij daar wel voor voelde. Hij liet op 27 november 
1885 aan de minister van Binnenlandse Zaken, waaronder de rijksarchieven 
ressorteerden, weten dat de inventaris van de archieven van de abdij en het land 
van Thorn was afgerond. Hij vroeg toestemming om het archief van het bisdom 
te mogen ordenen. “Die regeling kan ons te nutte komen, want wij geraken zoo 
op de hoogte van hetgeen in dit archief voor de landsgeschiedenis van gewicht 
is”. Het archief zou dan van Roermond naar het Rijksarchief gebracht moeten 
worden, zonder dat zulks veel kosten voor het Rijk met zich meebracht.101 Dit 
plan tot inventarisatie vond geen doorgang. Blijkens een brief van J.H.W. Goos-
sens aan Habets van 12 oktober 1890 had laatstgenoemde in de zomer van 1889 
de archiefstukken in portefeuilles geborgen.102 Daarbij was kennelijk toch een 
zekere ordening aangebracht, aangezien enige omslagen met de namen van 
parochies in het handschrift van Habets bewaard zijn gebleven 

De berging van de archieven in het seminarie was niet ideaal (geweest), 
want volgens Goossens zou “eene afzonderlijke bewaarplaats ervoor in orde 
gebracht worden. Zij zullen nu, hoop ik, beter bewaard worden als op den zol-
der, waar ze vroeger door elkaar lagen en blootgesteld waren aan de vocht en 
nog meer aan de langvingerige nieuwsgierigheid”. Eerder, op 6 maart 1890, 
klaagde M. Willemsen, pastoor te Sint Odiliënberg, bij Habets dat de resolutie-
protocollen van het kathedrale kapittel in het seminarie niet te vinden waren. Hij 
vroeg zich af of Habets deze in gebruik had. “Of zijn ze te Roermond den weg 
van alle oude papieren nagegaan?”103    

Het archief van de bisschop werd geïnventariseerd door kapelaan H.J. Hans-
sen (1870-1923). Hanssen startte de ordeningswerkzaamheden waarschijnlijk in 
de jaren 1897-1903, toen hij kapelaan te Herkenbosch en Roermond was. In het 
deel van Limburg’s Jaarboek dat in 1897 verscheen, werd de welwillende be-
middeling van Hanssen dankbaar vermeld, “aan wien het in orde brengen van 
ons vrij rijk bisdommelijk archief zoo wel is toevertrouwd”. Hij werd in 1903 
nog archivaris van het bisdom Roermond genoemd. Naar een dossier in het 

 
101 RHCL, archief Rijksarchief in Limburg, inv.nr. 292. 
102 RHCL, archief Rijksarchief in Limburg, inv.nr. 275bis. 
103 RHCL, archief Rijksarchief in Limburg, inv.nr. 275bis. Zie voor M. Willemsen: C.A.A. Linssen, 
‘Pastoor M.A.H. Willemsen van Sint Odiliënberg 1831-1904. Een schets van leven en werken’, PSHAL 
128 (1992) 121-184; J. Slangen, Diesse heylighe berch inde schoen kercke. Een geschiedenis van de 
basiliek van Sint-Odiliënberg (Sint Odiliënberg 2016) 140-148. 
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bisschoppelijk archief werd in een artikel in De Maasgouw in 1918 verwezen, 
zodat de inventarisatie toen mogelijk was afgesloten.104 Hanssen ordende in die 
tijd ook de parochiearchieven van Herkenbosch en Swalmen. Hij is vooral be-
kend als inventarisator van het oud archief der stad Venlo van de middeleeuwen 
tot in de negentiende eeuw. De inventaris verscheen in 1919. Hanssen had de 
opdracht tot inventarisatie blijkens de inleiding gekregen van het stadsbestuur 
op aandringen van het bestuur van de kring Venlo van het provinciaal genoot-
schap “Limburg”.105 De opdracht werd hem in 1913 verleend.106 Hanssen wist 
ook beslag te leggen op het archief van de familie Van Keverberg, waarvan de 
laatste mannelijke telg op 9 januari 1903 op kasteel Aldenghoor te Haelen was 
overleden. Hanssen verkocht het archief in gedeelten gedurende de jaren 1904-
1910 aan het Algemeen Rijksarchief te ’s-Gravenhage en met name aan het 
Rijksarchief in Limburg. Na zijn overlijden in 1923 kocht dit Rijksarchief van 
de erfgenamen de zogenaamd collectie Hanssen aan, met vele archiefbescheiden 
uit het familiearchief Van Keverberg, terwijl ook een kist archiefstukken naar 
Venlo werd gestuurd.107 Hanssen was eerder verzamelaar van archiefstukken 
dan archivaris. 

Hanssen vervaardigde een “inventaris van het archief van het oud bisdom 
Roermond” die de volgende indeling kende: 
I  A. Acta episcopalia – acta et expeditiones episcoporum 1665-1794  28 reg.

 B. Formularium Alexandri P.P. VII (Jansenismus) 1 reg. 
II Acta episcopalia – losse stukken en bescheiden, acta en correspondentie der 

bisschoppen 1561-1800  25 port. 
III Testamenten van bisschoppen en priesters, testamenten van leken 1490-

1795  3 port 
IV Seminarie 1596-1796  2 port. 
V Studiebeurzen 1570-1792  3 port. 
VI Kloosters, stiften, begijnhoven, proosdijen 1219-1800  10 port. 
VII Kerkvisitatiën – acta en correspondentie van en aan den bisschop over den 

toestand der parochies van het geheele bisdom 1236-1815  63 port. 

 
104 Limburg’s Jaarboek 5 (1897) 158; RHCL, archief H. Hanssen (ongeordend); A. Welters, ‘Stich-
tingsoorkonde van het altaar van St. Silvester in de kerk van Echt’, De Maasgouw 38 (1918) 38. Het 
dossier bevindt zich thans in RHCL, archief officialaat Roermond, inv.nr. 141 procesnr. 1722. 
105 H. Hanssen, Inventaris van het oud archief der stad, municipaliteit en gemeente Venlo (Venlo 1919) 
(2). 
106 Vriendelijke mededeling van drs. F. Hermans, gemeentearchief Venlo. 
107 RHCL, archief Rijksarchief in Limburg 1926 AR; J.H. Hanssen, ‘De lotgevallen van het familiear-
chief Van Keverberg’, Nederlands Archievenblad 89 (1985) 128-130. 
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De handgeschreven inventaris is door twee handen vervaardigd. Een derde hand 
schreef een doorschoten exemplaar met blanco bladen waarop door de volgende 
archivarissen E. Janssen C.Ss.R. in de jaren veertig van de vorige eeuw en dr. M. 
Spiertz tot in 1966 aanvullingen werden genoteerd. Deze aanvullingen betroffen 
ten dele stukken die waarschijnlijk in het nog ongeordende gedeelte van het 
archief waren aangetroffen. E. Janssen verving in dit tweede exemplaar de korte 
beschrijving van portefeuille 132 door een gedetailleerde van de stukken over 
de jaren 1800-1815 die voor een belangrijk gedeelte betrekking hebben op het 
apostolisch vicariaat Grave. Drs. H. Douma, chartermeester bij de archiefdienst 
land van Cuijk, beschreef nog in 1969 gedetailleerd de stukken betreffende het 
dekenaat Cuijk in de portefeuilles 80 en 81. Alle aanvullende werkzaamheden 
vonden dus plaats binnen het door Hanssen geschapen kader. De stukken waren 
geplaatst in doorlopend genummerde portefeuilles. Binnen elke portefeuille 
startte de nummering opnieuw. 

Hanssen ordende de archiefbescheiden naar onderwerp, niet naar de her-
komst der stukken. Hij bracht bijvoorbeeld stukken per parochie bijeen. Deze 
rubrieken omvatten niet alleen stukken uit het archief van de bisschop, maar 
ook procesdossiers uit het archief van het officialaat over pastoors, kapelaans en 
beneficies. Hij vermengde dus archiefbescheiden van de bisschop met die van 
het officialaat, ook met die van het kathedrale kapittel. Ten aanzien van paro-
chies en kloosters is voorts te constateren dat Hanssen bescheiden uit het stads-
archief Venlo, het familiearchief Van Keverberg en onder andere uit de archie-
ven van het Begijnhof te Roermond, het Jezuïetencollege aldaar en proosdij 
Meerssen had opgenomen.108 Ook zijn opvolgers voegden onder de aanvullin-
gen stukken toe die niet afkomstig waren uit het archief van de bisschop.  

Tenminste twee clusters archiefbescheiden vragen nog onze aandacht. De 
derde afdeling “testamenten…” omvatte testamenten van priesters behorend tot 
het archief van de bisschop of dat van het kathedrale kapittel. De meeste in deze 
afdeling opgenomen testamenten van priesters en vele wereldlijke personen 
dragen een dorsaal nummer dat ook qua handschrift overeenkomt met de num-
mers in een chronologische lijst van testamenten over de jaren 1514-1806. Deze 
collectie testamenten is derhalve waarschijnlijk na 1806 aangelegd en kan dan 
geen deel hebben uitgemaakt van het archief van de bisschop van het eerste 
bisdom Roermond.109 Op enig moment, waarschijnlijk in de negentiende eeuw, 
zijn de testamenten aan het archief van de bisschop toegevoegd. 

 
108 Hanssen, ‘Lotgevallen familiearchief Keverberg’, 133. 
109 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nrs. 2173-2175. 
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Portefeuille 132 die later in de twintigste eeuw door E. Janssen C.Ss.R. uit-
voerig is ontleed, bevatte, zoals gezegd, stukken over de jaren 1800-1815. Het 
betreft bescheiden opgemaakt en ontvangen door M.A. Sijben, toen deze als 
vicaris-generaal tot in 1802 te Nijmegen en Druten fungeerde, eveneens stukken 
opgemaakt en ontvangen door Van Velde de Melroy als Roermonds bisschop te 
Emmerik en apostolisch vicaris-generaal te Grave vanaf 1802. De jongste stuk-
ken hebben betrekking op de toelage van de apostolisch vicaris-generaal Gerar-
dus Hermans over de jaren 1824-1832. Aangezien stukken ontvangen door M.A. 
Sijben uit de jaren 1801-1802 nog aanwezig zijn in het archief van het dekenaat 
Cuijk, lijkt het niet waarschijnlijk dat Sijben zijn ambtelijk archief in 1803 bij 
zijn verhuizing naar Echt en later naar Weert heeft meegenomen. Mede omdat 
stukken betreffende het dekenaat Cuijk over de jaren na 1802 onder de beschei-
den te Roermond ontbreken, is het waarschijnlijk te achten dat de stukken van 
Sijben en de apostolisch vicaris-generaal na 1832 vanuit Cuijk naar Roermond 
zijn overgebracht.110 Tenslotte zij vermeld dat nog stukken werden aangetroffen 
behorend tot het archief van het seminarie te Roermond. 

Verantwoording van de inventarisatie 

De archieven van de bisschop van het eerste bisdom Roermond, het officialaat 
en het kathedrale kapittel werden in 1970 door het bisdom Roermond aan het 
Rijksarchief in Limburg in bewaring gegeven. Sinds de ordeningswerkzaamhe-
den van Hanssen was er wel een rudimentair onderscheid tussen deze drie ar-
chieven, maar, zoals beschreven, waren vele dossiers uit het archief van het 
officialaat en bescheiden van het kathedrale kapittel in het archief van de bis-
schop opgenomen. Alle drie archieven kenden een gedeelte dat geheel niet ge-
ordend was. 

In 2008 werd met de (her)ordening van het cluster archieven van de bis-
schop, officialaat en kathedrale kapittel gestart. Het archief van het kathedrale 
kapittel werd als eerste ter hand genomen. Het geordende en ongeordende ge-
deelte van dit archief bevatten stukken behorend tot het archief van de bisschop, 
het officialaat, de pastoor van Roermond en diverse broederschappen. In het 
archief van de bisschop, in het geordende en ongeordende gedeelte, waren tal 
van stukken van het kathedrale kapittel aanwezig. Door een grote uitruilactie 
tijdens de inventarisatie werden de archieven van de bisschop, het officialaat en 

 
110 Andere bescheiden van Van Velde de Melroy, afkomstig van het departement van de R.K. Eere-
dienst, bevinden zich sinds 1909 in het Nationaal Archief te ’s-Gravenhage. Zie VROA 36 (1913) 130-
131.  
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het kapittel in een eerste ronde al ontdaan van vele (losse) stukken die tot een 
ander archief behoren. 

Tot het begin van de ordening van het archief van het officialaat in januari 
2011 werden tot dit archief ook de brieven van pastoors gerekend, waarin dis-
pensatie in huwelijksbeletselen wegens bloed- en/of aanverwantschap en dis-
pensatie van kerkenroepen werd gevraagd. Deze verzoeken waren evenwel ge-
richt aan de bisschop en de dispensaties werden blijkens de protocollen van 
beschikkingen van de bisschop, door deze verleend. De brieven behoren derhal-
ve tot het archief van de bisschop en werden naar dit archief overgebracht. De 
officiaal was wel betrokken bij de uitvoering van door de paus of nuntius ver-
leende dispensaties. 

De door kapelaan Hanssen in het archief van de bisschop opgenomen pro-
cesdossiers die bij de officiaal waren ingediend, werden naar het archief van de 
laatste overgebracht. Aan de andere kant werden uit het archief van het officia-
laat enige dossiers van processen die voor de bisschop waren gevoerd, naar het 
archief van de bisschop overgebracht. De procesdossiers uit de perioden 1732-
1741 en 1764-1769, waarin de bisschop zelf de functie van officiaal uitoefende, 
maar gebruik maakte van de fungerende griffier, niet van zijn eigen secretaris, 
werden geacht tot het archief van de officiaal te behoren. 

Wanneer een priester dan wel een clericus werd voorgedragen voor een pas-
toorsambt, kapelanie respectievelijk een beneficie, maakte de bisschop de voor-
dracht in de zogenaamde “proclamationes” bekend, waarbij tevens eventuele 
tegenkandidaten werden opgeroepen zich bij het officialaat te melden. Voorzien 
van een attest van de pastoor dat de “proclamationes” gedurende drie zondagen 
in de parochiekerk waren afgekondigd, begaf de kandidaat zich naar het officia-
laat en liet eventuele andere rechthebbenden dagen. Verscheen iemand ter zit-
ting die meer recht meende te bezitten, dan startte een procedure voor de offici-
aal. Verscheen geen tegenpartij, dan werd zulks tijdens de zitting door de offici-
aal vastgesteld. Met een uittreksel van het verslag van de zitting en de “procla-
mationes” begaf de kandidaat zich weer naar de bisschop en kreeg tenslotte de 
benoemingsakte. De “proclamationes” en het uittreksel behoren in deze geval-
len niet tot het archief van de officiaal, maar tot dat van de bisschop. 

In april 2013 werd gestart met de (her)inventarisatie van het in de vooraf-
gaande jaren opgeschoonde archief van de bisschop. Tijdens de ordening wer-
den de archiefbescheiden van de pastoor en het stadsbestuur van Venlo overge-
dragen aan het gemeentearchief aldaar, stukken uit het stadsarchief van Weert 
aan het gemeentearchief te Weert en stukken van de pastoor van Roermond aan 
het gemeentearchief te Roermond. Andere stukken werden naar archieven bin-
nen het Regionaal Historisch Centrum Limburg overgebracht. Reeds eerder 
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waren bij de ordening van het archief van het klooster Sint-Elisabethsdal te 
Nunhem en het klooster Mariagarde te Roermond stukken uit het bisschoppelijk 
archief gelicht.111 Nu werden de bescheiden behorend tot de archieven van de 
schepenbank Thorn, de proosdij Meerssen en het Jezuïetencollege te Roermond 
naar deze archieven overgebracht. Aan de andere kant werden aan het archief 
van de bisschop toegevoegd de stukken uit dit archief die het Rijksarchief in 
Limburg in 1901 na beëindiging van de Roermondse archiefkwestie, en in 1953 
ingevolge de archievenruil tussen België en Nederland had verkregen.112 

Ten aanzien van de archiefbescheiden van het Begijnhof te Roermond in het 
bisschoppelijk archief werd anders gehandeld.113 Het Rijksarchief in Limburg 
bezat, ingevolge de beëindiging van de Roermondse archiefkwestie in 1901 en 
enkele latere aanwinsten, twee cartularia en een aantal charters van het archief 
van het Begijnhof.114 Andere charters en stukken waren in het archief van de 
bisschop opgenomen. Besloten werd beide bestanddelen van het Rijk en het 
bisdom Roermond, zijnde het archief van het Begijnhof, te inventariseren en in 
deze inventaris van de bisschop van Roermond te herenigen.115    

Opgenomen in deze inventaris werden ook de archiefstukken van het semi-
narie te Roermond, de aangetroffen stukken van de laatste bisschop van Roer-
mond en apostolisch vicaris-generaal te Grave over de jaren 1794-1840 en de 
collectie testamenten. Onder de archiefstukken bevinden zich ook bescheiden 
die de afzonderlijke bisschoppen, vicarissen-generaal en secretarissen als privé-
persoon en/of vóór hun benoeming hadden opgemaakt of ontvangen. Zij zijn als 
gedeponeerde archiefstukken bij het archief van de bisschop te beschouwen. 
Tenslotte zijn er stukken waarvan het verband met een der genoemde archieven 
niet is gebleken. Zij werden opgenomen, omdat zij in de oude bestaande inven-
taris en soms ook in de literatuur zijn vermeld. Tot deze categorie behoort het 

 
111 K. Schutgens, Inventaris der archieven van het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem 1240-1797 
(Maastricht 1979); E.P.M. Ramakers, ‘Inventaris van het archief van het klooster Mariagarde te Roer-
mond 1419-1783’, in: Inventarissen van Roermondse kloosterarchieven (Maastricht 1983). 
112 Voor zover niet met andere stukken verenigd, zijn eigendom van het Rijk de inv.nrs. 139-1, 139-2, 
139-3, 139-4, 139-6, 142-1, 142-2, 148-1, 148-2, 148-3, 151-1, 164, 173-1, 173-2, 174, 181, 182, 183, 
186, 191, 205, 205-1, 205-2, 205-3, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 221, 230, 385-2, 385-3, 444, 695, 
761, 808, 809, 842, 864, 866, 867, 868, 949, 1128, 1206, 1249, 1275, 1430, 1509, 1611, 1629, 1644, 
1708, 1712, 1755, 1778, 1779, 1781, 1782, 1783, 1887, 1962, 1978, 1987, 2098-1, 2098-2, 2098-3, 
2102, 2103, 2104, 2105, 2206, 2211, 2214, 2226, 2227, 2228, 2236, 2239, 2242, 2245, 2252. 
113 Zie voor de geschiedenis van het Begijnhof: J.B. Sivré, ‘Geschiedkundige schets van het oud begijn-
hof te Roermond’, PSHAL 11 (1874) 163-219. 
114 VROA 1901, 485-487; 1927, 893; 1929, 208. 
115 Eigendom van het Rijk zijn de inv.nrs. 2119, 2121, 2122, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2131, 
2132, 2134, 2135, 2136, 2137, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2153, 2154, 2156, 2157, 
2163, 2164.  
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deel met akten van attestatie van kloosterzusters van het Annunciatenklooster te 
Venlo betreffende het kloosterleven van Agnes Maria Huyn van Amstenraedt. 
Blijkens het handschrift van E. Janssen C.Ss.R. is het omstreeks 1940 aan het 
archief toegevoegd. Het komt niet voor in de net-inventaris en de inventaris met 
doorschoten bladen, maar wel in het exemplaar dat na 1970 op grond van de 
voorafgaande is getypt.116  

Onder de handschriften, zijnde geen archiefstukken, is het manuscript “His-
toria ecclesiastica ducatus Geldriae” van de hand van de Heldense pastoor Jo-
annes Knippenbergh en gedrukt te Brussel in 1719, opgenomen. Het werd tij-
dens de inventarisatie in het ongeordende gedeelte van het archief aangetroffen. 
Het is het exemplaar dat gelijk is aan de druk.117 Een andere versie bevindt zich 
in het parochiearchief te Helden.118 Verbeteringen in het handschrift te Helden 
zijn in het handschrift in het bisschoppelijk archief in het net overgenomen. Het 
Heldense exemplaar vormt dus een voorafgaande versie. Het manuscript in het 
archief van de bisschop is tijdens de veiling van de collecties van Guillon in 
1874 aangekocht door Albert Wolters, pastoor te Roosteren, die ook oorkonden 
betreffende Sint Odiliënberg verwierf. Het zal met de correspondentie van Al-
bert Wolters betreffende het uitgeven van zijn boek over de heiligen Wiro, 
Plechelmus en Odgerus uit de jaren 1855-1865 op enig moment in de twintigste 
eeuw aan het bisschoppelijk archief zijn toegevoegd.119       

De indeling van het archief van de bisschop is allereerst die tussen stukken 
van algemene aard en stukken van bijzondere aard. Dit onderscheid is gebaseerd 
op de aanwezigheid van de protocollen van beschikkingen van de bisschop die 
over alle bevoegdheden van de bisschop gaan en dus algemeen van aard zijn. 
Tot deze afdeling behoren ook de brieven die niet op onderwerp maar op afzen-
der waren gerangschikt. De stukken van bijzondere aard hebben voor het groot-
ste gedeelte betrekking op de bevoegdheden van de bisschop. Onder de afdeling 
“stukken betreffende de financiële aspecten van – en de zielzorg in de paro-
chies”, kon een indeling van stukken per parochie worden gehandhaafd. Onder 
de afzonderlijke parochies bevinden zich echter minder stukken dan voorheen, 
omdat niet de parochie bepalend was voor de plaatsing der stukken, maar de 
bevoegdheden van de bisschop. Zo zijn de stukken over benoemingen van pas-
toors en beneficianten niet per parochie, maar als een serie onder de desbetref-

 
116 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 2184. 
117 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 2272. 
118 Met dank aan H. Thiesen te Helden die enige fotokopieën van het exemplaar aldaar bezorgde. 
119 RHCL, archief bisdom Roermond, inv.nr. 2271. 
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fende bevoegdheid van de bisschop gegroepeerd, omdat zij vanuit het standpunt 
van de bisschop tot de routinezaken behoorden. 

Het visiteren van de parochies van het bisdom was een aparte taak van de 
bisschop.120 In ieder geval in de achttiende eeuw werden tijdens de visitatie of 
kort daarna door de pastoor en beneficianten voorgedrukte ingevulde formulie-
ren ingeleverd alsmede staten van de diverse inkomsten en van de jaargetijden. 
Daar deze stukken specifiek met de visitaties samenhangen, werden deze be-
scheiden al in 2007-2008 - ter voorbereiding van de conservering, verfilming en 
digitalisering van deze stukken in het kader van het archiefproject Metamorfoze 
- bij de afzonderlijke parochies weggehaald. Zij werden overgebracht naar de 
afdeling visitaties en daar per parochie geordend. Deze ordening is gehandhaafd. 
Bij de inventarisatie bleek echter dat de in 1706 en 1784 ingediende staten niet 
naar aanleiding van visitaties werden opgesteld. Voor zover deze naar de afde-
ling visitaties waren overgeplaatst, werden zij weer onder de afzonderlijke pa-
rochies opgenomen. Het onderscheid tussen parochies in het Staatse land van 
Valkenburg enerzijds en het Spaanse, later Oostenrijkse gedeelte anderzijds 
werd losgelaten. 

Beschrijvingen in een inventaris zijn veelal formeel en beknopt van aard. 
Veel informatie die voor historisch onderzoek van belang kan zijn, wordt niet in 
de beschrijving opgenomen. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, volgt na 
de inventaris een regestenlijst van alle oorkonden in origineel en in afschrift tot 
en met 1500. Het betreft dus de oorkonden in het archief van de bisschop én in 
het archief van het Begijnhof te Roermond. Een regest is een uitgebreide sa-
menvatting van een oorkonde die alle handelende personen, getuigen en topo-
niemen bevat. 

Het archief van de bisschop van Roermond is sinds de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw geregeld geraadpleegd. In de literatuur wordt dan ook naar 
stukken in dit archief verwezen onder vermelding van de signatuur van porte-
feuillenummer en inventarisnummer binnen de portefeuille. Deze nummering is 
thans vervallen. Om toch dezelfde stukken te kunnen terugvinden, werd onder 
bijlage IV onder andere een vergelijkingstabel opgenomen tussen de oude porte-
feuille- en inventarisnummers van Hanssen enerzijds en de nieuwe inventaris-
nummers anderzijds. Het betreft slechts enkel stukken in het archief van de 
bisschop. Stukken die naar het archief van het officialaat, het kathedrale kapittel 

 
120 Zie: A.M.P.P. Janssen, ‘De kerkvisitatie van het dekenaat Nijmegen door Franciscus Ludovicus 
Sanguessa, bisschop van Roermond (1725)’, Numaga 54 (2007) 59-77; Dezelfde, ‘Lütticher und Roer-
monder Visitationen in den Pfarren des heutigen Bistums Aachen’, Geschichte im Bistum Aachen 7 
(2003/2004) 55-80. 
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of andere archieven werden overgebracht, zijn in deze vergelijkingstabel niet 
vermeld. De stukken die in het archief van het officialaat en het kathedrale ka-
pittel zijn opgenomen, het merendeel, zijn via de indices op persoons- en 
plaatsnamen in de inventarissen van laatstgenoemde archieven terug te vinden.  
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Inventaris  
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Archief van de bisschop van Roermond (1561-) 
1665-1802 

1  Stukken van algemene aard 

1.1 Protocollen van beschikkingen 

1  Stukken houdende beschikkingen van de bisschop. 
1690-1797 en z.d., 18de eeuw kladden en minuten  1 omslag 

2  Protocol van beschikkingen van de bisschop. 
1779 augustus – oktober, 
1780 augustus – oktober, 
1781 maart – mei, 
1795 april – 1796 mei minuten  1 omslag 
N.B. Alle beschikkingen zijn chronologisch gerangschikt. Pas in de net-exemplaren 
inv.nrs. 26-28, zijn zij naar soorten uitgesplitst. 

3  “Continuatio diurnalis vacantis ecclesiae Ruraemundensis 1592”, Regis-
ter van uitgaande brieven met name aan landsheerlijke ambtenaren; re-
gister van beschikkingen. 
1592-1594  1 deel 

4  Protocol van beschikkingen van de bisschop. 
1665 juni 1 – 1670 augustus 30  1 deel 

5  Protocol van wijdingen door de bisschop. 
1679 mei 26 – september 23  1 stuk 
N.B. Het betreft een pagina uit een register. 

6  Protocol van beschikkingen van de bisschop, sinds 10 maart 1690 tevens 
van wijdingen door de bisschop. 
1677 maart 26 – 1692 mei 29  1 deel 
N.B. Achterin teruglopend ingeschreven appointementen op rekesten en beschikkingen 
soms in het kader van geschillen en processen, 1688 mei 15 – 1691 september 12. 

7  Protocol van beschikkingen van en wijdingen door de bisschop. 
1692 mei 1 – 1700 juni 8  1 deel 
N.B. Achterin teruglopend ingeschreven appointementen op rekesten en beschikkingen 
soms in het kader van geschillen en processen, 1692 juni 4 – 1700 mei 6.  
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8-9  Protocollen van beschikkingen van en wijdingen door de bisschop, sys-
tematisch ingedeeld naar verschillende soorten beschikkingen, te weten: 
Dispensationes in gradibus prohibitis 
Dispensationes in proclamationibus antenuptialibus 
Ordinationes en tonsurae 
Proclamationes ad beneficia 
Institutiones 
Admissiones ad exipiendas confessiones 
Licentiae testandi et  
Approbationes testamentorum 
Approbationes titulorum 
Commissiones decanales et pro deservitura 
Dimissoriales. 
1702 januari 18 – 1718 augustus 5  2 delen 

8  1702 januari 18 – 1709 november 28 1 deel 

9  1709 december 2 – 1718 augustus 5  1 deel 

10-11  Protocollen van beschikkingen van de bisschop van andere aard, tevens 
brievenboek. 
1702 september 15 – 1718 augustus 6 2 delen 

10  1702 september 15 – 1709 november 15 1 deel 

11  1709 december 2 – 1718 augustus 6 1 deel 

12-18  “Registrum omnium ordinariorum seu expeditionum quotidianarum”, 
Protocollen van beschikkingen van en wijdingen door de bisschop. 
1718 augustus 6 – 1741 augustus 10 7 delen 

12  1718 augustus 6 – 1720 december 31 1 deel 
N.B. Achterin trefwoordenindex op beschikkingen en naamindex. 

13  1721 januari 3 – 1722 april 4  1 deel 
N.B. 1. Achterin trefwoordenindex op beschikkingen en naamindex. 
N.B. 2. Achterin op de kop ingeschreven: “Acta quadam extraordinaria”, Beschikkingen 
in buitengewone zaken, 1726 juni 21 - 1727 maart.  

14  1722 april 10 – 1725 december 26  1 deel 
N.B. Achterin trefwoordenindex op beschikkingen en naamindex. 
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15  1726 januari 3 – 1728 december 31  1 deel 
N.B. Voorin liggend: “Diarium” van bisschop Sanguessa, een kroniek van belangrijke 
gebeurtenissen en ambtshandelingen, 1721-1737.  

16  1729 januari 1 – 1732 december 27  1 deel 

17  1733 januari 4 – 1737 mei 31  1 deel 

18  1737 juni 1 – 1741 augustus 10  1 deel 

19-20  Protocollen van beschikkingen van de vicaris-generaal, tevens brieven-
boek van ingekomen en uitgaande brieven. 
1741 augustus 11 – 1743 september 16 2 delen  

19  1741 augustus 11 – 1742 mei 22  1 deel 

20  1742 mei 23 – 1743 september 16  1 deel 

21-23  Protocollen van beschikkingen van en wijdingen door de bisschop. 
1743 september 12 – 1754 juni 22  3 delen 

21  1743 september 17 – 1746 mei 25  1 deel 

22  1746 mei 25 – 1749 december 31  1 deel 

23  1750 januari 2 – 1754 juni 22  1 deel 
N.B. Achterin tafel op belangrijke beschikkingen. 

24-25  “Continuatio dispensationum in gradibus et bannis…”, Protocollen van 
beschikkingen van de bisschop, te weten het verlenen van huwelijksdis-
pensaties. 
1754 juni 24 – 1777 december 30, 
1779 maart 23 – juli 14  1 deel + 1 katern 

24  1754 juni 24 – 1777 december 30  1 deel 

25  1779 maart 23 – juli 14  1 katern  
N.B. Fragment. 
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26  “Continuatio admissionum confessariorum et ordinandorum..”, Protocol 
van beschikkingen van de bisschop, te weten het verlenen van toestem-
ming aan priesters om biecht te horen en te preken, en van wijdingen 
door de bisschop. 1754 juni 26 – 1793 april 17, 1794 juli 4 – 21  1 deel 

27-28  “Continuatio aliquorum actorum…”, Protocollen van andere beschikkin-
gen van de bisschop. 
1754 juni 25 – 1793 april 19  2 delen 

27  1754 juni 25 – 1781 december 31  1 deel 

28  1782 januari 3 – 1793 april 19  1 deel 
N.B. Nadien werd dit register door J.A. Paredis als deken van het dekenaat Roermond 
benut om visitaties in het dekenaat en andere opdrachten van de bisschop van Luik, als-
mede aanvallen op de kerk en goede zeden te noteren, 1833-1840.  

29  Protocol van andere beschikkingen van de bisschop. 
1781 juli 5 – november 6 net  1 katern 
N.B. 1: Fragment. 
N.B. 2: Zie inv.nr. 27. De beschikkingen zijn hier soms anders geformuleerd. Deze katern 
bevat bovendien beschikkingen die in inv.nr. 27 niet voorkomen.  

30  Tafel van beschikkingen van de bisschop vermeld in de protocollen van 
beschikkingen van en wijdingen door de bisschop over de periode 1722 
april 18 – 1741 juli 30. 
z.d., 18de eeuw  1 katern 
N.B. De tafel verwijst naar inv.nrs. 14-18. 

31  Tafel van beschikkingen van de vicaris-generaal vermeld in het protocol 
van beschikkingen over de periode 1741 augustus 11 – 30. 
z.d., 18de eeuw klad  1 stuk  
N.B. 1: Fragment. 
N.B. 2: De tafel verwijst naar inv.nr. 19. 

32  Tafel van de ingekomen en uitgaande brieven opgenomen in het protocol 
van beschikkingen, tevens brievenboek, over de periode 1741 augustus 
17 – 1743 september 16. 
z.d., 18de eeuw  1 katern 
N.B. De tafel verwijst naar inv.nrs. 19-20. 
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33  “Index registri proclamationum et institutionum beneficiorum…ab anno 
1754 usque ad annum”, Index van de afkondigingen en inbezitstellingen 
van vacante pastoorsambten en beneficies per parochie, zoals vermeld in 
het betreffende protocol van beschikkingen van de bisschop.  
1754 1 deel 
N.B. 1: Het protocol zelf is niet bewaard gebleven. 
N.B. 2: Voorin een overzicht van de parochies per dekenaat. 

1.2 Ingekomen en uitgaande brieven 
 N.B. Zie ook inv.nrs. 3, 11, 19, 20, 32. 

34  Uitgaande brieven. 
1720, 1723, 1741-1743, 1746-1747, 1779, 1786, 1793-1795  1 omslag 

35  Brievenboek. 
1718 augustus 6 – 1719 september 26; 
Overzicht van de huiskapellen op basis van berichten van de pastoors. 
1772; 
Protocol van beschikkingen van de bisschop om in huiskapellen missen 
te mogen lezen. 
1772 april 28 – 1773 september 25  1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 1105. 

36  Brievenboek van uitgaande brieven, rekesten en verordeningen. 
1722 februari 4 – april 22  1 omslag 

37  Brieven van de centrale regeringsinstanties te Brussel en Madrid en van 
het Hof van Gelder te Roermond. 
1672-1699  1 omslag 

38  Brieven van de centrale regeringsinstanties te Brussel en Wenen en van 
het Hof van Gelder te Roermond. 
1708-1791  1 pak  

39  Brieven van Magnus Friedrich von Horn, gouverneur van Geldern. 
1705-1710  1 omslag 

40  Brieven van de Pruisische regeringsinstanties te Geldern en het Hof van 
Gelder aldaar. 
1718-1794  1 omslag 
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41  Brieven waarbij de benoeming dan wel het overlijden van seculiere en 
reguliere hoogwaardigheidsbekleders wordt meegedeeld. 
1780-1793  1 omslag 

1.3 Correspondentie van afzonderlijke bisschoppen en vicarissen-generaal 

1.3.1 Jacobus van Oeveren, vicaris-generaal 1666-1677 

42  Brieven van Carlos Francisco Airoldi, internuntius te Brussel. 
1672 2 stukken 

1.3.2 Reginaldus Cools, bisschop 1677-1700 

43  Brieven van Sebastianus Antonius Tanari, internuntius te Brussel. 
1677-1687  1 omslag 

44  Brieven van Joannes Antonius de Via, internuntius te Brussel. 
1687-1690  1 omslag 

45  Brieven van Julio Piazza, internuntius te Brussel. 
1691-1696  1 omslag 

46  Brieven van Horatius Philippus Spada, internuntius te Brussel. 
1696-1698  1 omslag 

47  Brieven van Joannes Baptista Bussi, internuntius te Brussel. 
1698-1699  1 omslag 

48  Brieven van A. Pigliardi, auditeur van de internuntius te Brussel. 
1680-1694  1 omslag 

49  Brieven van Sebastianus Antonius Tanari, nuntius te Keulen. 
1688-1690  1 omslag 

50  Brieven van Joannes Antonius de Via, nuntius te Keulen. 
1691-1695  1 omslag 

51  Brieven van Horatius Philippus Spada, nuntius te Keulen. 
1698-1699  1 omslag 
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52  Brieven van kardinaal Columna. 
1682, 1685  2 stukken 

53  Brieven van kardinaal Sebastianus Antonius Tanari. 
1699 2 stukken  

54  Brieven van Alphonsus de Berghes en Humbertus Guilielmus de Precipi-
ano, aartsbisschoppen van Mechelen. 
1678-1699  1 omslag 

55  Brieven van Joannes Ferdinandus van Beughem, bisschop van Antwer-
pen. 
1679-1698  1 omslag 

56  Brieven van Humbertus Guilielmus de Precipiano en Guilielmus Bassery, 
bisschoppen van Brugge. 
1688, 1694-1697  1 omslag 

57  Brieven van Guilielmus Bassery, vicaris-generaal van het bisdom ’s-
Hertogenbosch. 
1689-1690  1 omslag 

58  Brieven van Petrus van den Perre, bisschop van Namen. 
1684, 1691  1 omslag 

59  Brieven van de bisschop van Sigüenza. 
1685-1686  1 omslag 

60  Brieven van en aan de gouverneurs-generaal, te weten de hertog van 
Villa Hermosa, de markies de Grana en de markies van Gastanaga.  
1678-1687  1 omslag 

61  Brieven van Pedro Ronquillo, Spaans ambassadeur te Nijmegen. 
1677-1678  1 omslag 

62  Brieven van N. Ranst bij Aalst en te Gent en van Nicolaus du Beech te 
Leuven betreffende juridische adviezen. 
1681, 1683-1686  1 omslag  

63  Brieven van overige afzenders. 
1677-1698 en z.d., 17de eeuw  1 omslag 
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1.3.3 Angelus d’Ongnies et d’Estrees, bisschop 1701-1722 

a. brieven van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders 

64  Brieven van en aan Fabrizio Paulucci, kardinaal-staatssecretaris te Rome. 
1706-1721  1 omslag 

65  Brieven van Emmanuel Theidose de la Tour d’Auvergne, kardinaal van 
Bouillon. 
1714 1 omslag 

66  Brieven van enige andere kardinalen. 
1709-1718  1 omslag 

67  Brieven van Stefano Ruggia, agent te Rome. 
1701-1714, 1721  1 omslag 

68  Brieven van Johan Renier Tackoen te Rome. 
1703, 1706  2 stukken 

69  Brief van Joannes Baptista Bussi, internuntius te Brussel. 
1702 1 stuk 

70  Brieven van Girolamo Grimaldi, internuntius te Brussel. 
1706-1713 en z.d. 18de eeuw  1 omslag 

71  Brieven van Vincentius Santini, internuntius te Brussel. 
1712-1721  1 omslag 

72  Brieven van Joseph Spinelli, internuntius te Brussel. 
1721-1722  1 omslag 

73  Brieven van Julio Piazza, nuntius te Keulen. 
1703-1706  1 omslag 

74  Brieven van Joannes Baptista Bussi, nuntius te Keulen. 
1706-1712  1 omslag 

75  Brieven van Girolamo Achinto, nuntius te Keulen. 
1714, 1719  2 stukken 
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76  Brieven van Vincentius Santini, nuntius te Keulen. 
1721 1 omslag 

77  Brieven van Julio Piazza, nuntius te Wenen. 
1708-1711  1 omslag 

78  Brieven van Giorgio Spinola, nuntius te Wenen. 
1716, 1718  1 omslag 

79  Brieven van Humbertus Guilielmus de Precipiano en Thomas Philippus 
de Alsiata, aartsbisschoppen van Mechelen. 
1702-1722  1 omslag 

80  Brieven van Thomas Philippus de Alsiata als proost te Gent en kamer-
heer te Rome. 
1710-1712  1 omslag 

81  Brieven van Amatus Ignatius de Coriache, officiaal van het aartsbisdom 
Mechelen, over procedures. 
1704-1705, 1722  1 omslag 

82  Brieven van Reginaldus Cools, de vicaris-generaal Carolus Franciscus 
Taye van Wemmel, en Petrus Josephus de Francken-Sierstorpf, bis-
schoppen van Antwerpen.  
1702, 1710-1711, 1720-1721  1 omslag 

83  Brieven van Guido de Sève de Rochechouart, bisschop van Atrecht. 
1701, 1720  1 omslag 

84  Brieven van en aan Henricus Jacobus van Susteren, bisschop van Brugge. 
1716-1720  1 omslag 

85  Brieven van de (niet nader aangeduide) bisschop van Doornik. 
1721 en z.d., begin 18de eeuw  1 omslag 

86  Brieven van Philippus Erardus van der Noot, bisschop van Gent. 
1702-1721  1 omslag 

87  Brieven van Carolus Franciscus Guido de Laval Montmorency en Joan-
nes Baptista de Smet, bisschoppen van Ieper. 
1713, 1721  1 omslag 
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88  Brieven van de vicarissen-generaal van Kamerijk. 
1718-1719 1 omslag 

89  Brieven van Ferdinandus de Berlo, bisschop van Namen. 
1702, 1721  2 stukken 

90  Brieven van de bisschop en vicarissen-generaal van het bisdom Luik. 
1702, 1706, 1716, 1721  1 omslag 

91  Brief van Grammont, aartsbisschop van Besançon. 
1703 1 stuk 

92  Brieven van Charles Maurice de Tellier en François de Mailly, bisschop-
pen van Reims. 
1705, 1720  2 stukken 

93  Brieven van de ministers-generaal en andere waardigheidsbekleders van 
de orde der Kapucijnen betreffende deze orde. 
1702-1719  1 omslag  

94  Brieven van Charles de Hornes, genomineerde bisschop van Brugge, 
kapucijn. 
1706-1710  1 omslag 

95  Brieven van Charles de Spinosa (missionaris) te Isendick en Sambeek, 
kapucijn. 
1710-1722 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

96  Brieven van Joannes Franciscus de Baillencourt, aartsdiaken en kanunnik 
van het kapittel van Sint-Donaas te Brugge, en zijn broer C.A. de Bail-
lencourt. 
1702-1714  1 omslag 

97  Brieven van Aegidius de Glabbais, minderbroeder-recollect te Amster-
dam. 
1706-1712, 1717  1 omslag 

98  Brieven van Petrus Ludovicus Joly, kanunnik en officiaal te Roermond, 
later kanunnik te Mechelen. 
1709-1715  1 omslag 
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b. brieven van adellijke en diplomatieke relaties 

99 Brieven van de hertog van Bagnols te Brussel en elders. 
1703-1707  1 omslag 

100  Brieven van de graaf en gravin van Bergeyck. 
1702-1708  1 omslag 

101  Brieven van de graaf van den Bergh en de gravin van den Bergh-
Rietberg te Boxmeer en ’s-Heerenberg. 
1704-1715 en z.d., 18de eeuw  1 omslag  

102  Brieven van Johan van den Bergh, onder andere burgemeester te Leiden. 
1705-1714  1 omslag 

103  Brieven van Johann Moritz von Blaspiel te Berlijn. 
1705-1713  1 omslag 

104  Brieven van de hertog van Boufflers. 
1702, 1703  2 stukken 

105  Brieven van de gravin van Egmont. 
1709 1 omslag 

106  Brieven van de prinses (-abdis) van Elten. 
1720-1721  1 omslag 

107  Brieven van de gravin d’Hermal, tante van de bisschop, te Brussel. 
1717, 1720 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

108  Brieven van de graaf van der Heyden (?) te Stevensweert en te ’s-
Gravenhage. 
1704-1721  1 omslag 

109  Brieven van de prinsen de Hornes. 
1704, 1712, 1718, 1719  1 omslag 

110  Brieven van de graaf van Maldeghem. 
1716 2 stukken 
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111  Brieven van de graaf van Medina. 
1702, 1706  2 stukken 

112  Brieven van J. Meyer onder andere te ’s-Gravenhage. 
1711 1 omslag 

113  Brieven van Clara Juliana Margaretha Felicitas van Nassau, stiftdame te 
Thorn en Bergen. 
1709, 1717 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

114  Brieven van de hertogin de Noailles. 
1712 en z.d., 18de eeuw  2 stukken 

115  Brieven van leden van de familie d’Ongnies. 
1710-1713, 1721  1 omslag 

116  Brieven van de prins en prinses van Salm te Anholt. 
1705-1712 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

117  Brieven van de graaf van Salm te Dyck. 
1706-1715  1 omslag 

118  Brieven van Godert van Tuyll van Serooskerken en N. du Tour te ’s-
Gravenhage. 
1705-1707  1 omslag 

119  Brieven van de graaf de Valsasine. 
(1714), 1719  1 omslag 

120  Brieven van de graaf van Vaudemont. 
1710, 1711 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

121  Brieven van de graaf van Wartenberg onder andere te Berlijn. 
1704-1709  1 omslag 

122  Brieven van de generaal van Wassenaer. 
1702, 1703  2 stukken 

123  Brieven van andere adellijke en diplomatieke relaties. 
1692, 1701-1721  1 omslag 
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c. brieven van de regionale adel 

124  Brieven van de baron de Bierens, heer te Grefrath en grondbezitter te 
Baarlo. 
1704-1714  1 omslag 

125  Brieven van de baron van Bocholt. 
1702-1705  1 omslag 

126  Brieven van markies Willem Adriaan van Hoensbroek. 
1704, 1712-1718  1 omslag 

127  Brieven van P.G. graaf van Hoensbroek-Geulle. 
1709-1711  1 omslag 

128  Brieven van de baron de Horion te Luik en Heel. 
1711-1721  1 omslag 

129  Brieven van de markies en markiezin Schenk te Blijenbeek. 
1703-1713  1 omslag 

130  Brieven van de barones de Waes geboren de Varick. 
1704-1718  1 omslag 

131  Brieven van de baron en barones van Wittenhorst te Horst. 
1708-1711  1 omslag 

1.3.4 Franciscus Ludovicus Sanguessa, bisschop 1722-1741 

132  Brieven van B. Urbain, agent te Wenen. 
1722 1 omslag 

133  Brieven van kanunnik de Bors te Brussel. 
1726, 1731-1733  1 omslag 

1.3.5 Joannes Franciscus Dispa, vicaris-generaal 1741-1743 

134  Brieven van de aartsbisschop van Mechelen. 
1741-1743  1 omslag 



 69 

1.3.6 Joannes Antonius de Robiano, bisschop 1746-1769 

135  Brieven van de aartsbisschop van Mechelen. 
1747-1748  1 omslag 

136  Brieven van J.A. Daems te Mechelen, secretaris van de aartsbisschop. 
1752, 1765  1 omslag 

2  Stukken van bijzondere aard 

2.1 Stukken betreffende de organisatie 

2.1.1 Stukken betreffende de benoeming en de persoon van de bisschop 

137  Brief van kardinaal Alterius(?) te Rome betreffende de zorg van de paus 
over het vacante bisdom. 
1671 april 25, 17de eeuw afschrift  1 stuk 

138  Brief van Lancelot de Gottignies betreffende zijn benoeming tot bisschop 
van Roermond. 
1672 oktober 31  1 stuk 

139  Stukken betreffende de benoeming en wijding van Angelus d’Ongnies et 
d’Estrees tot bisschop van Roermond. 
1701-1702  1 omslag + 6 charters  
N.B. VROA 1901, p. 462, 479. 

140  Akte waarbij de markies de Bedmar, commandant-generaal van de Ne-
derlanden, aan de bisschop een sauvegarde verleent. 
1703 oktober 19  1 stuk  

141  Stukken betreffende het verlenen van sauvegardes door Lodewijk XIV 
aan de bisschop en zijn gevolg.  
1706-1711  1 omslag 

142  Stukken betreffende de benoeming van Franciscus Ludovicus Sanguessa 
tot coadjutor met recht van opvolging. 
1718-1721  1 omslag + 2 charters 
N.B. VROA 1901, 462. 
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143  Stukken betreffende de wijding van de internuntius Vincentius Santini en 
de coadjutor Franciscus Ludovicus Sanguessa tot bisschop. 
1721 1 omslag 

144  Stukken betreffende het overlijden van bisschop Angelus d’Ongnies et 
d’Estrees. 
1722 1 omslag 

145  Brieven betreffende gelukwensen aan Franciscus Ludovicus Sanguessa 
naar aanleiding van zijn opvolging als bisschop van Roermond.  
1722 1 omslag 

146  Brieven betreffende de opvolging in het vacante bisdom Roermond. 
1741-1742  1 omslag 

147  Stukken betreffende de benoeming van Josephus Anselmus Franciscus 
Werbrouck tot bisschop van Roermond en de inbezitstelling van het bis-
dom. 
1743 1 omslag 

148  Stukken betreffende de benoeming en wijding van Joannes Antonius de 
Robiano tot bisschop van Roermond. 
1746  1 omslag + 3 charters 
N.B. VROA 1901, 463, 480. 

149  Brieven betreffende het overlijden van bisschop Joannes Antonius de 
Robiano. 
1769 2 stukken 

150  Stukken betreffende de benoeming en inhuldiging van Henricus Joannes 
Kerens als bisschop van Roermond. 
1770  1 omslag + 1 charter 

151  Stukken betreffende de benoeming van Philippus Damianus van Hoens-
broek tot bisschop van Roermond. 
1775  1 omslag + 2 charters 
N.B. VROA 1901, 463. 

152  Stukken betreffende het overlijden van Philippus Damianus van Hoens-
broek. 
1793 1 omslag 
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2.1.2 Stukken betreffende het territorium en de organisatie van het bisdom 

153  Stukken houdende getuigenverhoor voor de officiaal van het bisdom 
Roermond aangaande de staat van het kathedrale kapittel, de bisschops-
zetel en het bisdom Roermond. 
1645 januari 4  1 stuk 

154  Brief van de nuntius te Brussel betreffende de ontvangst van de status 
van het bisdom Roermond. 
1667 december 12  1 stuk 

155  Stuk houdende de status van het bisdom Roermond, met bijzondere be-
langstelling voor de staatsinrichting. 
(1668-1679) concept  1 stuk 
N.B. De datering wordt bepaald door de jaren waarin de genoemde heer van Stepraedt 
raadsheer-costumier van het Hof van Gelder te Roermond was. 

156  Stuk houdende de status van het bisdom Roermond in te dienen bij de 
paus. 
1691 december 9 concept  1 stuk 
N.B. Gedrukt in: J.D.W. Cornelissen, “Relationes Status” van het bisdom Roermond, in: 
PSHAL 64 (1928) 91-94. 

157  Stuk houdende de status van het bisdom Roermond. 
1706 december 22 minuut  1 stuk 
N.B. Gedrukt in: Cornelissen, Relationes Status, 94-104 onder 1708 december 22. 

158  Stuk houdende status van het bisdom Roermond. 
z.d., na 1719  1 stuk 

159  Stuk houdende status van het bisdom Roermond overgeleverd tijdens de 
visitatio ad limina. 
1762 oktober 13  1 stuk  

160  Stuk houdende status van het bisdom Roermond. 
(1778) concept  1 stuk 

161  Staten van het aantal priesters en parochianen van afzonderlijke paro-
chies in het Oostenrijkse Overkwartier. 
1784 1 omslag 
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162  Stukken betreffende het opstellen van een staat van de seculiere en regu-
liere priesters en hun functies in het Oostenrijkse gedeelte van het bis-
dom Roermond, toegezonden aan de intendant van de cercle Limburg en 
Gelder. 
1786-1787  1 omslag 

163  Stukken betreffende het beantwoorden van vragen van de centrale rege-
ring te Brussel over het aantal kerken, kapellen, kloosters, broederschap-
pen en parochianen per parochie in het Oostenrijkse gedeelte van het bis-
dom Roermond. 
1787 1 omslag 

164  Brieven van N. Leclerq, jezuïet te Luik, betreffende het opmeten en het 
vervaardigen van een kaart van het bisdom Roermond. 
1710, 1712, 1717  1 omslag 

165  Stukken betreffende een geschil en daarna een proces voor de aartsbis-
schop van Mechelen tegen de vicaris-generaal van het bisdom ’s-
Hertogenbosch over de vraag tot welk bisdom de parochie Neerloon be-
hoort, met retroacta vanaf 1591. 
1748-1752  1 omslag  

166  Stukken betreffende de benoeming en taakomschrijving van de landde-
kens. 
1697 – ca. 1795  1 omslag 

167  Stukken betreffende een geschil met de pastoors van het dekenaat Val-
kenburg aangaande de benoeming van de landdeken. 
1713, 1723  1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 2239. 

168  Stukken betreffende de betwisting van het recht van de landdekens om de 
priesters van hun dekenaat te begraven, met retroacta van 1659. 
1684-1782 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 
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2.1.3 Stukken betreffende onroerend goed, inkomsten en uitgaven 

a. onroerend goed 

Roermond: bisschoppelijk paleis 

169  Stukken betreffende het aankopen van afgebrande percelen ter uitbrei-
ding van het op te bouwen bisschoppelijk paleis, met retroacta vanaf 
1610. 
1665-1666  1 omslag 

170  Stukken betreffende de overdracht door Reginaldus Cools, voorheen 
bisschop van Roermond, aan Angelus d’Ongnies et d’Estrees, bisschop 
van Roermond, van het huis genaamd “De gouden Schoen” met de last 
om jaarlijks 32 gulden uit te keren voor het levensonderhoud van de pro-
fessoren van het seminarie, met retroacta vanaf 1678 en met stukken be-
treffende de betaling en aflossing van deze rente. 
1702-1716  1 omslag + 1 charter  

171  Stukken betreffende de onderhandelingen met de douairière de Monceau 
over het aankopen van een perceel ter uitbreiding van de tuin van het bis-
schoppelijk paleis en het eventueel bouwen van een tuinhuis met het wa-
pen van de koning van Pruisen. 
1708 1 omslag 
N.B. VROA 1901, 465. 

172  Akte waarbij de weduwe en dochter van Jan van Horck afstand doen van 
hun rechten op de muur grenzend aan het bisschoppelijk paleis welke de 
bisschop opnieuw zal laten opmetselen. 
1728 april 19  1 stuk  

173  Stukken betreffende het verwerven van een tuin door ruiling met het 
aangrenzende Karmelietessenklooster. 
1733-1734  1 stuk + 2 charters 
N.B. VROA 1901, 462. 

174  Akte waarbij de centrale regering te Wenen aan de bisschop van Roer-
mond octrooi en amortisatie verleent om een huisje te verwerven gren-
zend aan het bisschoppelijk paleis. 
1774 april 7  1 charter 
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175  Akte van verhuur door de vicaris-generaal en de scholaster aan de Staten 
van het Overkwartier van het bisschoppelijk paleis als woning voor de 
stadhouder van het Overkwartier. 
1675 april 27, 18de eeuw afschrift  1 stuk  

176  Stukken betreffende de moeilijkheden die de graaf de Coigny veroor-
zaakt om het bisschoppelijk paleis te verlaten. 
1701-1702  1 omslag 

177  Stuk houdende beschrijving van de goede staat van het bisschoppelijk 
paleis. 
z.d., tweede helft 18de eeuw  1 stuk 

178  Kwitanties van Andries Jacqué wegens geleverde kalk en leien. 
1681-1682  1 stuk 

179  Rekeningen betreffende reparaties aan het bisschoppelijk paleis. 
1702 1 omslag 

Sint Odiliënberg 

180  Brief van Joannes van Lerop, ambtenaar van de posterijen, waarbij hij 
een huis te Lerop als buitenhuis te koop aanbiedt, met bijlage. 
1720 maart 22  2 stukken 

Wessem 

181  Akte van overdracht voor de schepenbank Wessem door Jacob Dencken 
aan de bisschop van Roermond van drie beemden. 
1716 juni 30  1 charter 
N.B. VROA, 1901, 462. 

182  Akte van overdracht voor de schepenbank Wessem door Maria Catharina 
Pijlmans aan de bisschop van Roermond van de Beeckbaandt, met retro-
acta van 1713. 
1716 juni 30  1 charter + 2 stukken  
N.B. VROA 1901, 462. 
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183  Akte van overdracht voor de schepenbank Wessem door Jasper en Ger-
trudis Vogels aan de bisschop van Roermond van twee beemden, met bij-
lage. 
1718 september 6  1 charter + 1 stuk 
N.B. VROA 1901, 462. 

184  Kwitantie van de schatheffer van Wessem wegens de betaling van de 
landschat. 
1719 1 stuk 

185  Stukken betreffende de opmeting van de beemden te Wessem. 
1747 2 stukken 

b. vaste inkomsten 

inkomsten in renten ten laste van vermogens 

186  Akte waarbij paus Pius IV de omvang en dotatie van het bisdom Roer-
mond vastlegt en het kapittel van de H. Geest tot kathedraal kapittel ver-
heft. 
1561 augustus 7, 16de eeuw authentiek afschrift 1 katern 

187  Memories betreffende het ontbreken van inkomsten uit de destijds bij de 
oprichting van het bisdom toegewezen goederen. 
1673, ca. 1680  1 omslag  

188  Stukken betreffende de pogingen van de bisschop om alsnog de proosdij 
Meerssen te verwerven. 
1605-1609 en z.d., 17de eeuw  1 omslag 

189  Stukken betreffende de moeilijkheden aangaande de betaling van een 
rente van f. 800,- ten laste van de proosdij Meerssen en betreffende een 
geschil aangaande de betaling van de kosten van de aflossing van deze 
rente, met retroacta vanaf 1600. 
1664-1733  1 pak 

190  Kwitanties wegens betalingen door de vice-proost te Meerssen die met 
de jaarlijkse rente ten laste van de proosdij verrekend worden. 
1707, 1714-1716  1 omslag  
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191  Stukken betreffende de betaling van een rente van f. 3200,- ten laste van 
de inkomsten van de vorst uit de beden van het Overkwartier van Gelder, 
later het Oostenrijks Overkwartier, en van een rente van dezelfde grootte 
ten laste van het land van Weert. 
1661-(1743)  1 omslag + 1 charter 

192  Stukken betreffende de betaling van een rente ten laste van de beden van 
het Pruisische Overkwartier. 
1707-1757  1 omslag  

193  Stukken betreffende de betaling van het gedeelte van een rente die na de 
verdeling van het Overkwartier van Gelder ten laste van het Gulikse Er-
kelenz is gekomen. 
1717-1719  1 omslag 

194  Rekest aan de Staten-Generaal betreffende de uitkering van een rente ten 
laste van het Staatse Overkwartier. 
1742 februari 27 afschrift  1 stuk 

195  Akte waarbij paus Paulus V aan Jacobus a Castro, elect van Roermond, 
de waardigheid en de inkomsten van deken van het kapittel van Sint-
Oedenrode toekent. 
1614 januari 13, 17de eeuw authentiek afschrift 1 stuk 

196  Stukken betreffende de vordering ten laste van de dekenij van Sint-
Oedenrode. 
1683, 1685  2 stukken 

197  Stukken betreffende het verwerven en betalen van een rente ten laste van 
het bisdom Gent en van inkomsten ten laste van de vacante bisdommen 
Ieper en Brugge. 
1676-1749  1 omslag  

198  Stukken betreffende het verwerven van een jaarlijkse rente van f. 6000,- 
ten laste van de bisdommen Gent en Doornik. 
1771-1773  1 omslag 



 77 

199  Stukken betreffende de poging van de bisschop om de goederen van de 
priorij van Sint-Walricus in het land van Maas en Waal, ooit behorend tot 
de dotatie van het bisdom, terug te krijgen. 
1682-1683  1 omslag 

200  Stukken betreffende het verzoek aan de Geheime Raad om steun te ver-
lenen in de aanspraken van de bisschop op de proosdij te Kessel, met re-
troacta van 1219. 
z.d., ca. 1700  1 omslag 
N.B. Zie regestnrs. 2, 3. 

201  Stukken betreffende het verzoek van de bisschop om de abdij Park in het 
bisdom Roermond te incorporeren. 
1701 1 omslag 

202  Stukken betreffende het verwerven van een kanunniksprebende in het 
kapittel te Thorn, de betwisting van deze prebende door de baron de Cas-
tellan en de dreigende tenuitvoerlegging door de Nederrijns-Westfaalse 
Kreis van het ongunstige vonnis van de Rijkshofraad te Wenen. 
1709-1719  1 omslag 
Zie: T. Joosen, Angelus graaf d’Ongnies et d’Estrees 1650-1722. Over een hoogwaardige 
kanunnik te Thorn, tevens bisschop van Roermond 1702-1722, en de strijd om zijn pre-
bende, in: De Kroetwès 21 nr. 3 (december 2013), 138-151.  

inkomsten in renten als gevolg van geldleningen 

203  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de bisschop van Roermond 
ten laste van Gerardus Assuerus van Horion van 6000 rijksdaalder. 
(1716 december 15) concept  1 stuk 

204  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de bisschop ten laste van de 
graaf en gravin van Manderscheid Blankenheim van 6000 pattacon. 
1717 januari 2 concept  1 stuk 

205  Stukken betreffende een geldlening van 4000 pattacon ten laste van de 
heerlijkheid Dalenbroek. 
1720-1739  1 omslag + 3 charters 
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206  Stukken betreffende het aangaan en verlengen van een lening van 1200 
pattacon ten laste van Ambrosius Bernards met het goed Schöndeln te 
Melick als onderpand. 
1730, 1740  1 omslag 

207  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de bisschop van Roermond 
ten laste van Elmpt van 3000 pattacon. 
1731 februari 15  1 charter 

208  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de bisschop van Roermond 
ten laste van Erkelenz van 2000 pattacon. 
1734 november 15  1 charter 

209  Kwitantie van de bisschop voor de erfgenamen van burgemeester 
Dahmen (te Aken) wegens de aflossing van de helft van een geldlening 
van 12000 rijksdaalder. 
1738 maart 15 concept  1 stuk  

210  Stukken betreffende het aangaan van leningen ten laste van de Staten van 
het Oostenrijks Overkwartier van f. 15.220,- en de betaling van rente. 
1738, 1740  2 stukken + 1 charter 

211  Stukken betreffende het uitzetten van f. 11.250,- bij de bank te Wenen en 
de verhoging van de rente. 
1752, 1759  2 stukken 

212  Stukken betreffende het verstrekken van een geldlening van 3000 patta-
con aan het Kruisherenklooster te Wegberg. 
1757-1759  1 lias 

213  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de bisschop van Roermond 
ten laste van de Staten van het Oostenrijks Overkwartier van f. 8036, -. 
1778 december 26  1 charter 

214  Stukken betreffende het verstrekken van een geldlening van f. 28.550,- 
aan de commanderij van Sint-Jan te Tienen. 
1784 1 lias 
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inkomsten uit proosdijgoederen 

215  Akten van verpachting van de tienden te Roer, Lerop en Sint Odiliënberg. 
1677, 1700-1729  1 omslag 

216  Stukken betreffende geschillen over het innen van de tienden te Roer en 
Lerop, met retroacta vanaf 1656. 
1700-1720  1 omslag 

217  Akte van verpachting van de hooitiende te Linne langs de beek. 
1704 juli 5  1 stuk 

218  Stukken betreffende de belasting van de tienden. 
1705-1779  1 omslag 

219  Kwitanties wegens reparaties aan het dak van het schip van de kerk te 
Sint Odiliënberg en de levering van een kazuifel en een missaal ten laste 
van de tienden te Lerop. 
1776 1 omslag  

220  Akten waarbij de cijnsplichtigen te Posterholt voor de schepenbank 
Vlodrop en Posterholt de goederen beschrijven waarop de erfcijnzen die 
aan de bisschop als proost verschuldigd zijn, rusten. 
1682; 
Akte van benoeming door de bisschop van een meier van de laatbank te 
Frilinghoven bij Waldfeucht. 
1727 september 25; 
Uittreksel uit een register van de meier Georg Roelen betreffende de ver-
schuldigde cijnzen in de laatbank te Frilinghoven. 
ca. 1710  1 omslag 

221  Akte waarbij de bisschop als proost van de kathedrale kerk Georg Roelen, 
burger te Waldfeucht, benoemt tot meier van de laatbank te Frilinghoven. 
1603 november 12  1 stuk  

222  Stukken betreffende het innen van de erfcijnzen. 
1705-1796  1 omslag  
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c. wisselende inkomsten 

223  Kwitantie wegens de ontvangst van 600 pattacon als recognitiegeld die 
door de Staten van het Pruisisch Overkwartier aan Francisus Ludovicus 
Sanguessa bij zijn opvolging als bisschop zijn toegekend. 
1723 februari afschrift  1 stuk 

224  Stukken betreffende het betalen van rechten wegens door de bisschop 
genomen beschikkingen. 
1687-1797  1 omslag 

225  Stukken betreffende het betalen van rechten wegens het verenigen van 
beneficies en het niet persoonlijk bedienen van beneficies. 
ca. 1670-1795  1 omslag  

226  Stukken betreffende het betalen en de betwisting van de betaling van 
rechten door de parochies als gevolg van de visitatie. 
1612-1778, 17de en 18de eeuw voornamelijk afschriften  1 omslag 

227  Stukken betreffende een geschil voor het Hof van Gelder te Geldern te-
gen de weduwe Schellart aangaande de inkomsten van het vacante per-
sonaat te Oirlo over de jaren 1749-1750 die aan de bisschop zouden toe-
komen, met retroactum van 1714. 
1752 1 omslag 

228  Stukken betreffende het afstand doen van de bisschop van nalatenschap-
pen van priesters die zonder testament op te maken zijn overleden, en 
wel veelal omdat de schulden de baten overtreffen. 
1683-1793  1 omslag 

229  Stukken betreffende een proces voor het Hof van Gelder te Roermond 
tegen J.F. Dispa, oud-vicaris-generaal, aangaande de handhaving van de 
bisschop in het bezit van de wisselende inkomsten en aangaande de eis 
tot het afleggen van verantwoording over deze rechten gedurende het vi-
cariaat-generaal van Dispa over de periode 1741-1743, met retroacta 
vanaf 1643. 
1745-1747 1 pak 
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d. schulden 

230  Stukken betreffende het aangaan en geleidelijk aflossen van geldleningen 
bij voornamelijk Brusselse geldschieters tot een totaal bedrag van f. 
15000,-. 
1777-1793  1 omslag 

e. uitgaven van de bisschop 

231  Stukken betreffende het verlenen van vrijstelling aan de bisschop van het 
betalen van briefport. 
1704, 1724 afschriften  1 omslag 

232  Appointement van de Raad van State op het rekest van de bisschop 
waarbij hem vrijstelling wordt verleend van de stedelijke heffing op het 
binnenkomen en uitgaan van karren en paarden. 
1705 oktober 13  1 stuk  

233  Stukken betreffende het behouden van vrijstelling van de betaling van 
licenten op de Maastollen. 
1706, 1714, 1722  1 omslag 

234  Kwitanties meestal wegens huishoudelijke uitgaven van de bisschop. 
1751-1793  1 omslag 

235  Brieven betreffende de levering van goederen. 
1723, 1791  2 stukken 

236  Brieven betreffende verzoeken om financiële ondersteuning. 
1713-1796 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

f. uitgaven van bisschop d’Ongnies et d’Estrees 

uitgaven wegens het huishouden 

237-247 Kwitanties wegens geleverde goederen en verrichte diensten ten be-
hoeve van het huishouden. 
1701-1712  10 omslagen + 2 stukken 

237  1701 1 omslag 
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238  1702 1 omslag 

239  1703 1 omslag 

240  1704 1 omslag 

241  1705 1 omslag 

242  1706 1 omslag 

243  1707 1 omslag 

244  1709 1 omslag 

245  1710 1 omslag 

246  1711 2 stukken 

247  1712 1 omslag 

248-264 Staten van uitgaven wegens geleverde goederen en verrichte diensten 
ten behoeve van het huishouden, van de hand van de secretaris van de 
bisschop, met kwitanties. 
1713-1722 7 omslagen + 8 liassen + 4 stukken  

248  1713 maart  1 omslag 

249  1714 februari  1 lias 

250  1714 februari  1 lias 

251  1714 maart  1 stuk + 1 lias 

252  1714 mei  1 omslag 

253  1714 juli  1 omslag 

254  1715 juni  1 omslag 

255  1715 december  1 omslag 

256  1716 april  1 lias 
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257  1716 oktober  1 lias 

258  1717 februari  2 stukken 

259  1717 mei  1 omslag 

260  1717 juni – juli  2 stukken 

261  1718 oktober  1 omslag 

262  1720 januari  1 lias 

263  1721 oktober  1 lias 

264  1722 januari  1 lias 

265-281 Staten van uitgaven aan het personeel wegens loon en wegens door het  
personeel verrichte betalingen, van de hand van de secretaris van de bis-
schop, met kwitanties. 
1712-1722  10 omslagen + 6 liassen + 1 stuk 

265  1712 april  1 lias + 1 stuk 

266  1712 juli  1 omslag 

267  1713 februari  1 omslag 

268  1713 juli  1 omslag 

269  1713 oktober  1 lias 

270  1715 februari  1 omslag 

271  1715 april  1 omslag 

272  1715 juli  1 omslag 

273  1716 juli  1 lias 

274  1717 mei  1 omslag 

275  1717 juli  1 omslag 



 84 

276  1718 juli  1 omslag 

277  1718 oktober  1 omslag 

278  1720 oktober  1 lias 

279  1721 juli  1 lias 

280  1721 oktober  1 lias 

281  1722 januari  1 lias 

282  Kasboek van gewone en buitengewone huishoudelijke uitgaven, bijge-
houden door Augustinus van Gent, kapucijn en biechtvader van de bis-
schop. 
1710 juli – 1720 juni  1 omslag 
N.B. Het betreft losse bladen per maand. Het kasboek is verre van compleet. 

283  Kwitanties wegens geleverde goederen en verrichte diensten ten behoeve 
van het huishouden ontvangen door Augustinus van Gent, kapucijn en 
biechtvader van de bisschop. 
1710-1717  1 omslag  

284  Kwitanties wegens verrichte werkzaamheden door Didier le Gendarme. 
1712-1719  1 omslag 

285  Staat van inkomsten en uitgaven van Augustinus van Gent. 
1711 januari  1 stuk 

286  Kwitanties wegens geleverde goederen en verrichte diensten ten behoeve 
van het huishouden, ontvangen door broeder Rochus van Mechelen. 
1712-1720  1 omslag  

287  Overige kwitanties wegens geleverde goederen en verrichte diensten ten 
behoeve van het huishouden. 
1715-1722 en z.d., 18de eeuw  1 omslag  

uitgaven wegens geleverde goederen 

288-300 Kwitanties wegens geleverde goederen. 
1701-1722  8 omslagen + 4 stukken 
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288  1701 1 omslag 

289  1702 1 omslag 

290  1703 1 omslag 

291  1704 1 omslag 

292  1705 1 omslag 

293  1706 1 omslag 

294  1707 1 stuk 

295  1709 1 omslag 

296  1710 1 omslag 

297  1714 1 omslag 

298  1716 1 stuk 

299  1717 1 stuk 

300  1722 1 stuk 

301-317 Brieven van verschillende afzenders betreffende de levering en beta-
ling van luxegoederen. 
1692-1722  17 omslagen 

301  Brieven van Franciscus Aertsens, agent te Brussel. 
1702-1710  1 omslag 

302  Brieven van Jan Peter van Baurscheit te Antwerpen. 
1707-1716  1 omslag 

303  Brieven van Catharina de Bie te Oudenaarde. 
1714-1716  1 omslag 

304  Brieven van J.G. Bonhomme te Luik. 
1709-1716  1 omslag 
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305  Brieven van Henri Chretien Bouch, postmeester te Augsburg. 
1692-1721  1 omslag 

306  Brieven van juffrouw Clercx en François de Tawe te Luik. 
1703-1714  1 omslag 

307  Brieven van N. Closar te Luik. 
1717-1719  1 omslag 

308  Brieven van J.F. Colson te Luik. 
1702-1705  1 omslag 

309 Brieven van J.J. Dujardin te Brussel. 
1711-1722  1 omslag 

310  Brieven van J.F. Joly, agent te Antwerpen. 
1703-1718  1 omslag 

311  Brieven van G. Oortmans te Amsterdam. 
1695-1698  1 omslag 

312  Brieven van N. le Rond en Jacque Wadeleux te Luik. 
1709-1714  1 omslag 

313  Brieven van Jean Saint Martin & Terond te ’s-Gravenhage. 
1708-1715  1 omslag 

314  Brieven van J. Simon te Brussel. 
1702-1711, 1721  1 omslag 

315  Brieven van Guillaum de Voys te ’s-Gravenhage. 
1710-1715  1 omslag 

316  Brieven van P. Weissenburg te Aken. 
1699-1717  1 omslag 

317  Brieven van overige afzenders. 
1701-1721 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 
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318  Akte van aanneming van werk door J.B. Kips te Brussel tot het vervaar-
digen van een karos. 
1720 juli 23  1 stuk  

2.1.4 Stukken betreffende het beheer en de verantwoording van het beheer van 
inkomsten en uitgaven 

319  “Régistre concernant les affaires temporelles de l’Eveché de Ruremon-
de…”, Register van akten van en aan wereldlijke overheden betreffende 
de betaling van rente, de vrijstellingen en de bedreiging van de katholie-
ke geloofsuitoefening. 
1696-1709; 
Debiteurenboek van aan de bisschop verschuldigde renten. 
1713-1738; 
Register van akten van schuldbekentenis ten behoeve van het bisdom. 
1720-1738  1 deel  

320  Debiteurenboek van aan de bisschop verschuldigde renten en pachten. 
1776-1794  1 deel 
N.B. Achterin tafel. 

321  Kwitanties en brieven betreffende de betaling van de inkomsten van de 
bisschop. 
1777-1790  1 omslag 

322  Kasboek van ontvangen renten van de bisschop. 
1769 augustus 10 – 1771 januari concept 1 stuk 

323  Memories betreffende de betaling van verschuldigde rechten wegens 
beschikkingen van de bisschop. 
1666 juli 11 – 1686 januari 26, 1688 april 4, 
1691 maart 12 – 1696 augustus 1, 
1700 juni 12 – 1702 februari 3  6 katernen 

324  Memories betreffende de betaling van verschuldigde rechten wegens 
beschikkingen van de deken Joannes Antonius Dumont krachten op-
dracht en bij afwezigheid van de bisschop. 
1686 mei 1 – 1689 september 19  1 katern 
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325  “Registrum actorum sede vacante a 9 junii 1700 usque ad 16 febr. 1702” 
en “Expeditiones facta ab…Dumont vicario generali... sede vacante nec 
non status et computus … ab ipso receptorum…”, Kasboek van ontvan-
gen rechten wegens beschikkingen van de vicaris-generaal. 
1700 juni 10 – 1702 februari 16  1 deel. 
N.B. Voordien is dit register gebruikt als adresboek vanaf 1680 (f. 92-102), agenda van te 
verrichten onderzoek 1678-1680 (f. 137-139v.), als kasboek van inkomsten en uitgaven 
van de restauratie van de kerk te Sint Odiliënberg 1679-1681 (f. 172- 173v.) en nadien als 
overzicht van de betaling van vrijgeleiden door pastoors 1703- 1705 (f. 178-180). 

326  Kasboek van uitgaven van de vicaris-generaal Joannes Antonius Dumont. 
1700- juni 9 – 1702 juni  1 katern 

327  Kasboek van ontvangsten en uitgaven wegens beschikkingen van de 
bisschop dan wel de vicaris-generaal. 
1797 juli – december  1 stuk 

328  Rekening van de inkomsten en uitgaven van de goederen van het bisdom 
door kanunnik Furen, met klad en bijlage. 
1700/1701  1 omslag 

329  Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de bisschop. 
1787, 1790, 1792 concepten  1 omslag 

330  Stuk houdende beschikking om Antonius Bosman te manen rekening en 
verantwoording af te leggen van zijn beheer als vicaris-generaal. 
(1652) minuut  1 stuk 

331  Stukken betreffende een geschil voor de Geheime Raad tussen de bis-
schop en zijn voorganger d'Allamont aangaande het afhoren van de reke-
ning van inkomsten en uitgaven van het bisdom. 
1673-1677  1 omslag  

332  Akte waarbij de bisschop Jacobus van Oeveren ontlast van diens beheer 
van het bisdom als vicaris-generaal en diens rekening over de jaren 1673-
1677 goedkeurt. 
1678 maart 17  1 stuk 
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333  Stukken betreffende een proces tegen de erfgenamen van Joannes Cox, 
kanunnik en econoom, aangaande vorderingen inzake het beheer van de 
inkomsten en uitgaven van het bisdom over de jaren 1666-1677. 
ca. 1680  1 omslag 

334  Stukken betreffende de wederzijdse vorderingen tussen bisschop Fran-
ciscus Ludovicus Sanguessa en de executeur-testamentair van zijn voor-
ganger Angelus d’Ongnies et d’Estrees. 
1722 – ca. 1740  1 omslag 

335  Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van bisschop 
Angelus d’Ongnies et d’Estrees, nagelaten aan het bisdom Roermond, 
met name door J.F. Dispa als gemachtigde van de executeurs-
testamentair, met retroacta vanaf 1717. 
1722-1743  1 pak 

336  Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van bisschop 
Franciscus Ludovicus Sanguessa door de executeurs-testamentair. 
1741-1752  1 omslag  

337  Rekening van de executeurs-testamentair van de nalatenschap van bis-
schop Franciscus Ludovicus Sanguessa, met bijlagen. 
1741-1749, afgehoord  1 pak 

338  Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van bisschop 
Joannes Antonius de Robiano. 
1769-1770, 1774  1 omslag 

339  Staat van de renten die nog aan de erfgenamen van bisschop Philippus 
Damianus van Hoensbroek toekomen. 
1793 juli 17  1 stuk 

2.1.5 Stukken betreffende het secretariaat en het archief 

340  Akte van attestatie van J.M. de Cock dat hij op 6 juni 1750 tot secretaris 
van de bisschop is benoemd. 
1753 mei 16  1 stuk 
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341  Formulierenboek van akten van de bisschop, samengesteld aan de hand 
van akten uit de jaren 
1654-1690  1 band 
N.B. Voorin een index van de onderscheiden akten. 

342  Formulierenboek van akten van de bisschop, samengesteld aan de hand 
van akten uit de jaren 
1616-1701  1 omslag 
N.B. 1: Fragment. 
N.B. 2: Voorin een index van de onderscheiden akten. 

343  Stukken houdende formuleringen van huwelijksdispensaties zoals die in 
de formulierenboeken worden aangetroffen over de jaren 1654-1678. 
z.d., 18de eeuw  1 omslag 

344  “Acta, actitata et instrumenta 1666”, Formulierenboek van akten van 
verschillende ambtsdragers en instellingen. 
1409-1707  1 band 
N.B. 1: Zie regestnrs. 55, 108. 
N.B. 2: Voorin een index van de onderscheiden akten. 

345  Stuk houdende formulier van akten van de bisschop. 
z.d., begin 18de eeuw  1 stuk 

346  Formulierenboek van akten van de bisschop, samengesteld aan de hand 
van akten uit de jaren 
1700-1767  1 katern 

347  Trefwoordenindex van verschillende soorten akten in de protocollen van 
beschikkingen van de bisschop over de jaren 1651-1753. 
ca. 1755  1 omslag 

348  Stuk houdende verwijzingen naar verschillende soorten akten in de pro-
tocollen van beschikkingen van de bisschop over de jaren 1651-1751; 
Formulieren van kwitanties voor de landrentmeesters van de verschillen-
de gedeelten van het Overkwartier van Gelder wegens het ontvangen van 
renten. 
z.d., ca.1750  1 stuk 
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349  Stukken houdende formulieren ter beantwoording door de pastoor en de 
vicarissen in het kader van de visitatie van de parochie, ter toediening 
van de tonsuur, tot machtiging om de verkiezing van een kloosteroverste 
voor te zitten, ter verlening van aflaten op vrijdagen in de vasten. 
z.d., 18de eeuw  1 omslag  

350  Lijsten van afzenders van ingekomen stukken. 
1742-1743  1 omslag 

351  Lijsten van te behandelen onderwerpen dan wel van behandelde onder-
werpen. 
z.d., ca. 1755  2 stukken 

352  Lijsten van rechtsvragen met betrekking tot de bevoegdheden van de 
bisschop. 
ca. 1750  2 stukken  

353  Inventaris van archiefstukken van het archief van de bisschop. 
z.d., ca. 1690  1 omslag 

354  Inventaris van archiefstukken geordend per dekenaat en parochie. 
1692 1 omslag 

355  Inventaris van stukken betreffende parochies in het dekenaat Valkenburg. 
z.d., na 1735  1 stuk 

356  Lijsten van stukken betreffende de parochies Broekhuizen, Broekhuizen-
vorst, Kückhoven en Roermond. 
z.d., 18de eeuw  1 omslag 

357  Stukken betreffende verzoeken om akten of afschriften van akten uit het 
archief toe te sturen. 
1745-1798  1 omslag 
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2.2 Stukken betreffende de bevoegdheden en taken van de bisschop 

2.2.1 Stukken betreffende het verdedigen van de (exclusieve) uitoefening van het 
geloof en de zuiverheid van de leer  
N.B. Zie ook inv.nr. 558. 

358  Akte van volmacht van de geestelijken van het bisdom aan afgevaardig-
den om bij de gouverneur-generaal en de aartsbisschop van Mechelen de 
bezwaren uiteen te zetten tegen de eventuele afstand van het Overkwar-
tier van Gelder en het bisdom Roermond aan de Republiek. 
(1648) minuut  1 stuk  

359  Stukken betreffende de verordeningen die voorschrijven dat protestanten 
zich niet openlijk mogen manifesteren en die hun vestiging in het bisdom 
moeten tegengaan. 
1655-1687 afschriften  1 omslag  

360  Stukken betreffende de poging om, in samenwerking met de pastoors van 
de Staatse landen van Overmaas ressorterend onder het bisdom Luik, tij-
dens de vredesonderhandelingen (van Rijswijk) de teruggave van de ker-
kelijke goederen en de vrije uitoefening van de rooms-katholieke gods-
dienst in de Staatse Landen van Overmaas te bereiken. 
1697 1 omslag 

361  Stukken betreffende het afstaan van kerken te Roermond en Venlo aan 
protestanten en betreffende verdergaande pretenties van laatstgenoemden. 
1702-1703, 1708  1 omslag 

362  Stukken betreffende de pogingen om via de keurvorsten en onderhan-
delaars te bewerkstelligen dat tijdens de vredesonderhandelingen over de 
afstand van het Overkwartier van Gelder de openbare uitoefening van de 
rooms-katholieke eredienst en de benoeming van de bisschop worden 
veilig gesteld, en betreffende de teleurstelling over de uitoefening van de 
protestantse eredienst in vestingsteden. 
1708-1716  1 omslag  

363  Stukken betreffende de klachten bij de koning van Pruisen over de be-
noeming van protestanten in openbare functies en het verblijf van een 
dominee te Viersen, met retroactum van 1705. 
1714 1 omslag  
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364  Stukken betreffende de poging van de bisschop om de benoeming van 
protestanten in het Hof van Gelder en het stadsbestuur te Venlo te ver-
hinderen, evenals de toestroom van protestanten te Venlo. 
1717 1 omslag  

365  Stukken betreffende het verzet van de bisschop tegen het vestigen van 
twee doopsgezinde kooplieden uit Krefeld te Viersen, met retroacta van 
1535 en 1716. 
1717, 1720  1 omslag 

366  Stukken betreffende het verzet tegen het verbod van de Staten-Generaal 
om te Venlo publiekelijk de ziekencommunie aan stervenden te brengen 
en om processies te houden. 
1718-1719  1 omslag  

367  Brieven betreffende de poging van de bisschop om de vestiging van een 
rector van een protestantse Latijnse school te Venlo te verhinderen. 
1720 1 omslag  

368  Stukken betreffende het verzet van de bisschop tegen de benoeming door 
de Staten- Generaal van de protestant Fournier tot raadsheer van het Hof 
van Gelder te Venlo. 
1733 1 omslag 

369  Brief van kanunnik de Bors te Wenen met de suggestie voorwaarden op 
te stellen tot behoud van de rooms-katholieke godsdienst, indien het Oos-
tenrijkse Overkwartier van Gelder aan een andere mogendheid tijdens de 
vredesonderhandelingen zou worden afgestaan. 
1746 september 6 afschrift  1 stuk  

370  Brieven van de pastoor van Beers betreffende de poging van de ambtman 
van het land van Cuijk om hem voor de Hoge Vierschaar te Grave te la-
ten vervolgen wegens het laten lezen van missen door reguliere priesters, 
met bijlage. 
1785-1786  1 omslag 

371  Brief van de commissaris van het directoire exécutif bij het kanton 
Roermond, waarbij nogmaals gewezen wordt op het verbod van religieu-
ze manifestaties, met name processies, buiten het kerkgebouw. 
1796 oktober 25  1 stuk  
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372  Akte waarbij de prior van het Kruisherenklooster te Roermond verklaart 
dat Geurt van Hingen de katholieke geloofsbelijdenis heeft afgelegd. 
1665 december 30  1 stuk 

373  Brief van en aan de nuntius te Brussel betreffende de ontmoeting met de 
koning van Pruisen te Geldern die een pontificale hoogmis met Te Deum 
heeft bijgewoond. 
1730 augustus  2 stukken  

374  Stukken betreffende het besluit van de Staten-Generaal waarbij het pries-
ters te Venlo en in het Staatse Overkwartier van Gelder verboden wordt 
om protestanten op het sterfbed te bekeren. 
1732 juni 30  2 stukken 

375  Stukken betreffende de klacht dat de pastoor van Viersen Enken Butselen 
onder dwang tot het rooms-katholieke geloof zou hebben bekeerd en be-
treffende de klacht over het oneerbiedig gedrag van protestanten tijdens 
de Sacramentsprocessie aldaar. 
1733-1734  1 omslag 

376  Akte waarbij Godfried Börnkardt c.s. voor de pastoor van Sint Odiliën-
berg onder ede verklaren de rooms-katholieke geloofsbelijdenis en ande-
re leerstellingen van de kerk te aanvaarden. 
ca. 1750  1 stuk 

377  Stukken betreffende de bestrijding van het Jansenisme. 
1679-1745  1 omslag 

378  Brief van Joannes Knippenbergh betreffende het uitgeven van een ver-
volg op zijn “Historia ecclesiastica ducatus Geldriae” en de vertaling in 
het Nederlands, alles om de juiste katholieke beginselen te verspreiden. 
1725 februari 3  1 stuk 

379  Memorie betreffende het verwijderen van verboden boeken uit de druk-
proef van de door de drukker Korsten te Venlo vervaardigde catalogus 
van te Roermond te veilen boeken. 
1753 juli 9-19  1 stuk 

380  Brieven betreffende het gebruik van de juiste catechismus. 
1761-1791  1 omslag 
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381  Brief van Godefridus Gerard van Houtem te Essen met het verzoek het 
door hem opgestelde theologische traktaat door de censor te Roermond te 
laten beoordelen om vervolgens gedrukt te worden. 
1763 april 5  1 stuk 

382  Rekest van J.A. Krieger, stadsdrukker te Grave, met het verzoek om, 
gezien de verre afstand tot Roermond, een van de pastoors te Grave of in 
het land van Cuijk als censor van te drukken werken aan te wijzen. 
(1775-1793)  1 stuk 

2.2.2 Stukken betreffende het toedienen van de tonsuur en wijdingen 

383  Akte waarbij de bisschop de toelatingseisen voor het ontvangen van de 
hogere wijdingen vaststelt. 
1718 oktober 25 gedrukt  1 stuk 

384  Brief van de generaal van de Kruisherenorde te Hoei die betoogt dat hij 
het recht heeft om in de kloosters van zijn orde de tonsuur en lagere wij-
dingen toe te dienen. 
1726 januari 4  1 stuk 

385-386 Stukken betreffende verzoeken om de tonsuur of de volgende wijdin-
gen tot en met het priesterschap toe te dienen, soms met dispensatie in de 
vereiste leeftijd of in de vereiste tijdsduur tussen twee wijdingen. 
1642, 1662, 1667, 1702-1800 en z.d. 18de eeuw  2 pakken + 3 charters 

385  1642, 1662, 1667, 1702-1786  1 pak + 3 charters 
N.B. VROA 1901, 461-463. 

386  1787-1800 en z.d., 18de eeuw  1 pak 

387  Brieven van en aan de bisschop en de vicaris-generaal van het bisdom 
Luik betreffende het tegen hun zin wijden door de bisschop van Roer-
mond van een monnik van der abdij Sint-Truiden die daartoe toestem-
ming te Rome had verworven. 
1711-1712  1 omslag 
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388  Stukken betreffende de verzoeken van Theodorus Herbort om hem dis-
pensatie te verlenen van zijn geboortebeletsel, te weten dat zijn grootva-
der en vader lutheranen waren, teneinde tot priester te kunnen worden 
gewijd c.q. een kerkelijk beneficie te aanvaarden. 
1763-1764  1 omslag  

389  Protocol waarbij de te wijden priesters, diakens en subdiakens zich onder 
ede onderwerpen aan de pauselijke constituties van 31 mei 1653, van 16 
oktober 1656, en sedert 1742 ook aan de constitutie Unigenitus, alsmede 
de veroordeelde Jansenistische stellingen verwerpen. 
1719-1791  1 deel 

390  Stukken betreffende het instellen en later wijzigen of vervreemden van 
wijdingstitels. 
1688-1797  1 omslag + 1 charter 

391  Stukken betreffende het verzet van enige leden van het kapittel van Sint-
Maarten te Aalst tegen de wijding van de uit het bisdom Roermond af-
komstige diaken Andreas Staels tot priester met een vicarie in het kapittel 
als wijdingstitel, aangezien hij de functie van zangmeester in het kapittel 
van Dendermonde had aangenomen. 
1708-1709  1 omslag  

392  Stukken betreffende verzoeken om “demissoriales”, toestemming te ver-
lenen om buiten het bisdom de tonsuur en/of wijdingen te ontvangen, om 
buiten het bisdom een beneficie te aanvaarden. 
1697-1798  1 omslag 

393  Stukken betreffende de wijding van Henricus Cox door de vicaris-
generaal te Keulen op grond van vervalste “demissoriales”, en het daarop 
volgende verzoek om te Rome kwijtschelding van deze onregelmatighe-
den te verwerven. 
1705-1708  1 omslag  

394  Brief van de pastoor van Voerendaal met het verzoek toestemming te 
verlenen om in te treden in het Kapucijnenklooster te Maastricht. 
1719 maart 7  1 stuk 

395  Stukken betreffende het opnemen van geestelijken uit andere bisdommen. 
1722-1723  2 stukken 
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2.2.3 Stukken betreffende het toedienen van het vormsel en het verrichten van 
zegeningen 

396  Stukken betreffende de bevoegdheid van de bisschop om in het Staatse 
gedeelte van het land van Valkenburg het vormsel toe te dienen. 
1705 1 omslag 

397  Brief van P. Govarts, apostolisch vicaris van het bisdom ’s-
Hertogenbosch, met het verzoek om tijdens een eventuele visitatiereis 
aan ingezetenen van dit bisdom het vormsel te willen toedienen. 
1708 juli 12  1 stuk  

398  Stukken betreffende verzoeken om buiten de visitatiereizen individueel 
het vormsel te willen toedienen. 
1718-1795  1 omslag 

399  Brieven met het verzoek om een altaarsteen, klokken en liturgisch vaat-
werk te willen zegenen. 
1702-1797 en z.d., 17de en 18de eeuw 1 omslag 

400  Stukken betreffende de wijding, de levering en verspreiding van de H. 
Olie, ook buiten het bisdom. 
1719-1797  1 omslag 

2.2.4 Stukken betreffende de bemoeienis met het seminarie 

401  Stukken betreffende de benoeming van de regent en docenten van het 
seminarie. 
1702-1796  1 omslag 

402  Brief van de pater-generaal van de orde der Dominicanen te Rome be-
treffende de invloed die de bisschop ten aanzien van de docenten van het 
seminarie, behorend tot deze orde, zal aanwenden. 
1707 januari 29  1 stuk 

403  Stuk houdende beschikking van het college der kardinalen, op het ver-
zoek van de bisschop van Roermond, waarbij hij de stichting goedkeurt 
van een fonds om drie lectoren in het seminarie uit de orde der Domini-
canen te onderhouden. 
1700 mei 28 authentiek afschrift  1 stuk 



 98 

403A  Mandaat van paus Benedictus XIII aan de bisschop van Roermond om de 
verplichting om in het seminarie de H. Schrift te doceren los te koppelen 
van de door Nicolaas van Elsrack gestichte prebende, en deze taak over 
te dragen aan een lid van de orde der Dominicanen. 
1729 september 1  1 charter 
N.B. Zie: P.W.F.M. Hamans, Geschiedenis van het seminarie van het eerste bisdom 
Roermond (1570-1813), Brugge 1986, 218-221.  

404  Akten van benoeming van de zangmeester van het seminarie. 
1792 en z.d. 18de eeuw concepten, minuut, grosse  1 omslag 

405  Stukken betreffende de klachten van de seminaristen over de regent die 
het recreatie-uur halveerde, geen boeken voor de bibliotheek aanschafte, 
zijn knecht in allerlei opzichten bevoordeelde en onrechtmatig geldelijke 
bijdragen vorderde. 
1774 1 omslag 

406  Stukken betreffende de verhuizing naar en het verblijf van het seminarie 
in het voormalige Jezuïetencollege te Roermond. 
1790-1793  1 omslag  

407  Regelementen van de bisschop betreffende de dagindeling en het ge-
wenste gedrag van de seminaristen, met enkele notities. 
1750, 1770, (1776) concept, minuten 1 omslag  

408  Brief van T. Dungelooff te Venlo waarbij hij zijn theologische thesis 
toestuurt. 
1777 oktober 6  1 stuk 

409  Akte van attestatie van de notaris Antoon Meo betreffende de vragen van 
de provisoren van het seminarie aan de rentmeester kanunnik Johan Cox 
aangaande enige beheerkwesties. 
1657 juni 8 authentiek afschrift  1 stuk  

410  Kwitanties van de rentmeester van het seminarie Henricus van Thoor, 
pastoor te Sint Odiliënberg, wegens het ontvangen van legaten van over-
leden priesters. 
1668-1675  1 lias 
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411  Stukken betreffende het verzoek van de provisoren van het seminarie aan 
de thesaurier-generaal van financiën om de achterstallige cijnzen over de 
jaren 1633- 1653 kwijt te schelden. 
1677, 1680  1 omslag 

411A  Rekesten van de regent van het seminarie met het verzoek om 150 patta-
con ten laste van het seminarie te mogen opnemen om graan te kopen en 
de schuldeisers te voldoen, en om anderszins in de financiën te voorzien. 
1741 2 stukken 

411B  Staat van de jaarlijkse lasten van het seminarie. 
ca. 1790  1 stuk 

412  Akte van volmacht van de bisschop aan kanunnik Van Breugel om de 
rekening van het seminarie af te horen. 
1719 augustus 12 minuut  1 stuk  

413  Brieven betreffende het verzet van de bisschoppen tegen het algemene 
seminarie te Leuven. 
1786-1788  1 omslag 

414  Memories betreffende het stichten van een universiteit te Roermond. 
1698 en z.d., einde 17de eeuw  1 omslag 

2.2.5 Stukken betreffende de bemoeienis met studiebeurzen 

a. het (mede) vergeven van studiebeurzen 

415  Uittreksel uit het testament van Jacobus Carisius, pastoor te Montfort, 
waarbij hij een beurs sticht te vergeven door de bisschop. 
1634 september 23, 17de eeuw afschrift; 
Rekest van Ludovicus Reynders alias Caris met het verzoek om aan zijn 
zoon deze beurs te verlenen. 
z.d., einde 18de eeuw  2 stukken 

416  Stukken betreffende het vergeven van de beurzen gesticht door Jacobus a 
Castro, bisschop van Roermond, in het college Standonk en in het Groot 
College te Leuven. 
1678-1738  1 omslag 
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417  Stukken betreffende het vergeven van de beurs gesticht door Gerardus 
Jansenius, pastoor te Steele, met retroactum van 1581. 
1687-1792  1 omslag 

418  Stukken betreffende het vergeven van de beurzen gesticht door Peregri-
nus Vogels, en van de functie van provisor, met retroactum van 1649. 
1696-1788 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

419  Stukken betreffende verzoeken van de provisoren van de beurzen en 
andere vrome stichtingen van Peregrinus Vogels om kanunnik Van Daell 
te gelasten rekening en verantwoording af te leggen. 
1702 1 omslag  

420  Stukken betreffende het vergeven van de beurs in het seminarie te Roer-
mond gesticht door Joannes Molitoris, pastoor te Oirlo. 
1679, 1774 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

421  Stukken betreffende het vergeven van niet nader genoemde beurzen. 
1781-1792  1 omslag 

b. studiebeurzen die kennelijk niet door de bisschop werden vergeven 

422  Statuten van het Sint-Hiëronymuscollege te Keulen, met name bedoeld 
voor studenten uit Roermond. 
1443, 1448, 1463, 17de eeuw authentiek afschrift  1 katern 
N.B. Zie regestnrs. 88, 89, 98, 118. 

423  Stukken betreffende de bestemming van het afgebrande Sint-
Hiëronymuscollege te Keulen. 
1690, (1692)  2 stukken 

424  Uittreksels uit het testament van Joannes Reiners van Nederweert betref-
fende de stichting van vier beurzen voor studenten te Leuven afkomstig 
uit Nederweert, Weert, het graafschap Horn en het land van Thorn. 
(1551), z.d., 17de en 18de eeuw afschriften 2 stukken 
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425  Testament van Renier Stappers verleden voor notaris Anthonis Pistoris te 
Maastricht, waarbij hij twee beurzen sticht te vergeven door de kerk-
meesters van Nederweert, met memorie betreffende de eventuele aan-
spraken van Joannes Verriedt. 
1570 januari 30, 17de eeuw afschrift; 
Brief van J. Mooren te Nederweert betreffende het vergeven van een van 
deze beurzen. 
1715 november 12  1 omslag 

426  Akte waarbij de executeurs-testamentair van Gerardus Matthisius het 
beheer regelen van de negen door laatstgenoemde gestichte beurzen in 
het Gymnasium Montanum te Keulen voor studenten uit Geldern. 
1573 juni 10 afschrift; 
Brief van de predikheer Gumpertz te Keulen over deze stichting aan bis-
schop Cools. 
(1677-1700)  2 stukken 

427  Uittreksel uit het testament van Antonius van Pelt, pastoor te Nederweert,  
waarbij hij twee kleine en twee grote beurzen sticht voor jongelieden uit 
Overpelt en Nederweert. 
1574 maart 8, 1690 authentiek afschrift 1 stuk 

428  Akten betreffende de stichting van een beurs door Henricus Gansmalt, 
pastoor te Wankum, voor een student te Keulen, en betreffende het be-
heer en het vergeven van deze beurs. 
1635, 1638, 1704 afschriften  1 omslag  

429  Testament van Wilhelmus Breugels, pastoor te Antwerpen, waarbij hij 
onder andere twee beurzen sticht te vergeven door de pastoor van de 
Sint-Andrieskerk aldaar en door de pastoor van Nederweert. 
1648 juli 18, 18de eeuw afschrift; 
Akte waarbij Laurentius van de Linden uit Weert ten overstaan van de 
bisschop afstand doet van deze beurs, met uittreksel. 
1686 juni 14  1 omslag  

430  Testament van Conrardus Wijnants, pastoor te Weert, waarbij hij onder 
andere een beurs sticht voor een student te Leuven afkomstig uit Weert 
of Sint-Martensvoeren. 
1675 augustus 23 authentieke afschriften 1 omslag 
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431  Akte waarbij de pastoor van Venray, krachtens machtiging van de bis-
schop, toestemming geeft om een huis te Venlo te vervreemden dat inge-
volge het testament van Goswinus Deckers belast is met een rente ten 
behoeve van een door hem gestichte studiebeurs. 
1682 juli 20  1 stuk  

432  Uittreksels uit het testament van Laurentius Boonen, pastoor te Horn, 
waarbij hij vier beurzen voor filosofiestudenten te Leuven sticht, te ver-
geven door de Munsterabdij te Roermond en het stadsbestuur van Weert, 
voor jongelieden uit het graafschap Horn, de heerlijkheid Weert of Thorn. 
1697 en z.d., 18de eeuw  2 stukken 

433  Stukken betreffende de zorg van de bisschop dat de beurzen gesticht door 
Guilielmus Fabricius te Leuven, ten goede komen aan ingezetenen van 
Nijmegen en Gelderland, met retroacta vanaf 1623. 
1703 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

2.2.6 Stukken betreffende het benoemen van pastoors en beneficianten 

434-435 Stukken betreffende het voordragen, afkondigen en installeren van 
pastoors en beneficianten voor respectievelijk in vacante pastoorsambten 
en beneficies. 
1597, 1612, 1621-1622, 1633-1800 en z.d., 17de en 18de eeuw  2 pakken 
N.B. Zie ook; BHIC ‘s-Hertogenbosch, archief dekenaat Cuijk, inv.nrs. 275, 293, 294, 
299-311, 314-316, 318-324, 326-328, 330, 332, 334, 336-348.  

434  1597, 1612, 1621-1622, 1633-1770  1 pak 

435  1771-1800 en z.d., 17de en 18de eeuw 1 pak 

436  Stukken betreffende het houden van een vergelijkend examen van kandi-
daten voor pastoorsambten voorgedragen door kerkelijke instellingen. 
1680-1769  1 omslag 

437  Staat van de vergevers, met name de koning, van pastoorsambten en 
andere beneficies in het hertogdom Gelder. 
1555, 18de eeuw afschrift  1 stuk  

438  Index op voornaam van degenen die tot pastoor, kapelaan of beneficiant 
zijn benoemd. 
1621-1703, ca, 1700  1 deel 
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439  Staten van de priesters, per parochie gerangschikt, in de dekenaten Cuijk, 
Kessel en Krickenbeck. 
1722, (1724) en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

440  Staat van de priesters, per parochie gerangschikt, in het dekenaat Nijme-
gen, met vermelding van de leeftijd en eventueel de orde waartoe zij be-
horen. 
(1741), bijgewerkt tot in 1748  1 stuk 

441  Staat van de priesters, per parochie gerangschikt, in het Oostenrijkse en 
Staatse gedeelte van het dekenaat Valkenburg, met vermelding van de 
leeftijd en eventueel de orde waartoe zij behoren. 
(1741), bijgewerkt tot in 1773  1 stuk  

442  Staat van de priesters, per dekenaat en parochie gerangschikt, van het 
bisdom Roermond, met vermelding van de leeftijd en eventueel de orde 
waartoe zij behoren. 
1741, bijgewerkt tot in 1754 1 katern 
N.B. De dekenaten Erkelenz en Weert ontbreken, het dekenaat Kessel ten dele. 

443  Lijst van pastoors en kapelaans in het dekenaat Cuijk. 
(1764) gedrukt  1 stuk 

444  Akte waarbij paus Pius VI een aflaat verleent aan de priesters die door de 
elect van Roermond op missie worden gezonden, en aan degenen die de-
ze priesters ontvangen. 
1775 mei 30  1 charter 
N.B. VROA 1901, 463. 

445-459 Stukken betreffende geschillen en processen over benoemingen waar-
bij de rechten van de bisschop in dezen werden aangetast. 
1682-1761 10 omslagen + 2 pakken + 4 stukken  

445  Stukken betreffende een proces voor het Hof van Gelder te Roermond 
tegen de administrateur van de abdij Siegburg aangaande de vraag of de-
gene die voorgedragen wordt voor het pastoorsambt van Straelen, on-
derworpen moet worden aan het vergelijkend examen. 
1682-1683  1 omslag 
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446  Brief van het Hof van Gelder te Roermond aan de bisschop met het bevel 
bericht te sturen op het rekest van de momboir met het verzoek om de 
markgraaf van Hoensbroek en de bisschop te gebieden een procedure 
voor een gedelegeerd rechter te beëindigen wegens bezitsstoornis van het 
vergevingsrecht van het Onze-Lieve- Vrouwebeneficie te Horst, met bij-
lage. 
1688 november 8 afschrift  2 stukken  

447  Brieven betreffende een geschil met de abt van Averbode aangaande de 
vraag of de pastoor van Venlo aan de bisschop toestemming moet vragen 
om afstand te doen van zijn ambt. 
(1693), 1705  1 omslag 

448  Stukken betreffende een geschil met het Norbertinessenklooster te 
Heinsberg aangaande de vraag of de vicaria perpetua te Brunssum zonder 
vergelijkend examen vergeven kan worden. 
ca. 1700  1 omslag 

449  Brieven betreffende de moeilijkheden met Pruisische instanties rond de 
benoeming van een pastoor te Middelaar en het daarmede samenhangen-
de gesloten houden van de kerk aldaar. 
1703, 1705  1 omslag 

450  Stukken betreffende een geschil met, later een proces voor het Hof van 
Gelder te Roermond tegen het domkapittel te Keulen aangaande het recht 
van de bisschop om de kandidaten voor het pastoorsambt te Nedercruch-
ten aan een vergelijkend examen te onderwerpen, en over de verplichting 
van het domkapittel om uit het door de bisschop aangeboden drietal de 
kandidaat te kiezen, met retroacta vanaf 1224. 
1720-1726  1 pak 
N.B. Zie regestnrs. 10, 31. 
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451  Stukken betreffende een conflict tussen de bisschop die aanspraak maakt 
op het benoemingsrecht, en de proost van Meerssen die aanspraak maakt 
op het vergevingsrecht van de pastoor van Hulsberg, gevolgd door de 
gevangenneming van de deken van het dekenaat Valkenburg en door de 
bisschop benoemde pastoor door de drost van Valkenburg wegens 
schending van de rechten van de Staten-Generaal door de installatie, 
alsmede betreffende het door de drost gestarte proces voor de hoofdbank 
Klimmen en de Raad van Brabant te ’s-Gravenhage en het bijeenbrengen 
van gelden voor de vrijlating van de priesters. 
1726-1729  1 omslag 

452  Brieven van advocaat Andreas Nobelen te Maastricht betreffende zijn 
optreden in het proces van de drost van het land van Valkenburg tegen de 
gevangen genomen deken van het dekenaat Valkenburg en de pastoor 
van Hulsberg; 
Stukken betreffende het geschil met deze advocaat en later proces voor 
het laaggerecht Maastricht aangaande de vergoeding van verrichte dien-
sten. 
1726-1729, 1733, 1739-1742  1 pak 

453  Brieven van de nuntius te Brussel betreffende het recht van de bisschop 
om toestemming te verlenen, indien een kapucijn te Grave door zijn su-
perieur van pastorale taken wordt ontheven. 
1728 2 stukken 

454  Stukken betreffende een geschil met en mogelijk een proces voor de 
Raad van Brabant te Brussel tegen de proost van Meerssen respectieve-
lijk tegen Gillis Royens aangaande de vraag of de voorgedragen kandi-
daat voor het pastoorsambt te Schin- op-Geul, als zijnde een vicaria per-
petua, te onderwerpen is aan een vergelijkend examen. 
1734 1 omslag  

455  Stukken betreffende een geschil met het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te 
Aken aangaande de vraag of de voorgedragen kandidaat voor het pas-
toorsambt van Kückhoven onderworpen moet worden aan het vergelij-
kend examen. 
1745-1746  2 stukken 
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456  Stukken betreffende een proces voor het Hof van Gelder te Roermond 
tegen de abdis van de Munsterabdij aldaar aangaande het recht van de 
bisschop om de kandidaat voor het pastoorsambt van het Begijnhof aan 
een vergelijkend examen te onderwerpen. 
1746 1 omslag 

457  Stukken betreffende het verzet van de bisschop tegen de benoeming van 
Lambertus Stoutemans tot pastoor van Nederweert zonder vergelijkend 
examen, tevens tegenkandidaat van Caspar de Cock voorgedragen door 
de artesfaculteit te Leuven. 
1747-1749  1 omslag 

458  Stukken betreffende een proces voor de dataria en later de Congregatie 
der concilies te Rome tegen het kapittel van Sint-Gereon te Keulen en 
Michael Thinen aangaande de vraag of de voorgedragen kandidaat voor 
het pastoorsambt te Viersen, als zijnde een vicaria perpetua, onderwor-
pen is aan een vergelijkend examen, met retroacta vanaf 1683. 
1753-1754  1 omslag  

459  Stukken betreffende het verzet van de bisschop tegen het voordragen 
door de heer van Arcen van een norbertijn voor het open te vallen pas-
toorsambt aldaar. 
1761 1 omslag 

460  Appointement van de bisschop op het rekest van Joannes Mormans met 
het verzoek hem te handhaven in het bezit van een beneficie te Venray 
tegen Henricus Coninx. 
1655 april 23  1 stuk  

461  Akte van dading ten overstaan van de vicaris-generaal tussen de abt van 
Averbode en de pastoor van Venlo enerzijds en het stadsbestuur ander-
zijds van hun geschil over het vergevingsrecht van alle beneficies, waar-
bij bepaald wordt dat de kapelanie of het vicarie van het H. Sacrament 
voortaan door de abt of pastoor aan een regulier priester vergeven zal 
worden, en dat zij een tweede kapelaan zullen aanstellen, met akte van 
goedkeuring door de bisschop. 
1663 november 26 afschriften  2 stukken  
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462  Stukken betreffende een proces voor het Hof van Gelder te Roermond 
tussen het klooster Keizersbos te Neer en Joannes Jessen aangaande het 
bezit van vergevingsrecht van de pastorie te Helden. 
1667-1668  1 omslag  

463  Stukken betreffende een geschil aangaande de benoeming van Leonardus 
Quiten tot pastoor te Aldekerk, met retroacta van 1592. 
1681 en z.d., 17de eeuw  1 omslag  

464  Stukken betreffende het vergevingsrecht van het altaar van Onze-Lieve-
Vrouw in de parochiekerk te Erkelenz aan de toren, met retroacta vanaf 
1484. 
1684 en z.d., 17de eeuw  1 omslag 
N.B. Zie regestnrs. 142, 148. 

465  Brieven van de heer en de pastoor van Well met het verzoek om vooral 
niet Henricus van Raey tot kapelaan van het Sint-Catharina-officie te 
Wellerlooi te benoemen. 
1705 1 omslag  

466  Brieven betreffende problemen aangaande het functioneren en het be-
noemen van deservitors en uiteindelijk een pastoor te Balgoij. 
1705-1706  1 omslag 

467  Brieven betreffende de moeilijkheden aangaande de benoeming van de 
koster te Lobberich. 
1706 1 omslag 

468  Stukken betreffende de aarzeling van de bisschop om de door het dom-
kapittel te Keulen voorgedragen Joannes Ackers tot pastoor te Neder-
cruchten te benoemen, mede omdat hij geen Nederlands zou spreken, 
met retroactum van 1712. 
1716 1 omslag 

469  Brieven betreffende het tegen geld aanbieden van de vacante pastorie van 
Stevensweert door een kartuizer te Keulen namens de graaf van 
Hompesch. 
1720 1 omslag 
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470  Stukken betreffende een proces voor het Hof van Gelder te Roermond en 
de Geheime Raad te Brussel tussen Petrus Boogaerts enerzijds en het ka-
pittel van Sint-Servaas te Maastricht en Arnold Swijsen anderzijds aan-
gaande bezitsstoornis van de pastorie te Weert en het vergevingsrecht 
van de artesfaculteit te Leuven. 
1724-1730  1 omslag  

471  Stukken betreffende het onrechtmatig te Rome verkrijgen van de vicaria 
perpetua te Amby door Joannes Schoenmakers, welke vicarie met de 
proosdij van Meerssen verbonden zou zijn. 
1735-1736  1 omslag 

472  Akte van attestatie van de schepenen van Venray betreffende de afstam-
melingen van Arndt en Jan Versleyen die het recht hebben om voorge-
dragen te worden als rector van de eerste en tweede fundatie van Onze-
Lieve-Vrouw te Venray. 
1738 augustus 30  1 charter 

473  Rekest van het klooster der Oratorianen aan de paus met het verzoek 
uitspraak te doen over de vraag of het geoorloofd is aan de koning van 
Pruisen als collator van het pastoorsambt te Kevelaer bij elke vergeving 
een geldbedrag te betalen. 
ca. 1740 concept  1 stuk  

474  Stukken betreffende de voorgenomen benoeming van Petrus Oldenzee 
tot pastoor te Grave, van Stefanus Versleyen tot kapelaan aldaar, het ver-
zet van die van Grave tegen de laatste, en de weigering van de pastoor 
om de roerende goederen van zijn voorganger over te laten aan het Ka-
pucijnenklooster te Velp. 
1741-1742, 1746  1 omslag 

475  Brieven betreffende de benoeming van de pastoors van Beers en Vier-
lingsbeek. 
1742 1 omslag 

476  Stukken betreffende een geschil aangaande de benoeming van een pas-
toor te Wessem. 
1744, 1746  1 omslag 
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477  Stuk houdende protest van die van Rheurdt tegen de pretentie van de 
pastoor van Aldekerk aangaande de voordracht voor het pastoorsambt 
van Rheurdt. 
1746 maart 18  1 stuk  

478  Stukken betreffende de vraag of sprake is van simonie, wanneer J. Sij-
bers, voorgedragen voor het pastoorsambt te Broekhuizenvorst door de 
koning van Pruisen, een bedrag aan het weeshuis te Potsdam alsmede 
kanselarijrechten betaalt. 
1754 1 omslag 

479  Stukken betreffende een geschil en later een proces aangespannen door 
pastoor Alberts te Sevenum voor het Hof van Gelder te Venlo tegen de 
vergevers van de missen gesticht door Maria en Barbara Alberts aan het 
H. Geestaltaar in de parochiekerk te Venlo. 
1783-1784  1 omslag 
N.B. Zie ook: BHIC ’s-Hertogenbosch, archief dekenaat Cuijk, inv.nr. 329. 

480  Stukken betreffende een geschil aangaande het vergeven van de zoge-
naamde maandagse middelmis te lezen aan het altaar van de heiligen 
Crispinus en Crispinianus in de parochiekerk te Erkelenz, met retroacta 
vanaf 1526. 
1783-1785  1 omslag 

481  Stukken betreffende het afstaan door A.J. Boeracker van het pastoors-
ambt van Wanroij ten behoeve van C.B. Melchior. 
1784, 1786  1 omslag 

482  Stukken betreffende het oponthoud in het vervullen van de vacante pas-
toorsplaatsen te Arcen en Hinsbeck, omdat de voorgedragen kandidaten 
vreemdelingen zijn respectievelijk de collator zijn recht verspeeld zou 
hebben. 
1790, 1792  1 omslag 

483  Brieven betreffende de moeilijkheden om pater Smeyers tot primarius 
van de missie der Augustijnen te Nijmegen te benoemen. 
1791-1792  2 stukken 
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484  Stukken betreffende de moeilijkheden aangaande het benoemen van een 
personaat te Sevenum. 
1793 1 omslag 

485  Stukken betreffende de problemen aangaande het vergeven van de bene-
ficies van de H. Lambertus en de H. Catharina in de parochiekerk te Er-
kelenz. 
1794-1795, 1797  1 omslag 

486  Stukken betreffende het geschil aangaande het vergevingsrecht van het 
pastoorsambt te Nedercruchten tussen A.G. van Mulbracht en de gebroe-
ders J.A. en J.P. Roosen en derhalve de weigering van de vicaris-
generaal om Joannes Theodorus Herbordt in het bezit te stellen van de 
pastorie. 
1794-1797  1 omslag 

487  Stukken betreffende problemen aangaande de benoeming van een pas-
toor te Bunde. 
1795 1 omslag 

488  Stukken betreffende moeilijkheden aangaande het vergeven van het be-
neficie van Onze-Lieve-Vrouw de Meerdere te Straelen aan J.L.F van 
Deelen te Lottum. 
1795 1 omslag 

489  Stukken betreffende de benoeming van een pastoor te Vierlingsbeek. 
1795 1 omslag 

490  Stukken betreffende problemen aangaande de vergeving door die van 
Swartbroek onder Weert van het officie gesticht door Helena Mertens, 
aan pater Hermans, priester van het bisdom Luik, met retroactum van 
1781. 
1795 1 omslag 

491  Stukken betreffende een geschil tussen Joannes Stephanus Grouwels en 
Joannes Antonius Thomas Coenen aangaande de vraag wie de wettige 
pastoor van Beek is. 
1796-1797  1 omslag  



 111

492  Stukken betreffende het verzet van de pastoors van Bimmen en Keker-
dom, tot dan toe deservitors van de parochie Millingen, tegen de benoe-
ming van pastoor Gesthuysen aldaar. 
1796-1797  1 omslag 

493  Stukken betreffende de verkiezing van een pastoor te Hinsbeck door de 
parochianen, aangezien het vergevingsrecht van de graaf van Schaesberg 
vervallen is. 
1798 1 omslag 
N.B. Het dossier berust in: BHIC ’s-Hertogenbosch, archief dekenaat Cuijk, inv.nr. 325.  

494  Brief van de pastoor van Bergharen naar aanleiding van een verklaring 
van het Vertegenwoordigend Lichaam, volgens welke het recht tot be-
noeming van de pastoor aan de parochianen toekomt. 
1800 mei 14  1 stuk  

495  Stukken betreffende het benoemen van deservitors om de zielzorg te 
waar te nemen bij ziekte of na overlijden van de pastoor tot het eerstvol-
gende feest van Sint Jan de Doper, of om vacante beneficies te bedienen 
en betreffende het treffen van regelingen met de erfgenamen van de over-
leden priesters. 
1667-1800  1 omslag 

496  Rekest houdende verweer van Georgius Horstmans, deservitor van de 
kapelanie te Sevenum, dat de met hem over de bediening gesloten over-
eenkomst van kracht dient te blijven ondanks de vorderingen van de cre-
diteuren op de nalatenschap van de overleden kapelaan, met bijlagen. 
1693 januari 10  1 lias 

497  Brieven betreffende het vervangen van de ernstig zieke pastoor van Erke-
lenz en betreffende de uitkeringen aan de kapelaan. 
1702 1 omslag 

498  Stukken betreffende een proces van Arnoldus Janssen voor de officiaal 
van het aartsbisdom Mechelen en het Hof van Gelder te Roermond tegen 
het domkapittel te Keulen aangaande zijn benoeming tot pastoor respec-
tievelijk tot deservitor te Nedercruchten, betreffende het proces voor de 
officiaal van het bisdom Roermond tegen Renerus Deckers, pastoor te 
Nedercruchten, aangaande de vergoeding wegens het deservitorschap. 
1721-1723, 1727  1 omslag  



 112 

499  Stukken betreffende een proces voor de bisschop tussen Willem Janssen 
en Renerus Deckers, pastoor te Nedercruchten, aangaande de vordering 
van wijlen Arnold Janssen wegens het bedienen van het pastoorsambt al-
daar in 1721-1722, met retroacta van 1729. 
1738-1739  1 omslag 

500  Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de deservitor van het On-
ze-Lieve- Vrouwebeneficie in de kerk te Geleen, ten dele afgehoord door 
de bisschop; stukken betreffende de afrekening. 
1746-1752, 1757, 1763  1 omslag 

501  Stukken betreffende het benoemen van een deservitor voor het beneficie 
van de vroegmis te Veert. 
1781-1790  1 omslag  

502  Stukken betreffende het zoeken naar een waarnemer voor de zieke P.J. 
van Esch, kapelaan te Grave, en betreffende de problemen rond de be-
noeming van een assistent van de pastoor. 
1783, 1794-1796  1 omslag  

503  Stukken betreffende de benoeming voor langere tijd van een deservitor 
voor één van de kapelanieën te Wachtendonk bij gebrek aan een geschik-
te kandidaat. 
1788, 1796  2 stukken 

504  Stukken betreffende de problemen aangaande de benoeming van een 
deservitor bij ziekte en overlijden van de pastoor te Straelen alsmede be-
treffende de financiële regeling met de erfgename van de pastoor. 
1792-1793  1 omslag 

505  Stukken betreffende het assisteren van de deservitor J.J. Hunnekens te 
Herongen wegens ziekte van de pastoor en het benoemen van een ver-
vanger als deservitor te Well. 
1800-1802  1 omslag 
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2.2.7 Stukken betreffende de vrijstelling van pastoors en andere priesters van 
lasten en diensten 

506  Rekest aan de Raad van Financiën om het mandaat aan de ontvanger 
Grootveld tot het vorderen van inkomsten van kerkelijke goederen in het 
kwartier van Nijmegen in te trekken, omdat anders de Staten aldaar als 
represaille de helft van de inkomsten van de priesters in het Overkwartier 
van Gelder zouden eisen.  
ca. 1621  1 stuk  

507  Stukken betreffende het protest later het proces van de vicaris-generaal 
tegen de aanslag in de belasting van de pastoors en kapelaans door de 
Staten van het Overkwartier van Gelder. 
1648-1650  1 omslag 

508  Stukken betreffende een proces voor het Hof van Gelder te Roermond en 
nadien voor twee commissarissen namens de bisschop en het Hof, tussen 
Antonius Bosman en de landdekens in het Overkwartier van Gelder aan-
gaande de vergoeding van de onkosten die eerstgenoemde in 1649 als vi-
caris-generaal heeft gemaakt om de vrijdom van belasting van geestelijke 
goederen en van andere schattingen te behouden, met retroacta vanaf 
1649. 
1654-1658  1 omslag  

509  Stukken betreffende de klachten over de te hoge belastingen die de Sta-
ten van het Overkwartier van Gelder aan de pastoors opleggen. 
1662-1687  1 omslag 

510  Stukken betreffende de aanslag van de seculiere geestelijkheid en kloos-
ters in de hoofdschat opgelegd wegens door de Staten van het Overkwar-
tier van Gelder ingewilligde beden. 
(1667), 1671, 1681  1 omslag  

511  Stukken betreffende het vragen aan de seculiere en reguliere geestelijken 
van het bisdom Roermond, voor zover behorend tot de Oostenrijkse Ne-
derlanden, van een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de Turken op 
de grens van Hongarije. 
1736-1737  1 omslag  
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512  Stukken betreffende de klachten van de pastoors van het Spaanse land 
van Valkenburg dat hun goederen en inkomsten ten onrechte in belastin-
gen worden aangeslagen. 
1682-1687  1 omslag 

513  Stukken betreffende de door de Commissio Regia te Geldern aan de pas-
toors van het Pruisische Overkwartier opgelegde verplichting om jaar-
lijks een hoeveelheid zout af te nemen. 
1743 1 omslag 

514  Stukken betreffende het verzet van de bisschop tegen de door de Staten 
van het Pruisische Overkwartier ook aan geestelijken opgelegde hoofde-
lijke belasting. 
1757-1758, 1764-1765  1 omslag 

515  Stukken betreffende het besluit van de Staten van Limburg dat onder 
andere de pastoors ten laste van de pastoriegoederen leningen mogen 
aangaan wegens de oorlogsomstandigheden. 
1794 1 omslag 

516  Brief van de pastoor van Leveroy betreffende een decreet van het Tribu-
nal supérieur te Maastricht en een vergadering over de aan de geestelijk-
heid opgelegde Franse rekwisitie. 
1795 februari 24  1 stuk  

517  Brief van de Staten van het Oostenrijks Overkwartier dat de vanuit Brus-
sel verzochte opgave van vrijstellingen van de stadsaccijnzen niets nade-
ligs ten aanzien van de seculiere en reguliere geestelijkheid of leken be-
vat, met bijlage. 
1736 maart 7  2 stukken  

518  Akte waarbij Lodewijk XIV de pastoors en kerken in het bisdom Roer-
mond in bescherming neemt en hen vrijstelling verleent van inkwartie-
ring en het leveren van foerage. 
1703 oktober 19  1 stuk 

519  Brieven van de baron van Lottum betreffende de vrijstelling van pastoors 
en priesters van de inkwartiering van Pruisische troepen. 
1706, 1707  2 stukken 
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520  Rekest van de pastoors van het Oostenrijkse gedeelte van het dekenaat 
Valkenburg met het verzoek te bemiddelen bij de gevolmachtigd minister, 
opdat zij de vrijstelling van inkwartiering en andere militaire lasten be-
houden, met bijlagen. 
(1748) 1 omslag 

521  Stukken betreffende een geschil met het Hof van Gelder te Roermond en 
de momboir aangaande de vraag of geestelijken voor het wereldlijk ge-
recht gedaagd kunnen worden zonder toestemming van de bisschop om 
in civiele zaken verklaringen af te leggen, met retroacta vanaf 1668. 
1709-1710  1 pak 

2.2.8 Stukken betreffende het toezicht op de taakuitoefening en het gedrag van 
priesters 

a. de taken van priesters in het algemeen 

522  Protocol van besluiten genomen tijdens de vergaderingen van de landde-
kens aangaande de taken van de pastoors en het gedrag van priesters en 
leken. 
1612-1627, 1652, 18de eeuw afschriften 1 omslag 

523  Tafel voornamelijk van instructies voor de landdekens en van de verga-
deringen van de landdekens over de jaren 1598-1627 als vermeld in een 
register aangelegd onder bisschop Jacobus a Castro. 
ca. 1740  1 stuk  

524  Staat van de betalingen door pastoors wegens het afnemen van exempla-
ren van de te Antwerpen gedrukte Pastorale. 
1763 1 stuk 

525  Brief van de vicaris-generaal aan de dekens van de dekenaten Valken-
burg, Weert, Montfort en Cruchten om aan de pastoors en andere ziel-
zorgers bekend te maken dat aan hen de bevoegdheden van de bisschop 
zijn verleend. 
1794 november 14 minuut  1 stuk  
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526  Brief van de pastoor van Geulle met de vraag of aan de priesters inder-
daad de toestemming is gegeven om in particuliere huizen missen op te 
dragen en sacramenten toe te dienen, alsmede om huwelijksdispensaties 
te verlenen. 
1797 juni 13  1 stuk  

527  Akte waarbij de bisschop c.q. de vicaris-generaal aan de dekens, pastoors 
en deservitors in het met Frankrijk verenigde deel van het bisdom, als-
mede die van Erkelenz en Kückhoven, volmacht geeft om dispensaties 
ten aanzien van het sluiten van huwelijken te verlenen, aan biechtvaders 
om ook in voorbehouden gevallen absolutie te verlenen, aan dekens om 
deservitors aan te stellen. 
1797 (na juni) minuut  1 stuk  

528  Stukken betreffende verzoeken om tijdelijk de parochie te mogen verla-
ten respectievelijk om buiten de parochie te verblijven. 
1705-1792  1 omslag 

529  Appointement op het rekest van de pastoor van Kapellen met het verzoek 
hem dispensatie te verlenen van de onverenigbaarheid van het ambt van 
pastoor met dat van deken en kanunnik te Wissel, zolang aldaar de jaren 
zonder inkomsten duren. 
1795 mei 19  1 stuk  

b. afzonderlijke taken 

het opdragen van de H. Mis en de deelname aan het koorgebed 

530  Stukken betreffende verzoeken om toestemming te verlenen tot het bine-
ren van missen. 
1681-1790  1 omslag 

531  Stukken betreffende verzoeken van priesters om missen te mogen lezen 
ondanks een lichamelijke beperking. 
1781, 1786  2 stukken  
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532  Verordeningen houdende (hernieuwd) verbod van de bisschop aan pries-
ters om een ander dan het door de bisschop goedgekeurd directorium 
voor het lezen van de canonieke uren te gebruiken. 
1736, 1765 gedrukt  1 omslag 
N.B. In meervoud. 

533  Stukken houdende verzoeken van Anna Catharina Mackay en Petrus 
Minkenberg enerzijds en Gerard Gruyters anderzijds om de jaarlijkse 
“cartabelle” ten gebruike van de geestelijken van het bisdom te mogen 
drukken. 
1787-1788  1 omslag 

534  Brieven van de pastoors van Maasbree en Erkelenz met de vraag of een 
doofstomme respectievelijk een verwarde vrouw de heilige communie 
mag ontvangen. 
1793 2 stukken  

535  Stukken betreffende verzoeken tot ontheffing van de verplichting om het 
brevier te lezen of het koorgebed te verrichten. 
1708-1794  1 omslag 

het toedienen van het doopsel en de registratie in doop-, huwelijks- en 
overlijdensregisters 

536  Brieven van pastoors met vragen betreffende de geldigheid van een doop, 
het dopen van bekeerlingen en het inschrijven van buitenechtelijke kin-
deren in het doopregister. 
1708-1797  1 omslag  

537  Rekesten van de bisschop aan de landsheer waarbij hij zich verzet tegen 
de verordening van het Hof van Gelder te Roermond inhoudend dat in-
gevolge artikel 20 van het Eeuwig Edict van 1611 de pastoors afschriften 
van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters moeten vervaardigen om 
in de archieven der gerechten bewaard te worden. 
(1749) minuut  1 omslag  
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538  Stukken betreffende het jaarlijks indienen door de pastoors in het Pruisi-
sche Overkwartier van overzichten van gedoopten, gehuwden en overle-
denen in hun parochie ten behoeve van de door de Pruisische regering te 
Geldern op te stellen “generale tabelle”, en in dit kader betreffende de 
regelgeving aangaande het opstellen van doop-, huwelijks- en overlij-
densakten. 
1751-1776  1 omslag  

539  Brief van en aan de pastoor van Roermond betreffende de vraag of de 
originele doop-, huwelijks- en overlijdensregisters aan de municipaliteit 
moeten worden overgedragen en of de agent municipal een derde kerken-
roep mag verbieden, met bijlage. 
1796 augustus 20  1 omslag 

het inzegenen van huwelijken  

540  Stukken houdende verbod van de bisschop aan de pastoors in het Pruisi-
sche Overkwartier om huwelijken van weduwnaars en weduwen met 
kinderen in te zegenen, voordat de rechten de kinderen op de erfenis zijn 
geregeld. 
z.d, begin 18de eeuw concepten  2 stukken  

541  Appointement op het rekest van het stadsbestuur van Weert met het ver-
zoek de pastoor te gelasten geen personen meer te trouwen die niet be-
schikken over een ontlastbrief en borgstelling van hun plaats van geboor-
te teneinde het toenemen der armen tegen te gaan. 
1777 september 21  1 stuk 

542  Stukken betreffende de vraag of de huwelijksroepen van meiden en 
knechten die ingaande Pasen in de parochie in betrekking zijn gekomen, 
ook moeten plaatsvinden in de parochie van herkomst, en betreffende de 
verdeling van de rechten van de pastoors. 
1743, 1796, 1799  1 omslag  

543  Stukken betreffende een proces voor de bisschop tussen de promotor en 
Jacobus Boels s.j. te Nijmegen aangaande diens medewerking bij het on-
rechtmatig verkrijgen van huwelijksdispensatie voor het huwelijk van 
E.B. Steenhouwer en Siberta van Steenler. 
1690 1 omslag  
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544  Stukken betreffende het onbevoegd sluiten van huwelijken door priesters 
van het bisdom. 
1684-1786  1 omslag 

545  Stukken betreffende de poging van Theodorus Daemen, kapelaan te Beek,  
tot opheffing van zijn schorsing wegens het sluiten van een ongeldig hu-
welijk. 
1675  1 omslag 

546  Stukken betreffende het opheffen van de schorsing van Jacobus Dujardin, 
pastoor van de Sint-Martinusparochie te Maastricht, wegens het onbe-
voegd sluiten van een huwelijk van parochianen uit het dekenaat Val-
kenburg. 
1714 1 omslag  

de ziekenzalving 

547  Verordening van de bisschop betreffende het in het openbaar met de 
verschuldigde eerbied brengen van de ziekencommunie. 
1747 juni 7 gedrukt  1 omslag 

548  Brieven betreffende het verzoek van de pastoor van Nederweert om erin 
te voorzien dat het brengen van de ziekencommunie volgens het voorge-
schreven ritueel met eerbied plaatsvindt. 
1793 2 stukken 

het verrichten van zegeningen 

549  Stukken betreffende verzoeken om priesters te machtigen om door mid-
del van exorcisme mensen en dieren te genezen die betoverd zijn. 
1705-1796  1 omslag  

550  Stukken betreffende het onbevoegd uitoefenen van exorcisme door Joan-
nes Princen te Dilkrath, een regulier priester te Kempen en de pastoor te 
Kellen. 
1774-1797  1 omslag 
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551  Brief van de pastoor van Broekhuizen met het verzoek toestemming te 
verlenen om de ingesloten gebeden onder aanroeping van de heiligen 
Machutus en Bernulfus over zieken te mogen uitspreken. 
1709 november 25  1 stuk  

552  Brief van de pastoor van Geleen met het verzoek om voor de toekomst 
toe te staan dat op 25 juni en 1 december, feestdagen van de H. Eligius, 
paarden worden gezegend en dat door het jaar aan lijders aan jicht geze-
gend water en brood worden verstrekt. 
1745 september 23  1 stuk  

553  Mandaat waarbij Josephus Anselmus Franciscus Werbrouck, als vicaris-
generaal van het bisdom Roermond, het uitspreken van bijzondere zege-
ningen, anders dan vermeld in de Pastorale, verbiedt. 
1746 april 4 gedrukt  1 stuk 

554  Brief van de pastoor van Aldekerk over de wonderlijke genezing van 
Jacobus Speulmans, bedelaar, die door wreed optreden van zijn vader de 
spraak had verloren. 
1743 februari 18  1 stuk 

het biecht horen en preken 

555  Stukken betreffende verzoeken om machtiging te verlenen aan priesters 
van het bisdom om absolutie te verlenen wegens ketterij, labaïsme en an-
dere voorbehouden gevallen. 
1702-1796  1 omslag  

556-558 Stukken betreffende verzoeken om priesters te machtigen om in het 
bisdom biecht te horen, eventueel inclusief de voorbehouden gevallen, en 
om te preken, betreffende het verlengen van de machtiging en het afleg-
gen van het vereiste examen. 
1698-1802 en z.d., 18de eeuw  3 pakken 

556  1698-1786  1 pak 

557  1787-1793  1 pak 

558  1794-1802 en z.d., 18de eeuw  1 pak 
N.B. De achterzijden van verzoekschriften uit 1797 bevatten minuut-brieven betreffende 
de toestand van de godsdienstuitoefening.  
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559  Brief van broeder Theodorus van Vucht te Weert mede ter begeleiding 
van een geschrift ter instructie van biechtvaders. 
1691 maart 23  1 stuk 

560  Verordening van de bisschop waarbij hij vier dagen in het jaar vastlegt 
voor het examineren van priesters die in het bisdom willen worden toege-
laten tot het biecht horen en preken. 
1749 juli 5 gedrukt  1 omslag 
N.B. In meervoud.  

561  Brief van het Predikherenklooster te Aken betreffende een geschil met de 
pastoor van Voerendaal over het houden van staties. 
1707 mei 13  1 stuk 

562  Brief van de provinciaal-vicaris Martinus Minten te Mechelen betreffen-
de de klacht van de bisschop over het preken door de minderbroeder De 
Haen. 
1743 april 9  1 stuk 

563  Brieven van Franse bisschoppen en priesters met verzoeken om verban-
nen priesters op te nemen, respectievelijk om zich te mogen vestigen en 
biecht te horen. 
1792-1794  1 omslag 

564  Brief aan de vicaris-generaal van het bisdom Luik met het verzoek toe te 
staan dat de naar dit bisdom uitgeweken priesters biecht kunnen horen 
ook in voorbehouden gevallen. 
1797 mei 27 minuut  1 stuk  

565  Circulaires aan de landdekens inhoudend dat alle priesters door onderte-
kening het verzoek kunnen indienen om, op initiatief van de paus, ge-
machtigd te worden tot het verlenen van een volledige aflaat aan sterven-
den, met ondertekening door de priesters per dekenaat. 
1748 1 omslag 

566  Stukken betreffende het verlenen van de bevoegdheid aan priesters om 
aan stervenden de apostolische zegen met aflaat te verlenen. 
ca. 1770-1794  1 omslag 
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c. het gedrag van priesters 

567  Verordening waarbij de bisschop aan priesters en clerici het bezoek aan 
herbergen en het deelnemen aan verdachte bijeenkomsten verbiedt. 
1708 februari 10 gedrukt  1 omslag 
N.B. In meervoud. 

568  Verordening waarbij de bisschop aan priesters het bezoeken van herber-
gen verbiedt en voorschriften geeft over de gepaste kledij, de verplich-
tingen ten aanzien van de liturgie en de stolarechten. 
1720 april 9 gedrukt  1 katern 

569  Verordening waarbij de vicaris-generaal een verordening van paus Bene-
dictus XIV ter bestrijding van te hoge misstipendia toestuurt, en de ver-
ordening van 9 april 1720 ten aanzien van herbergbezoek, kledij en ge-
drag in herinnering roept. 
1741 oktober 14 gedrukt  1 stuk 

570  Verordening waarbij de bisschop aan de priesters het bezoeken van her-
bergen verbiedt. 
1748 februari 28 gedrukt  1 stuk 

571  Verordening van de bisschop betreffende de kledij van de priesters, het 
herbergbezoek, de beperking van het deelnemen van priesters aan het 
kerkwijdingsfeest tot de twee meest naburige parochies, het aanvragen 
van huwelijksdispensaties en de bestrijding van het labaïsme. 
1751 januari 15 concept, gedrukt  2 stukken 

572  Verordening van de bisschop betreffende de kledij van de priesters tij-
dens het opdragen van de H. Mis. 
1751 januari 19 afschrift  1 stuk 

573  Verordening waarbij de bisschop aan de priesters te Roermond opnieuw 
het herbergbezoek verbiedt en gepaste kledij voorschrijft, met concept. 
1783 juli 2  2 stukken 

574  Stukken betreffende de verzoeken van J.B. Conraerds te Venlo, A. Cler-
monts, A. van Waegeningh en F. van Borren te Roermond om in hun 
huizen herberg, uitsluitend voor geestelijken, te mogen houden. 
1721-1794  1 omslag 



 123

575  Stukken betreffende verzoeken van priesters om verboden boeken te 
mogen lezen. 
1771-1797  1 omslag 

576  Brief van een vicaris te Lobberich om hem wegens ouderdom te onthef-
fen van de verplichting om een toog (toga talaris) te dragen. 
1720 augustus 1  1 stuk 

577  Stukken betreffende verzoeken van priesters om wegens ziekte een pruik 
te mogen dragen. 
1704-1793  1 omslag 

578  Rekest van een niet nader aangeduide kapelaan te Grave met het verzoek 
om ter verbetering van zijn gezondheid in het huis van zuster aldaar te 
mogen wonen. 
1789 april 16  1 stuk 

579  Akten waarbij de bisschop aan priesters toestemming verleent om hun 
testament op te stellen; 
Stukken betreffende verzoeken van priesters om hun testament te mogen 
opstellen respectievelijk van nabestaanden om het testament goed te keu-
ren. 
1662-1797  1 omslag 
N.B. De akten van goedkeuring werden na overlijden bij de bisschop ingeleverd. 

580  Testamenten van pastoors en priesters van het bisdom Roermond, met 
enkele uittreksels van testamenten. 
1673-1795 minuten, eenvoudige en authentieke afschriften  1 omslag 

581  Statuten van de broederschap van pastoors in het land van Valkenburg 
met het doel missen te lezen en jaargetijden te houden voor overleden 
medebroeders. 
(1632-1638)  1 stuk  

582  Reglement van de broederschap van de H. Carolus Borromaeus waarvan 
pastoors uit het westelijke gedeelte van het Staatse land van Valkenburg 
lid zijn. 
1751 april 20 afschrift  1 stuk  
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583  Akte van attestatie van de kerkmeesters en buurmeesters van Wamel en 
ten dele Leeuwen betreffende het goede gedrag van hun pastoor. 
1787 november 20 afschrift  1 stuk 

584  Stukken betreffende de vraag van het kathedrale kapittel en de geeste-
lijkheid van Roermond of zij de eed van trouw aan de Franse Republiek 
mogen afleggen. 
1793 januari-maart  1 omslag 

585  Rekest van enige vicarissen te Venlo met het verzoek toestemming te 
verlenen om in hun woonhuizen aan een draagaltaar dagelijks mis te mo-
gen lezen, nu het hen verboden is zulks in de parochiekerk te doen. 
1797 augustus 28  1 stuk  

586  Stukken betreffende het verzoek aan de pastoors om bij te dragen in de 
kosten van het proces van de pastoor van het Sint-Jansgasthuis te Brussel 
voor het Hof van Cassatie te Parijs wegens het opdragen van de H. Mis 
zonder de door de wet van 7 vendémiaire IV vereiste verklaring van on-
derwerping te hebben afgelegd. 
1797 juli minuten, afschriften  2 stukken 

587  Stukken betreffende de verkiezing van de pastoor van Haps tot lid van de 
Nationale Vergadering te ’s-Gravenhage. 
1797 2 stukken 

588  Brieven aan de vicaris-generaal van pastoors betreffende het afleggen 
van de eed van haat aan het koningschap, betreffende de onderwerping 
aan het gesloten Concordaat. 
1798, 1802  1 omslag 

589  Stukken betreffende de bevoegdheid van de vicaris-generaal om kwijt-
schelding te verlenen aan priesters die terugkomen van de door hen afge-
legde eed van haat aan het koningschap. 
1799-1801  1 omslag 

d. klachten over de taakuitoefening en het gedrag van priesters en kosters 

590  Stukken betreffende verzoeken om op te treden tegen priesters en kosters 
wegens nalatigheid in de taakuitoefening en/of wangedrag. 
1634-1802  1 omslag 
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591  Stukken betreffende het verzoek van Daniel Heymerick te Boxmeer om 
pater Apollinarius te gelasten de publieke belediging van zijn zoon te 
herroepen. 
1692 1 omslag 

592  Stukken betreffende het verzoek van die van Wanssum om een onpartij-
dig onderzoek in te stellen naar nalatigheid in het ambt en wangedrag 
van hun pastoor Daniel Meurs. 
1699 1 omslag  

593  Brieven van de pastoor van Hinsbeck waarbij hij de hulp van de bisschop 
inroept tegen het ten onrechte gedaagd worden door de promotor wegens 
mishandeling van de koster, wegens het luiden van klokken op Kerst-
avond door de jonkheid en wegens de weigering van ingezetenen om hun 
kisten uit de kerk te halen. 
1702 2 stukken 

594  Brieven betreffende het plichtsverzuim van Lambert Banens, kapelaan te 
Schinnen, zijn schorsing door de officiaal van het dekenaat Valkenburg 
en zijn beroep op de officiaal te Mechelen. 
1702-1709  1 omslag 

595  Brieven van A. Scheilkens, vicaris te Straelen, en de luitenant baron De 
Forcade betreffende het sluiten van een akkoord tussen de vicaris en twee 
officieren van het garnizoen naar aanleiding van een mishandeling. 
1708 1 omslag 

596  Rekest van de promotor met het verzoek om passende maatregelen te 
treffen tegen Petrus Dinraedts, kapelaan te Kessel, die veroordeeld door 
de officiaal wegens verdachte omgang met een gehuwde vrouw tot op-
sluiting, de promotor bedreigde bij de tenuitvoerlegging van het vonnis, 
met bijlagen. 
1715 1 omslag  

597  Memorie van de pastoor van Nieuwstadt waarbij hij zich verweert tegen 
de klacht van Geurt Berckeler dat hij hem niets uit de armenkas heeft ge-
geven en de secretaris Lubbers niet heeft voorzien van de laatste sacra-
menten, met bijlage. 
(1719) 2 stukken 
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598  Stukken betreffende de procedure van de promotor tegen de priester 
Reinerus Schonckeren voor de bisschop wegens nalatigheid in het ambt 
en onwaardig gedrag, waarbij de bisschop de gedaagde ontslaat van 
rechtsvervolging, mits hij vijftien dagen vastend in het Minderbroeder-
klooster te Erkelenz verblijft.  
1721-1722  1 omslag 

599  Stukken betreffende de zienswijze van de pastoor van Hoensbroek op de 
klacht van enige schepenen dat zij in een preek als onrechtvaardige rech-
ters waren beledigd. 
1729-1731  1 omslag 

600  Stukken betreffende de klacht van Leonard Schuurs, kapelaan te Neer-
loon, aangaande de veelvuldige afwezigheid van zijn pastoor J. Ruys als 
geneesheer, resulterend in een proces wegens laster voor het officialaat 
van het dekenaat Cuijk. 
1741-1747  1 omslag 

601  Stukken betreffende het verzoek van Barbara Behet om erin te voorzien 
dat zij het onroerend goed, de helft van de Vogelstruis te Maastricht, te-
rugkrijgt die de van haar weggelopen echtgenoot Jan Baptist Risac aan 
Jan Baptist Albers, deken te Horst, en Ludovicus Antonius Risac had 
verkocht, met retroacta vanaf 1745. 
1770 1 omslag 

602  Stukken betreffende het functioneren van kapelaan P.J. van Esch te Grave. 
1783, 1795  1 omslag 

603  Stukken betreffende het verzet van die van Meijel tegen de terugkeer van 
de pastoor, niet alleen wegens nalatigheid in de ambtsuitoefening, maar 
ook wegens compromitterend gedrag tijdens de Brabantse revolutie. 
1791-1792  1 omslag  

604  Brief van J.H. Delvillette te Brussel aan de pastoor van Nederweert met 
de aanbeveling zich getuigenverklaringen te verschaffen inhoudend dat 
hij zich tijdens de Brabantse revolutie niet heeft gecompromitteerd, nu de 
inwoners zich tegen zijn terugkeer verzetten. 
1792 februari 16 afschrift  1 stuk  
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605  Stukken betreffende plichtsverzuim en wangedrag door priesters te Vier-
sen, met name door het biecht horen buiten de biechtstoel. 
1796 1 omslag 

606  Brieven betreffende het verzoek van de administrator van het officialaat 
te Xanten om te verhinderen dat de uit het ambt gezette Ambrosius 
Dahner te Venrath onder Dahlen missen opdraagt.  
1797 april  2 stukken 
N.B. Te Xanten ging men er ten onrechte van uit dat Dahlen tot het bisdom Roermond 
behoorde.   

607  Stukken betreffende het verzoek van die van Batenburg om hun pastoor 
A. van Luunen te ontslaan wegens nalatigheid in het ambt en opspraak 
verwekkend gedrag. 
1799-1800  1 omslag  

608  Stukken betreffende het in verzekerde bewaring stellen van de schandaal 
verwekkende priester Adams te Venlo. 
1743 mei-juni  1 omslag 

609  Stukken betreffende het in verzekerde bewaring stellen van de priester 
Joannes Augustinus Gaelen die, in strijd met zijn belofte bij zijn vrijla-
ting, zich naar Venlo had begeven en aldaar agressief was opgetreden. 
1743 augustus-oktober  1 omslag 

610  Stukken betreffende het in verzekerde bewaring houden van de wegens 
onwaardig gedrag veroordeelde priester Theodorus Eyll, eerst in het 
klooster Mariënzand te Straelen en het Kapucijnenklooster te Geldern en 
uiteindelijk in het klooster der Alexianen te Neuss; kwitanties wegens 
kostgeld. 
1753-1769  1 omslag  

611  Brieven van de pastoor te Venlo betreffende het in verzekerde bewaring 
stellen van de priester P. Peeters bij de Alexianen te Neuss. 
1777-1778  1 omslag 

612  Stukken betreffende het in verzekerde bewaring stellen en het levenson-
derhoud van de onverbeterlijke kapelaans Van den Berg te Blitterswijck 
en Raets te Twisteden. 
1777-1790  1 omslag 
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613  Stukken betreffende het betalen van inkomsten van de onder curatele 
gestelde beneficiant van het H. Kruisaltaar te Nederweert. 
1792-1794  1 omslag 

614  Brief van F. de Vinck te Neuss met het verzoek hem uit zijn kerker te 
verlossen. 
1790 november 14  1 stuk 

615  Stukken betreffende het in verzekerde bewaring stellen van de priester 
Dupuis. 
1783, 1792, 1797  1 omslag 

616  Stukken betreffende het verzet van Caspar Coomans, pastoor te Roer-
mond, tegen de benoeming van kapelaan Joannes van Laer en betreffen-
de zijn proces in appel voor de officiaal van het aartsbisdom Mechelen 
aangaande zijn schorsing en het hem onthouden van pastorale inkomsten. 
1684-1693  1 omslag  

617  Brief van en aan de nuntius te Brussel betreffende het verzoek van Joan-
nes Schoffelen om in het ambt van koster en schoolmeester (te Roer-
mond) te worden hersteld. 
1727 2 stukken 

618  Akte waarbij de bisschop na vonnis van het Hof van Gelder te Roermond 
de schorsing van J. Janssens, pastoor te Weert, opheft. 
1787 mei 27 authentiek afschrift  1 stuk 

619  Brieven van M. Deckers met het verzoek de schorsing van de koster van 
Sevenum ongedaan te maken. 
1788 en z.d., 18de eeuw  2 stukken 

2.2.9 Stukken betreffende het behartigen van de belangen van - en het toezicht 
op kloosters en andere religieuze gemeenschappen 

a. de kloosters gezamenlijk 

620  Stukken houdend adviezen betreffende de bevoegdheid van de bisschop 
om restitutio in integrum te verlenen, wanneer een professiegelofte na 
vijf jaar nietig is, en om dispensatie van een gelofte te verlenen. 
1686, ca. 1700  2 stukken  



 129

621  Brief van de secretaris van de bisschop van Antwerpen ter begeleiding 
van afschriften uit de protocollen van de bisschop waaruit blijkt dat deze 
het recht heeft novicen van Norbertijnenkloosters te (laten) examineren. 
1730 juni 5  1 omslag 

622  Stukken betreffende het protest van de bisschop tegen de verordening 
van het Hof van Gelder te Geldern die de kloosters in het Pruisisch 
Overkwartier onder het gezag van de landdekens plaatst. 
1782-1783, 1789  1 omslag 

623  Lijsten van kloosterzusters van diverse kloosters gerangschikt naar leef-
tijd en professiejaren. 
1741 1 omslag 

624  Register van lijsten van kloosterzusters van diverse kloosters gerang-
schikt naar leeftijd en professiejaren. 
1741 net  1 katern 
N.B. Incompleet. 

625  Akte waarbij paus Clemens XIII op verzoek van de aartsbisschop van 
Mechelen en de andere bisschoppen van deze kerkprovincie, aan de 
kloosterzusters een aflaat verleent. 
1758 september 13 authentiek afschrift 1 stuk  

626  Brief aan de Staten van het Oostenrijkse Overkwartier met het verzoek 
de achterstallige renten aan de geestelijkheid en kloosters te Roermond 
ten laste van de onraadspenningen zonder rentevermindering uit te beta-
len. 
1723 januari 12 minuut  1 stuk 

627  Brief van de Commissio Regia te Geldern ter toezending van de verorde-
ning van de koning van Pruisen van 21 juni 1753 ter beperking van de 
vermogensaanwas van kloosters door testamentaire beschikkingen. 
1753 september 13 afschriften  1 omslag 

628  Stukken betreffende klachten aangaande het inkwartieren van militairen 
in kloosters, met retroacta vanaf 1600. 
1697-1749  1 omslag 
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629  Stukken betreffende het verzet van de bisschop tegen het opslaan van 
graan in de kathedraal en het inrichten van kloosters als militair hospitaal. 
1702 1 omslag 

630  Stukken betreffende de klacht aangaande het inkwartieren van militairen 
in het Kartuizer- en Kruisherenklooster te Roermond en vervolgens be-
treffende het omslaan van de kosten van inkwartiering over de geestelij-
ken in de stad, met retroacta vanaf 1672. 
1742-1743  1 omslag 

631  Akte betreffende de omslag en betaling van het losgeld voor de klokken 
van de kloosterkerken en de parochiekerk, verschuldigd wegens de capi-
tulatie van de stad Roermond. 
1702 oktober 22  1 stuk  

632  Stukken betreffende de omslag over de Roermondse kloosters van een 
rente, uit te keren aan de Penitenten die voor de protestanten hun klooster 
moesten verlaten, en betreffende de omslag van de herstelkosten van de 
kloosterkerk. 
1706-1708  1 omslag  

633  Stukken betreffende het uitleveren van in kloosters gevluchte soldaten en 
deserteurs respectievelijk de schending van het recht van asiel. 
1666-1753  1 omslag 

634  Stukken betreffende het verzet van de bisschop tegen besluiten van de 
landsheer die de beoordeling van de vraag of een misdrijf onder het asiel-
recht valt, aan de competente wereldlijke rechter toekent, respectievelijk 
regels over de uitlevering vaststelt. 
1749, 1753  1 omslag 

635  Stukken betreffende het protest van de bisschop bij de centrale regering 
te Brussel tegen de schending van de immuniteit van het klooster Gods-
weerd te Roermond door beslaglegging op goederen van de weduwe Van 
Macken op last van de momboir van het Hof van Gelder te Roermond 
zonder toestemming van de bisschop. 
1731 1 omslag 
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636  Stukken betreffende de opheffing van kloosters te Roermond, de huisves-
ting en de leefregel van de gewezen religieuzen en het eventuele herstel 
van de kloosters. 
1781-1790  1 omslag 

637  Stukken betreffende de verdeling van liturgische boeken van opgeheven 
kloosters te Roermond over de overgebleven kloosters. 
1784-1786  1 omslag 

638  Stukken betreffende de (dreigende) opheffing van kloosters en betreffen-
de de vraag of kloosterlingen de door de Franse Republiek aangeboden 
bons mogen accepteren. 
1796-1797  1 omslag  

b. afzonderlijke kloosters en religieuze gemeenschappen 

Aldekerk: Penitentenklooster 

639  Brieven aan de bisschop met het verzoek een priester af te vaardigen om 
novicen vóór de professie te ondervragen. 
1705-1793  1 omslag 

640  Brieven betreffende de verkiezing van de overste en andere functionaris-
sen van het klooster. 
1784-1797  1 omslag 

641  Stukken betreffende de moeilijkheden rond de benoeming van de rector 
en biechtvader mede in het kader van het opstandige gedrag van sommi-
ge zusters. 
1783-1796  1 omslag 

642  Brieven van de rector met het verzoek de strenge vastenregels van de 
orderegel te verzachten. 
1793 2 stukken 

643  Statuten van het klooster. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 
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Boxmeer: Karmelietenklooster 

644  Verzoekschrift van het Karmelietenklooster te Boxmeer aan de vicaris-
generaal om een priester te machtigen om de verkiezing van een prior 
voor te zitten en om de keuze te bevestigen. 
1799 november 7  1 stuk  

Karmelietessenklooster 

645  Brieven aan de bisschop om een priester te machtigen om novicen vóór 
de professie te ondervragen. 
1702-1792  1 omslag 

646  Stukken betreffende het legaat van pastoor Antonius Peelen van het huis 
Elsendael te Boxmeer aan de huisarmen, en wel ten behoeve van een te 
stichten klooster, in casu dat der Karmelietessen; betreffende zijn geschil 
met de heer aangaande zijn rechten ten aanzien van de armenzorg. 
1660, 1666, 1672 afschriften  1 omslag  

647  Brieven van Assiduus de Raet te Boxmeer betreffende het geven van 
onderwijs in het Frans aan meisjes door uit Frankrijk gevluchte religieu-
zen. 
1794 2 stukken 

Erkelenz: 

648  Brief van J. Coomans te Erkelenz om in de tweedracht in het convent 
(der Minderboeders?) tussenbeide te komen. 
1789 september 5  1 stuk 

Geldern: klooster Huls 

649  Brieven van de priorin met het verzoek een priester te machtigen om 
novicen te ondervragen en in te kleden; stukken betreffende het toelaten 
en inkleden van novicen. 
1702-1791  1 omslag 

650  Stukken betreffende het verzet tegen het verlenen van de zwarte sluier 
aan zuster Antonet Veralst. 
1719 1 omslag 
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651  Lijst van kloosterzusters. 
z.d., tweede helft 18de eeuw  1 stuk 

652  Protocollen van de visitatie en verkiezing van de priorin en procuratesse. 
1705-1717  1 omslag 

653  Brieven van de priorin met het verzoek een priester te machtigen om de 
verkiezing van de priorin voor te zitten. 
1775-1793  1 omslag 

654  Brieven van de priorin betreffende het verzoek om de reguliere biechtva-
der de hoedanigheid van seculier priester te verlenen om hem aldus als 
biechtvader te kunnen behouden. 
1786 2 stukken 

655  Brieven betreffende wrijvingen tussen de kloosterzusters. 
1707-1724  1 omslag 

656  Brieven van de priorin en de biechtvader. 
1702-1720, 1787, 1791  1 omslag 

Kapucijnenklooster 

657  Brief van het Kapucijnenklooster betreffende het sturen van een attest 
waarschijnlijk aangaande relieken wegens de grote verering die deze on-
der de parochianen genieten. 
1702 juni 3  1 stuk 

658  Brief van de gardiaan met het verzoek te willen bemiddelen bij het ver-
krijgen van vrijstelling van licenten van de aan te voeren hardsteen ten 
behoeve van de bouw van de kloosterkerk, en met het verzoek te willen 
toestaan dat het wapen van de bisschop in de voorgevel wordt geplaatst. 
1711 december 2  1 stuk 

659  Brief van de gardiaan betreffende een geschil over het wijzigen van miss-
tijden. 
1783 november 12  1 stuk 
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660  Rekest van het Kapucijnenklooster met het verzoek om goedkeuring te 
verlenen om de volle aflaat af te kondigen die de paus heeft verleend 
voor de feestdag van de heilige Laurentius van Brundusium. 
1785 augustus 31  1 stuk  

Karmelietessenklooster 

661  Brieven met het verzoek om een priester te machtigen om novicen vóór 
de professie te ondervragen. 
1710-1792  1 omslag  

662  Protocol van de visitatie van het klooster. 
z.d., begin 18de eeuw  1 stuk 

663  Appointement van het Hof van Gelder te Geldern op het rekest van het 
Karmelietessenklooster betreffende de hulp die zuster Maria Francisca 
bij het Hof heeft gevraagd tegen haar overplaatsing naar een ander kloos-
ter in het Pruisische Overkwartier. 
1775 januari 19 afschrift  1 stuk  

klooster Nazareth 

664  Brieven aan de bisschop met het verzoek een priester volmacht te verle-
nen om novicen te ondervragen en in te kleden. 
1757-1790  1 omslag 

665  Brieven aan de bisschop betreffende de toelating van een Franse zuster 
uit het klooster van het H. Graf te Charleville en vervolgens betreffende 
het verzoek tot toelating van een priester uit dit klooster. 
1792-1794  1 omslag 

666  Protocollen van de visitatie en verkiezing van de overste. 
1702, 1705, 1717  1 omslag 

667  Brieven betreffende het ontheffen van de priorin uit haar functie op haar 
verzoek en betreffende verzoeken om een priester te machtigen om de 
verkiezing van een nieuwe priorin voor te zitten. 
1702-1796  1 omslag  
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668  Brieven van S.C.D. Winckel met het verzoek om ontheven te worden uit 
haar functie als procuratesse? 
1708 2 stukken 

669  Stukken betreffende het gedrag van de rector en betreffende de medede-
ling van zijn overlijden. 
1705-1773  1 omslag 

670  Brief van J.F. Cossiers namens de bisschop van Antwerpen met het ver-
zoek om zo mogelijk inlichtingen te verstrekken over een religieuze die 
drie of vier jaar eerder uit het klooster Nazareth zou zijn ontvlucht. 
1697 februari 18  1 stuk 

671  Brieven betreffende de klachten dat de Franse bevelhebber het klooster 
vordert om er gewonden onder te brengen en betreffende het daaropvol-
gende verzoek om het klooster te mogen verlaten. 
1702 1 omslag 

672  Brieven aan de bisschop betreffende het aannemen van pensionaires. 
1706, 1774  2 stukken 

673  Stukken betreffende het begraven van de rector Jacobi in het klooster 
tegen de wens van de bisschop. 
1758 1 omslag 

674  Brief van zuster M. Clara de Graus betreffende haar eerdere verzoek om 
minstens gedurende enige jaren van klooster te mogen veranderen. 
1759 augustus 24  1 stuk  

675  Brieven met het verzoek om bezoek te mogen ontvangen in het klooster. 
1773, 1801  2 stukken 

676  Akte van attestatie van dokter Pfeffer te Geldern dat een bezoek aan fa-
milieleden aan de genezing van zuster Millius kan bijdragen. 
1787 mei 7  1 stuk  

677  Stukken betreffende het onderzoek van het beheer van het kloosterver-
mogen door de overleden rector Jacobi en het treffen van een regeling 
met het klooster Sint- Elisabethsdal te Nunhem over wederzijdse vorde-
ringen. 
1757-1759  1 omslag 
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678  Memorie betreffende de stichting van een vroegmis op zon- en feestda-
gen door Henricus Vossius († 1654), waarvoor het klooster op dinsdag 
een mis voor de overledene moet laten lezen. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk  

Grave: klooster Mariagraf 

679  Stukken betreffende het toelaten en inkleden van novicen. 
1703-1762  1 omslag 

680  Brief van de pastoor van Grave waarin deze onder andere vraagt of twee 
kloosterzusters die binnen het noviciaatsjaar de kloostergeloften hebben 
afgelegd, deze in het openbaar of geheim moeten vernieuwen. 
1679 januari 27  1 stuk 

681  Protocollen van de visitatie respectievelijk van de verkiezing van de 
overste. 
1703, 1707  2 stukken 

682  Stukken betreffende de verkiezing van de overste. 
1770-1779  1 omslag 

683  Brieven van de overste met name betreffende verzoeken om het klooster 
voor korte tijd te mogen verlaten. 
1702-1707  1 omslag  

684  Brieven betreffende het verzoek van de kloosterzusters om hun klooster 
samen te voegen met een ander klooster van dezelfde orde. 
1772 2 stukken 

685  Stukken betreffende de vlucht van de overste Lucia Vocaer uit het kloos-
ter en haar opsluiting in het klooster van de H. Barbara te Luik. 
1782, 1784  2 stukken 

686  Akte van aanvaarding door de pastoor van Grave van een geldlening van 
f. 2000,- ten behoeve van het klooster, met goedkeuring van de vicaris-
generaal Sijben. 
1802 1 stuk 
N.B. De akte bevindt zich in BHIC ’s-Hertogenbosch, archief dekenaat Cuijk, inv.nr. 292. 
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Grubbenvorst: gemeenschap Biesweide 

687  Akte van attestatie van de overste en andere zusters van de geestelijke 
vergadering de Biesweide betreffende het moedwillige vertrek van de 
obstinate zuster Agatha Schotmans. 
1783 maart 18  1 stuk 

Horst: devote vrouwen 

688  Brieven van de pastoor van Horst betreffende de goedkeuring van de 
regel voor devote vrouwen aldaar, betreffende de vordering van een ex-
novice. 
1719, 1781  2 stukken 

Houthem: klooster Sint-Gerlach 

689  Stukken betreffende het ondervragen van novicen die geprofest willen 
worden in het klooster te Houthem, later te Roermond. 
1723, 1790  1 omslag 

690  Brieven betreffende de betwisting door de proost van het klooster Sint-
Gerlach van het recht van de bisschop om novicen te ondervragen. 
1684-1685  2 stukken  

Kevelaer: klooster der Oratorianen 

691  Apostille op het verzoekschrift van de proost om de verkiezing van Em-
manuel Verkinderen tot overste goed te keuren. 
1784 juni 29  1 stuk 

692  Reglement van de bisschop voor het biecht horen van de pelgrims te 
Kevelaer door de Oratorianen aldaar, met aanvulling van 1708. 
1700 april 7 afschrift  1 stuk 

693  Brieven betreffende het opsporen van twee voortvluchtige Oratorianen 
ter uitvoering van een vonnis van de aartsbisschop van Mechelen. 
1717-1718  1 omslag 
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694  Brief van de overste der Oratorianen en pastoor te Straelen met het ver-
zoek om goedkeuring te verlenen aan de afkondiging van de bijgesloten 
te Rome verkregen aflaat. 
1742 mei 20  1 stuk 

695  Akte waarbij paus Pius VI een aflaat verleent aan degenen die de kerk 
van de Oratorianen te Kevelaer bezoeken, met bevel tot afkondiging van 
de bisschop. 
1787 april 19  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

696  Brieven betreffende de goedkeuring tot het drukken van een boekje over 
de devotie tot Maria te Kevelaer, het verplaatsen van feestdagen met de 
bijbehorende aflaten en het verwerven van aflaten te Rome vanwege het 
te vieren jubilé. 
1791-1792  1 omslag 

697  Brief van de supprior waarbij hij tweehonderd misintenties aanbiedt, 
aangezien de secretaris Theunissen over enige stipendia kan beschikken. 
1796 december 2  1 stuk 

Oostrum: klooster Bethlehem 

698  Brieven van de rector met het verzoek hem te machtigen om novicen te 
ondervragen en in te kleden. 
1762-1792  1 omslag 

699  Stukken betreffende de visitatie van het klooster. 
1783, 1785  1 omslag 

700  Stukken betreffende de verkiezing van de overste en betreffende ver-
zoeken om een priester te machtigen om de verkiezing voor te zitten. 
1717-1796  1 omslag 

701  Stukken betreffende de verkiezing van een regulier priester tot rector 
zonder machtiging van de bisschop. 
1742 1 omslag 
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702  Resolutie van de mater en kloosterzusters om voortaan de clausuur te 
onderhouden en daartoe het kloostergebouw te verbouwen, met concept. 
1743 juli 26  2 stukken 

703  Brieven betreffende een vordering van de rector ten laste van mevrouw 
De Wigman. 
1784-1785  2 stukken 

704  Brief van de rector aan de vicaris-generaal met het verzoek om de ver-
plichtingen voortvloeiend uit een aantal gestichte missen, te verminderen, 
met bijlagen. 
1801 mei 4  1 omslag 

Roermond: Begijnhof 

705  Protocol van de verkiezing van de meesterse. 
1715 november 6  1 stuk 

706  Stukken betreffende de wrijving tussen Anna Maria Droeven enerzijds en 
de pastoor en de andere begijnen anderzijds. 
1775 1 omslag 

707  Rekest van de begijn Catharina Elisabeth Rutten met het verzoek ervoor 
te zorgen dat de bepalingen in het testament van haar vader betreffende 
de rechten tot bewoning op het Begijnhof worden nageleefd, met bijlage. 
z.d., na 1718  2 stukken 

708  Akte van verdeling door de bisschop van de goederen en renten tussen de 
pastoor van het Begijnhof en het Begijnhof, welke voorheen gemeen-
schappelijk werden bezeten. 
1699 juni 23  1 charter 

709  Stukken betreffende een geschil voor de bisschop tussen de pastoor en de 
meesterse aangaande wederzijdse vorderingen en het uitkeren van in-
komsten. 
1784 1 omslag 
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710  Appointementen op het rekest van de buren van de Schoolstraat met het 
verzoek de pastoor van het Begijnhof te gelasten zijn aandeel in de kos-
ten van een nieuwe pomp te betalen. 
1785 1 stuk  

711  Appointement op het rekest van de pastoor van het Begijnhof met het 
verzoek om enig liturgisch vaatwerk te mogen verkopen. 
1790 januari 11  1 stuk 

Clarissenklooster 

712  Akte van attestatie van de abdis dat de bisschop of zijn gemachtigde al-
tijd de novicen vóór hun professie heeft ondervraagd. 
1713 augustus 10  1 stuk 

713  Akte waarbij de bisschop goedkeuring hecht aan de publieke verering 
van een reliek van de heilige Clara van Assisië in de kloosterkerk. 
1732 augustus 11  1 stuk  

klooster Godsboomgaard 

714  Akten van verkiezing van de overste van het klooster. 
1686, 1779  2 stukken 

715  Brief van zuster Anneke Verbeck betreffende het gedrag van de overste, 
met het verzoek een ander te benoemen. 
ca. 1700  1 stuk  

716  Stukken betreffende de moeilijkheden rond het afzetten van de overste 
Maria Geelen. 
1784-1785  1 omslag 

717  Brief waarbij de bisschop de overste verbiedt om voortaan zusters in de 
te kleine kloosterkerk te begraven. 
1780 maart 4 afschrift  1 stuk 

718  Stukken betreffende de overdracht aan de stad Weert van een perceel 
buiten de stad bedoeld als kerkhof tegen een rente van f. 12,-, met memo-
rie betreffende de betaling van renten door de stad Weert. 
1623, ca. 1742  1 omslag 
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719  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de schepenbank Stevens-
weert ten behoeve van het klooster Godsboomgaard ten laste van Joannes 
Crantsen en Elisabeth Daemen van 100 rijksdaalder, met retroactum van 
1705. 
1726 mei 16 authentiek afschrift  1 stuk 

720  Akte waarbij de bisschop de akte van dading tussen het klooster Gods-
boomgaard en P. Stercken goedkeurt, waarbij het klooster afstand doet 
van een perceel akkerland te Roggel tegen een bedrag van 90 pattacon. 
1782 augustus 26 authentiek afschrift 1 stuk 

klooster Godsweerd 

721  Akten van ondervraging van novicen voorafgaande aan de professie. 
1776-(1781)  1 omslag 

722  Brief waarbij de pastoor van Sittard de bisschop verzoekt de ouderloze 
Anna Maria de Nijss, reeds ingekleed in het klooster Godsweerd, onder 
zijn voogdij te nemen. 
1717 februari 25  1 stuk 

723  Protocollen van de verkiezing van de priorin, suppriorin en procuratesse. 
1689-1775  1 omslag 

724  Akte waarbij de bisschop de in 1678-1688 verleende aflaten wegens het 
bidden bij diverse beelden in het klooster bevestigt. 
1689 april 18  1 stuk 

725  Resolutie waarbij de bisschop de dagorde van het klooster vaststelt. 
z.d., 18de eeuw minuut  1 stuk 

726  Brief van de priorin met het verzoek om de bisschop in een aangelegen-
heid te mogen spreken. 
1702 maart 4  1 stuk 

727  Uittreksel uit het testament van Anna Catharina Ingenes betreffende de 
stichting van twee wekelijkse missen in de kloosterkerk. 
ca. 1751  1 stuk  
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728  Stukken betreffende de vermindering van de jaarlijks te lezen gestichte 
missen in het klooster. 
1772, 1777  1 omslag 

729  Stukken betreffende het verzoek van de rector Dupuy aan de bisschop 
om er bij het klooster op aan te dringen dat hij voldoende levensonder-
houd ontvangt. 
1780 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

730  Stuk houdende een preek over het Laatste Oordeel gehouden op de eerste 
zondag van de advent voor de broederschap in Godsweerd. 
1770, 1772  1 stuk 

Karmelietessenklooster 

731  Stukken betreffende de beëindiging van een geschil tussen het Karmelie-
tessenklooster en Anna Barbara van Berckelaer aangaande de rechten op 
door het klooster verkochte percelen akkerland te Ool. 
1750 2 stukken  

732  Brief van de vicaris van het klooster aan de bisschop met het verzoek om 
bedienden uit te lenen om een plechtigheid in de kloosterkerk muzikaal 
op te luisteren. 
1777 oktober 14  1 stuk 

klooster Mariagarde 

733  Stukken betreffende de professie respectievelijk het ondervragen van 
novicen. 
1720, 1779  2 stukken 

734  Protocollen van de visitatie en de verkiezing van de overste. 
1703-1712  1 omslag 

735  Brief van zuster Constantia Bosch betreffende de keuze van een biecht-
vader. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 
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736  Rekest van de priorin met het verzoek haar te machtigen tot het verlenen 
van toestemming aan derden om het klooster te betreden. 
ca. 1780  1 stuk 

737  Stukken betreffende een proces voor de bisschop tussen Odilia van Sybe-
rich en het Mariagardeklooster aangaande de restitutie van een geldbe-
drag dat voor een toekomstige verzorging was gegeven. 
1652 1 omslag 

738  Staat van de inkomsten van het klooster ingediend op last van de bis-
schop. 
1770 september 6  1 stuk 

739  Stuk houdende bezwaren om een dokter ten laste van het klooster te sala-
riëren. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

klooster Mariawee 

740  Akte van ondervraging van novicen die geprofest willen worden. 
1778 november 4  1 stuk 

Munsterabdij 

741  Stukken houdende vragen te stellen c.q. gesteld aan een novice. 
1773, 1775  2 stukken 

742  Brief van de abt van Val-Dieu en memorie betreffende het recht van de 
abten om novicen van de Munsterabdij te ondervragen vóór de professie. 
1713 2 stukken  

743  Stukken betreffende een geschil later een proces voor het Hof van Gelder 
te Roermond tegen de abdis van de Munsterabdij aangaande het recht 
van de bisschop om novicen te examineren, met retroacta vanaf 1257. 
1744-1746  1 omslag 
N.B. Zie regestnrs. 21, 22, 144. 
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744  Brief van de abt van de abdij Baudelo te Gent als vicaris-generaal van de 
Cisterciënzerorde in de Nederlanden, betreffende de inmenging van de 
bisschop in problemen rond de verkiezing van een abdis van de Munster-
abdij. 
1706 november 17  1 stuk 

745  Stuk houdende verslag van het onderzoek door de abt van de abdij 
Kloosterrade, de vicaris-generaal en de officiaal naar aanleiding van 
klachten over de abdis en priorin van de Munsterabdij. 
1648 januari 20-23  1 stuk 

746  Memorie betreffende de invloed die de bisschop en de abdis kunnen 
aanwenden bij de voordracht van een nieuwe abt te Val-Dieu. 
z.d., begin 18de eeuw  1 stuk 

747  Brieven betreffende het voornemen van de vorst om niet een religieuze 
van de Munsterabdij, maar een religieuze van een ander klooster tot ab-
dis of administratrice te benoemen. 
1738 1 omslag 

748  Brief van de religieuze C. de Obsinnich de Rhoe te Kornelimünster met 
het verzoek het verlof tot afwezigheid van twee kloosterzusters van de 
Munsterabdij te verlengen. 
1705 september 28  1 stuk  

749  Akte waarbij de bisschop van Luik de stichting van een altaar van de H. 
Ursula en de Elfduizend maagden in de Munsterkerk door Henricus Gel-
den en Christina goedkeurt. 
1491 februari 8, 1662 authentiek afschrift 1 stuk 
N.B. Zie regestnr. 152. 

750  Rekest van de abdis van de Munsterabdij met het verzoek dat haar de 
schade wordt vergoed, voordat krachtens pauselijke opdracht absolutie 
wordt verleend aan kapitein Paulus Bustantius wegens doodslag in de 
kerk. 
(1641) 1 stuk  
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751  Appointement van de vicaris-generaal op het rekest van de abdis en reli-
gieuzen waarbij hij hen toestaat om na het verlaten van de abdij wereld-
lijke kleding te dragen, bij een toegelaten biechtvader te mogen biechten, 
conform de regels van de vasten te leven, en aan de abdis toestaat in haar 
huis een altaar te plaatsen om daar dagelijks de mis te laten lezen. 
1797 februari 17  1 stuk 

Ursulinenklooster 

752  Protocol van de ondervraging van novicen; brieven betreffende de on-
dervraging en inkleding. 
1709, 1780-1792  1 omslag 

753  Brieven betreffende de komst van enige zusters uit Brussel naar Roer-
mond. 
1718 2 stukken 

754  Protocollen van de verkiezing van de overste. 
1702-1796  1 omslag 

755  Brieven aan de bisschop waarbij advies gevraagd wordt over de benoe-
ming van een biechtvader. 
1793-1794  2 stukken 

756  Brief van de prior van Gaesdonk met het verzoek om zijn zuster, ursuline 
te Roermond, toestemming te verlenen het klooster te verlaten om een 
arts te raadplegen. 
1705 augustus 25  1 stuk  

757  Rekest van de overste met het verzoek om de feestdag van de stichtster, 
Angela de Merici, met de daaraan verbonden aflaten, te mogen verplaat-
sen van 31 mei naar 7 juni, wanneer op eerstgenoemde datum een hoger 
kerkelijk feest (Pinksteren) wordt gevierd. 
1784 mei 3  1 stuk 

758  Akte van dading ter beëindiging van geschillen tussen Johan van Corten-
bach, erfvoogd van Roermond, en het klooster, waarbij eerstgenoemde 
octrooi verleent tot incorporatie van goederen in het kloostercomplex, 
ook voor de toekomst. 
1665 april 8 afschrift  1 stuk 
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759  Brief van de overste betreffende het verlenen van toestemming tot het 
huren van het stadsbestuur van een aangrenzend perceel. 
1716 oktober 10  1 stuk 

760  Vonnis van het Hof van Gelder te Roermond in het proces tussen Gerard 
Winckel en de douairière Schenk van Nydeggen, waarbij laatstgenoemde 
wordt veroordeeld om rente over tien jaar aan Gerard Winckel te betalen 
ten behoeve van het Ursulinenklooster. 
1716 december 11 authentiek afschrift 1 stuk 

Sint Agatha: Kruisherenklooster 

761  Akte waarbij paus Pius VI een aflaat verleent aan degenen die het Kruis-
herenklooster omtrent het feest van de H. Agatha bezoeken, met bevel tot 
afkondiging van de bisschop. 
1778 november 11  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

Straelen: klooster H.H. Agnes en Caecilia 

762  Brieven van respectievelijk betreffende B. de Beauregard aangaande de 
ongeldigheid van haar professie. 
z.d., begin 18de eeuw  2 stukken 

763  Brieven van zuster A.M. Bex met name betreffende het uitkeren van geld. 
1705 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

klooster Mariazand 

764  Stukken betreffende het beëindigen van een geschil tussen Nicolaus Ri-
chardt en Arnold van Baerll aangaande de rechtmatigheid van hun be-
noeming tot overste. 
1689, 1691  1 omslag  

Venlo: Annunciatenklooster 

765  Brieven aan de bisschop met het verzoek de pastoor van Venlo te mach-
tigen om novicen te ondervragen en betreffende de ondervraging. 
1702-1790  1 omslag 
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766  Brieven aan de bisschop onder andere betreffende de vrijstelling van 
stedelijke accijnzen. 
z.d., 18de eeuw  1 omslag 

H. Geestklooster 

767  Brieven aan de bisschop met verzoeken om toestemming te verlenen tot 
het aannemen van zusters en het machtigen van een priester om het exa-
men vóór de inkleding af te nemen. 
1705-1770  1 omslag 

768  Brief van zuster Belken Sijben met het verzoek te mogen overgaan naar 
de orde der Karmelietessen. 
1702 november 30  1 stuk 

769  Protocollen van de verkiezing van de overste. 
1703, 1742  2 stukken 

770  Brieven betreffende de verkiezing van de overste. 
1670-1795  1 omslag 

771  Stukken betreffende het onderzoek naar het hardvochtige en nalatige 
bestuur van het klooster door de overste Theresia Thurlings. 
1778 1 omslag  

772  Appointement op het rekest van het klooster waarbij de last van de stich-
ting van Nicolaus van Nivenheim om op quatertemperdagen twee zusters 
naar de parochiekerk te sturen om met de armen voor het zielenheil van 
de stichter te bidden, wordt gewijzigd. 
1773 november 23  1 stuk 

773  Akte waarbij de vicaris-generaal toestaat dat twee kloosterzusters naar 
Amsterdam reizen om aalmoezen te vragen voor de herbouw van het 
door de Fransen verwoeste klooster. 
1793 mei 4 minuut  1 stuk  
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klooster Mariaweide 

774  Brieven aan de bisschop met het verzoek de pastoor van Venlo en de 
rector te machtigen om novicen te ondervragen en in te kleden en betref-
fende de ondervraging. 
1705-1794  1 omslag 

775  Brieven van Johan van Campen te ’s-Gravenhage betreffende de profes-
sie van twee dochters. 
1728 2 stukken 

776  Lijst van de kloosterzusters. 
z.d., einde 18de eeuw  1 stuk 

777  Stukken betreffende het langdurige verblijf van zuster De Varo buiten 
het klooster, haar overplaatsing naar het klooster Nazareth te Waalwijk 
en betreffende haar levensonderhoud. 
1702-1723  1 omslag 

778  Protocol van de visitatie dan wel de verkiezing van een priorin. 
1702-1742  1 omslag 

779  Brieven betreffende de benoeming van een nieuwe priorin. 
1672-1796  1 omslag 

780  Brieven betreffende het vervangen van de rector van het klooster en de 
mededeling van zijn overlijden. 
1702-1794  1 omslag 

781  Brief van de vicaris Carolus Leonardus Odenhoven te Venlo betreffende 
zijn bevoegdheid tot biecht horen in het klooster. 
1743 april 27  1 stuk 

782  Brief van de priorin met het verzoek het klooster te mogen verlaten we-
gens de dreigende belegering van Venlo. 
1702 augustus 29  1 stuk 

783  Brieven van zusters betreffende onderlinge wrijvingen. 
1702-1742  1 omslag 
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784  Brief van G. Duyckers te Venlo met het verzoek hem toestemming te 
verlenen om met zijn echtgenote het klooster te bezoeken. 
1705 oktober 31  1 stuk 

785  Brief van de priorin betreffende het verzoek om de weduwe Timmer-
mans van de herberg “De gouden Leeuw” toestemming te verlenen het 
klooster te bezoeken ten einde een huishoudelijk apparaat in de keuken te 
bekijken. 
1792 februari 22  1 stuk 

786  Stukken betreffende het begraven van zuster Ester Heutkiens zonder 
machtiging van machtiging van de bisschop. 
1755 1 omslag 

787  Brief van de pastoor van Velden betreffende zijn onderzoek naar eventu-
ele moeilijkheden in het klooster die echter te herleiden zijn tot zuster De 
Brück die aan waandenkbeelden lijdt. 
1790 april 7  1 stuk 

788  Stukken betreffende het gebod van de bisschop om de bomen op de 
grensscheiding met het Annunciatenklooster te kappen en om het onder-
wijs aan meisjes in het klooster te staken. 
1776 1 omslag 

789  Brieven betreffende de inkwartiering van militairen in het klooster en de 
vrijstelling van stedelijke lasten. 
1702-1742  1 omslag 

Venray: klooster Jerusalem 

790  Brieven aan de bisschop met het verzoek een priester te machtigen om 
novicen te ondervragen en in te kleden. 
1702-1795  1 omslag 

791  Lijsten van kloosterzusters. 
z.d., einde 18de eeuw  2 stukken 
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792  Protocol van de visitatie van het klooster dan wel van de verkiezing van 
de overste; brieven aan de bisschop met het verzoek een priester te mach-
tigen om de verkiezing voor te zitten. 
1703-1797  1 omslag 

793  Brieven betreffende het overlijden van de rector dan wel het afstand doen 
van zijn functie door de rector en betreffende het verzoek om de keuze 
van een nieuwe rector goed te keuren. 
1714-1789  1 omslag  

794  Brief aan de bisschop met het verzoek aan de priorin toestemming te 
verlenen het slot te verlaten teneinde wegens haar ziekte een arts te kun-
nen raadplegen. 
1702 mei 29  1 stuk 

795  Brief van de rector met het verzoek te verhinderen dat leken worden toe-
gelaten. 
1713 augustus 26  1 stuk 

796  Brief waarin de overste uitleg geeft over de slechte financiële toestand 
van het klooster en middelen tot verbetering voorstelt. 
1786 augustus 17  1 stuk 

797  Brieven aan de bisschop met het verzoek ervoor te willen zorgen dat het 
klooster vrijgesteld blijft van inkwartiering en vrachtdiensten voor het 
leger. 
1702 2 stukken 

798  Brieven van de rector van het klooster. 
1782-1786  1 omslag 

Wachtendonk: klooster Josafatsdal 

799  Brieven van de priorin met het verzoek ervoor te zorgen dat de geschors-
te rector niet terugkeert. 
1705 1 omslag 
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Weert: klooster Mariawijngaard 

800  Brieven betreffende het aannemen en inkleden van novicen. 
1702-1794  1 omslag 

801  Protocollen van de verkiezing van de overste. 
1702-1715  1 omslag 

802  Brieven betreffende de verkiezing van een nieuwe overste. 
1702-1795  1 omslag 

803  Akte van benoeming door de bisschop van pater Van Vlierden tot rector 
en biechtvader. 
1700 januari 16 afschrift  1 stuk 

804  Stukken betreffende het vervangen van een vaste rector door een biecht-
vader en het vaststellen van regels tot naleving van de clausuur. 
1794 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

805  Brief van de rector met vragen betreffende de bevoegdheid om biecht te 
horen. 
1796 mei 19  1 stuk 

806  Brieven aan de bisschop betreffende het verzoek erin toe te stemmen dat 
zuster Rascart onder begeleiding van zuster Van Schelberg enige tijd het 
klooster verlaat om genezing te vinden. 
1705 1 omslag  

807  Brief met het verzoek te willen toestaan dat degenen die zulks verkiezen, 
wegens dreigende omstandigheden het klooster verlaten en naar familie 
te gaan. 
1790 november 19  1 stuk 

808  Mandaat van de Gelderse Rekenkamer te Roermond aan de rentmeester 
van de domeinen te Weert om aan het vrouwenklooster aldaar drie renten 
uit te keren. 
1600 december 14, 18de eeuw authentiek afschrift  1 charter 
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809  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de laathof van Sint-Servaas 
te Weert ten behoeve van het klooster ten laste van Jacop Sonmans van f. 
200,-, met een bunder akkerland in de Keenter akker als onderpand. 
1618 oktober 8, 18de eeuw authentiek afschrift  1 charter 

810  Brieven van de priorin waarin zij haar zorgen over de politieke c.q. mili-
taire situatie meedeelt. 
1702, 1791  1 omslag 

811  Stukken betreffende het behoud van de vrijstelling van inkwartiering en 
stedelijke accijnzen, met retroacta vanaf 1592. 
1706-1743  1 omslag 

812  Brief van het klooster waarbij de bisschop een klein geschenk wordt 
aangeboden. 
1723 februari 26  1 stuk 

813  Lijst van grafzerken in de kloosterkerk en van begrafenissen in deze kerk 
en op het kerkhof van personen die niet tot de kloostergemeenschap be-
hoorden. 
1779, z.d., 18de eeuw afschrift  1 stuk 

814  Proces-verbaal van de vrederechter van het kanton Weert van de inbraak 
en diefstal in de sacristie. 
1796 november 26  1 stuk 

klooster Mariënhage 

815  Brief van de prior met het verzoek een priester te machtigen om Mathias 
aan de Brugge te ondervragen en in te kleden. 
1786 december 9  1 stuk 

816  Brief van de prior waarin hij de namen en functies van de kanunniken 
meedeelt. 
1786 juni 7  1 stuk 
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817  Akte van attestatie van Godefridus Luytelaer, pastoor te Son, dat de prior 
van de reguliere kanunniken te Weert enkel kennis heeft van de verblijf-
plaats van een kelk en dat waarschijnlijk H. van der Biesen kennis heeft 
van andere ontvreemde paramenten en roerende goederen. 
1707 januari 1  1 stuk  

818  Stukken betreffende het protest tegen het inkwartieren van een majoor in 
het klooster door het stadsbestuur van Weert. 
1742-1743 1 omslag 

819  Stukken betreffende het protest tegen een besluit van het stadsbestuur 
van Weert om de betaling van salaris en bijkomende vrijstellingen we-
gens het onderwijs aan de Latijnse school en het beschikbaar stellen van 
een voorzanger in de parochiekerk, te staken wegens een conflict over de 
vrijstelling van inkwartiering. 
1747 1 omslag 

Penitentenklooster 

820  Brieven van de overste betreffende het toelaten van novicen tot de pro-
fessie. 
1709, 1769-1795  1 omslag 

821  Testament van Aegidius Straven en Catharina Wagemans waarbij zij 
voor het stichten van jaargetijden goederen aan het klooster nalaten, met 
akte van opening van 1687. 
1680 juli 23 authentieke afschriften  1 lias  

822  Staat van de percelen van het klooster waarvan landschat verschuldigd is. 
1712 1 stuk 

823  Akte van openbare verkoop door het klooster van drie percelen akkerland 
te Weert, met kwitanties van de betaling van de koopprijs. 
1713 juli 7 afschrift  1 stuk 

Niet te identificeren kloosters 

824  Uittreksels uit doopregisters van de doop van meisjes mogelijk opge-
maakt in het kader van de professie. 
1693, 1752 afschriften  2 stukken 



 154 

825  Brief van broeder Joannes Franciscus Antonius de Parmentière met het 
verzoek toestemming te verlenen om met broeder Amya en Van der Lin-
den tijdelijk het klooster te verlaten. 
1722 maart 11  1 stuk 

826  Akte van attestatie van de arts T. Kint dat zuster Maria Beyermans de 
baden te Aken moet bezoeken. 
1707 september 10  1 stuk  

827  Brief van zuster M.D. Blitterswijck te Venlo betreffende de toezending 
van relieken van het H. Kruis. 
1723 januari 17  1 stuk 

828  Rekest van pater Stockmans met het verzoek toe te staan dat in zijn 
klooster de hoogmis op dinsdagen weer als vanouds om zeven uur in 
plaats van om negen uur wordt opgedragen. 
(1774-1797)  1 stuk 

829  Brief van het Kapucijnenklooster te Velp aan de vicaris-generaal betref-
fende pater Thomas die zich weer zou willen verzoenen, en betreffende 
diens plaatsing in een ander klooster. 
1799 september 10  1 stuk 

830  Beschikking op de brief van de pastoor van Swolgen betreffende de po-
ging om de aldaar wonende lekenbroeder Peter Mathias Schelkens te 
bewegen terug te keren naar het Minderbroederklooster te Duisburg. 
1791 juni 20  1 stuk 

2.2.10 Stukken betreffende het toezicht op kluizenaars 

831  Reglement van de bisschop voor Laurentius Ploum, kluizenaar te Schin-
op-Geul bij de kapel van de H. Antonius van Padua. 
1692 oktober 31  1 stuk 

832  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de schepenbank Strucht ten 
behoeve van Laurens Ploumen, kluizenaar op de Schaelsberg bij Scha-
loen, ten laste van Lem Linckens en Mechtelt Veughtz van f. 100,- waar-
van de rente ten goed zal komen aan de kapel op de Schaelsberg. 
1698 april 28 authentiek afschrift  1 stuk  
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833  Brief van N. de Pelzer Berensberg te Oud-Valkenburg aan de pastoors 
van Oud- Valkenburg en Schin-op-Geul met het verzoek Henri de Lidt 
(als kluizenaar op de Schaelsberg) toe te laten. 
1780 februari 17  1 stuk 

834  Stukken betreffende het gedrag van Peter Prickaerts, kluizenaar op de 
Schaelsberg te Schin-op-Geul. 
1783 2 stukken 

835  Reglement voor de kluizenaars van de kapel van het H. Kruis te Geleen. 
(1722) 1 stuk 

2.2.11 Stukken betreffende de bemoeienis met de geloofsbeleving van gelovigen 

836  Verordening van de bisschop waarbij hij de verplichte kerkelijke feest-
dagen omschrijft evenals de feestdagen die niet meer verplicht zijn. 
1653 juli 7, 18de eeuw afschrift  1 stuk  

837  Circulaire van de Pruisische regeringsraad te Kleef aan de pastoors om af 
te kondigen dat voortaan de feesten van Sint Jan en Maria op de vooraf-
gaande of volgende zondag gevierd moeten worden. 
1712 juni 15 afschrift  1 stuk  

838  Stuk houdende negatief advies aan de landvoogdes om een aantal feest-
dagen te verplaatsen naar de volgende zondag. 
1740 augustus 13 afschrift  1 stuk  

839  Stukken betreffende het afkondigen van breven van paus Clemens XIV 
aangaande de verplichte kerkelijke feestdagen. 
1771  1 omslag + 2 charters 

840  Brief van de pastoor van Bunde waarin hij vragen stelt betreffende het 
vieren van bepaalde feestdagen naar aanleiding van een nieuw op te stel-
len Directorium voor het bisdom Roermond. 
1783 mei 1  1 stuk  
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841  Brieven van de vicaris-generaal aan de pastoor van Roermond om gezien 
de tijdsomstandigheden bekend te maken dat de viering van Kerstmis in 
alle kerken op hetzelfde tijdstip zal plaatsvinden c.q. het gebed voor de 
keizer weer in te voeren. 
1792 december 22, 1793 maart 8 afschrift, concept  2 stukken 

842  Akte waarbij de bisschop een aflaat verleent aan degenen die een reliek 
van de H. Liborius uit Anholt vereren. 
1686 juli 28?  1 charter  
N.B. De datering is in ieder geval na 28 december 1685.  

843  Brief van de abt van Saint-Hubert met het verzoek om een van de aal-
moezeniers van de abdij in het bisdom toe te laten om gelovigen de gele-
genheid te geven zich onder bescherming van de H. Hubertus, patroon 
tegen hondsdolheid, te stellen. 
1688 juni 28  1 stuk  

844  Stukken betreffende de oprichting van een broederschap van Eeuwigdu-
rende Aanbidding in de parochiekerken van het bisdom. 
1773 1 omslag 

845  Stukken betreffende het houden van bijzondere gebeden en plechtighe-
den om respectievelijk wegens voorspoed in de oorlog, voorspoed van en 
gebeurtenissen in het vorstenhuis. 
1665-1692  1 omslag 

846  Stukken betreffende het houden van bijzondere gebeden, missen en 
plechtigheden om respectievelijk wegens voorspoed in de oorlog, voor-
spoed van en gebeurtenissen in het Oostenrijkse vorstenhuis. 
1715-1794  1 omslag 

847  Brieven van de Pruisische regering te Geldern betreffende het houden 
van bede- en dankdagen om respectievelijk wegens voorspoed in de oor-
log en gebeurtenissen in het Pruisische vorstenhuis. 
1714-1797  1 pak 

848  Brief van de pastoor van Kückhoven met de vraag of hij gevolg mag 
geven aan het bevel van de Pruisische regering om een dankmis op te 
dragen. 
z.d., begin 18de eeuw  1 stuk 
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849  Resoluties van de Staten-Generaal tot het houden van vasten- en bededa-
gen en dank- en bededagen om respectievelijk wegens voorspoed in de 
oorlog. 
1702-1714  1 omslag 

850  Brieven van de drost van het ambt Montfort en het Hof van Gelder te 
Venlo met het verzoek de pastoors in het ambt te gelasten te laten bidden 
voor het welzijn van het huis van Oranje en voorspoed in de oorlog. 
1770-1793  1 omslag 

851  Brief van de pastoor van Venlo met de vraag wat te doen rond de ver-
jaardag van de prins van Oranje nu in de protestantse kerk een Te Deum 
wordt gezongen. 
1788 maart 1  1 stuk  

852  Verordeningen van de bisschop tot het houden van speciale missen en 
gebeden wegens het overlijden van de paus en de keuze van een opvolger. 
1721-1774  1 omslag 

853  Stukken betreffende verordeningen van de bisschop tot het houden van 
bededagen en speciale gebeden ter afwering van natuurrampen, misoog-
sten en besmettelijke ziekten. 
1710-1795  1 omslag 

854  Stukken betreffende een geschil tussen de bisschop enerzijds en het 
stadsbestuur van Venlo en het Hof van Gelder aldaar anderzijds die me-
nen zonder toestemming van de bisschop aan de pastoor opdracht te kun-
nen geven tot het opdragen van een plechtige hoogmis ter afwering van 
besmettelijke ziekten respectievelijk tot het afkondigen van bededagen. 
1779-1781  1 omslag  

855  Stukken betreffende het protest van de bisschop tegen de verordening 
van het Hof van Gelder te Roermond aangaande het dragen van rouw en 
het luiden der klokken bij het overlijden van Maria Theresia. 
1780 2 stukken 
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856  Stukken betreffende het verzet van de vicaris-generaal tegen het (drei-
gende) verbod van de Commissio Regia te Geldern om de klokken te lui-
den wegens het overlijden van de bisschop, aangezien het klokkenluiden 
een koninklijk regaal zou zijn. 
1741 1 omslag  

857  Stukken betreffende verzoeken tot het houden van collecten ten behoeve 
van afgebrande parochianen, het herstel van kerken en kloosters en tot 
behoud van de heilige plaatsen in Palestina. 
1679-1777  1 omslag 

858  Brieven van de Pruisische regering te Geldern tot het houden van collec-
ten veelal ten behoeve van protestantse gemeenten in de Pruisische mo-
narchie. 
1731-1794  1 omslag 

859  Verordeningen van de bisschop waarbij hij de pauselijke bullen betref-
fende het verwerven van een aflaat wegens het afgekondigde jubileum 
bekend maakt en nadere voorwaarden stelt. 
1626-1794  1 omslag 

860  Stukken betreffende de klacht van de bisschop over het stadsbestuur van 
Roermond, met name over de raadsheer Tackoen, die zich ten onrechte 
bemoeit met de openstelling van de parochiekerk voor degenen die de af-
laat, verbonden aan het jubileum, willen verdienen. 
(1751), 1753  1 omslag 

861  Akte waarbij de bisschop een aflaat verleent aan degenen die het opge-
nomen gebed voor de zielen in het vagevuur bidden. 
1688 november 27 gedrukt  2 stukken 

862  Akte waarbij paus Innocentius XIII een aflaat verleent aan degenen die in 
de territoria van Karel VI de plechtige mis bijwonen op de feestdagen 
van de heilige namen van Jezus en Maria, met authentiek afschrift. 
1722 juli 16  2 stukken 

863  Akte waarbij de bisschop de door de paus verleende aflaat afkondigt die 
te verdienen is door degenen die op Allerzielendag bidden voor de zielen 
in het vagevuur. 
1728 oktober 28  1 stuk  
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864  Akte waarbij paus Clemens XIV op verzoek van de elect Joannes Kerens 
een aflaat verleent aan degenen die de eerste mis als bisschop te Roer-
mond en elders in het bisdom bijwonen of op die dag de betreffende kerk 
bezoeken. 
1770 januari 10  1 charter 
N.B. VROA 1901, 463. 

865  Akte waarbij paus Clemens XIV aan de bisschop van Roermond de be-
voegdheid geeft om op Paasdag en een andere te kiezen kerkelijke feest-
dag de apostolische zegen met bijbehorende aflaat te verlenen. 
1770 januari 10 afschrift, vertaling  1 stuk  

866  Akte waarbij paus Clemens XIV aan de elect van Roermond toestem-
ming verleent om in de kerken van zijn bisdom een geprivilegieerd altaar 
aan te wijzen, waardoor degene voor wiens zielenheil aldaar een mis 
wordt gelezen, een aflaat verwerft. 
1770 januari 10  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

867  Akte waarbij paus Pius VI op verzoek van de elect Van Hoensbroek een 
aflaat verleent aan degenen die de eerste mis als bisschop te Roermond 
en elders in het bisdom bijwonen of op die dag de betreffende kerk be-
zoeken. 
17(75) mei 29  1 charter 
N.B. VROA 1901, 463. 

868  Akte waarbij paus Pius VI aan de elect Van Hoensbroek de bevoegdheid 
geeft om een volle aflaat te (laten) verlenen aan stervenden. 
1775 mei 29  1 charter 
N.B. VROA 1901, 463. 

869  Brief aan de landdekens, behalve die in het Pruisisch Overkwartier, met 
de opdracht bekend te maken dat de parochianen op komende Sacra-
mentsdag een volledige aflaat kunnen verdienen. 
1797 juni 5, 8 minuut  1 stuk 

2.2.12 Stukken betreffende het gewenste gedrag van gelovigen 

870  Stukken betreffende verzoeken om ontheffing van vastengeboden te ver-
lenen. 
1697-1802  1 omslag 
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871  Stukken betreffende het naleven van de vasten en de vervangende ver-
plichtingen waaraan de gelovigen moeten voldoen bij gedeeltelijke ont-
heffing van de vastengeboden, zoals neergelegd in de vastenbrieven. 
1683-1797  1 pak  

872  Stukken betreffende de breve van paus Benedictus XIV waarin de bis-
schoppen wordt aanbevolen slechts in uiterste noodzaak ontheffing van 
vastengeboden te verlenen. 
1741, 1747  1 omslag 

873  Stukken betreffende de klacht van de bisschop dat de Raad van Gelder-
land zich bemoeit met het verlenen van ontheffing van de vastengeboden. 
1749 1 omslag 

874  Stukken betreffende de bevoegdheid van de bisschop om ontheffing te 
verlenen van de vastengeboden op zaterdag. 
1776-1797  1 omslag  

875  Brief van M. de Negri met het verzoek van de pastoor van Schimmert om 
de parochianen te verbieden om op Pinksterdag de vogel te schieten die 
op de kerktoren is geplaatst. 
1683 mei 15  1 stuk 

876  Stukken betreffende problemen aangaande het afkondigen van een ver-
ordening in het land van Weert met name inzake het lichtzinnige gedrag 
van meisjes in herbergen, het opstellen van een verordening in samen-
werking met de heer, en de bestrijding van het weer opsteken van dit 
kwaad. 
1683-1684, 1699  1 omslag 

877  Verordeningen van de bisschop respectievelijk van de bisschoppen van 
Mechelse kerkprovincie waarbij gemeenschappelijk vermaak van jon-
gens en meisjes en het praten in de kerk wordt verboden. 
1686, 1697 gedrukt  2 stukken 

878  Stukken betreffende het tegengaan van misbruiken in processies zoals het 
deelnemen van meisjes, schutterijen en wereldlijke beelden, die de devo-
tie verstoren. 
1686-1789  1 omslag 
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879  Brief aan het stadsbestuur van Weert waarbij de bisschop het berispt 
wegens de ontheiliging van feestdagen door het toelaten van koorddan-
sers. 
z.d., begin 18de eeuw concept  1 stuk  

880  Brieven betreffende de klacht van de pastoor te Aldekerk dat de broeder-
schap van Sint-Jozef aldaar in strijd met haar oprichtingsakte onder meer 
in de besloten tijd feesten met vrouwen houdt. 
1794 1 omslag  

881  Mandaat van de bisschop aan de priesters om ernstig zieken aan te spo-
ren tijdig de laatste sacramenten te ontvangen. 
z.d., begin 18de eeuw concept  1 stuk 

882  Stukken betreffende verzoeken om personen ’s avonds te mogen begra-
ven. 
1710 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

883  Stukken betreffende de klacht van de bisschop bij de provinciaal van de 
Minderbroeders te Antwerpen dat de gardiaan van het Minderbroeder-
klooster te Roermond tegen het uitdrukkelijk verbod van de bisschop ’s 
avonds de echtgenote van de raadsheer Luytgens liet begraven. 
1751-1752  1 omslag  

884  Stukken betreffende een geschil later een proces voor het Hof van Gelder 
te Roermond tegen de kanselier die zijn dochter zonder toestemming ’s 
avonds buiten het diocees te Herten had laten begraven. 
1752-1755  1 pak 

885  Stukken betreffende het toestaan van een afwijkende begrafenis wegens 
de heersende epidemie. 
1779-1781, 1794  1 omslag 

886  Memorie betreffende de vraag of het gebruik om gedurende zes zonda-
gen rond het altaar te gaan voor het zielenheil der overledenen, mag wor-
den afgeschaft en of een vergoeding verschuldigd is. 
ca. 1750  1 stuk 
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887  Akte waarbij paus Gregorius XIII op verzoek van Philips II de bisschop 
van Kamerijk en de andere bisschoppen in de Nederlanden volmacht 
geeft om absolutie te verlenen van godslastering, ketterij en misdaden te-
gen de kerk. 
1578 februari 25, 17de eeuw afschrift 1 stuk 

888  Stuk houdende richtlijnen van de bisschop voor het bestraffen van over-
tredingen van kerkelijke geboden door leken en betreffende de taken van 
de priesters, voor te dragen op de vergaderingen van de dekens met hun 
pastoors, met aanvullingen vastgesteld tijdens de vergadering van pas-
toors van het dekenaat te Grave. 
1597 juni 23, juli 29, ca. 1600 authentiek afschrift  1 stuk  

889  Stuk houdende verklaring van de aartsbisschop van Mechelen en de bis-
schoppen van Ieper en Roermond dat het de parochianen niet is toege-
staan de eed als vereist door de wet van 9 brumaire VIII af te leggen. 
1799 december 26 afschrift  1 stuk 

890  Brieven van pastoors betreffende klachten over de opspraak verwekken-
de leefwijze van parochianen, met name ten aanzien van de seksuele mo-
raal. 
1705-1802  1 omslag 

891  Rekest van de verwanten van de weduwe Helena Bormans met het ver-
zoek om het bevel aan de pastoor van Schin-op-Geul om haar als huis-
houdster te ontslaan in te trekken, daar beiden van onbesproken levens-
wandel zijn, met bijlagen. 
1720 januari 2  1 omslag 

2.2.13 Stukken betreffende het verlenen van huwelijksdispensaties, het sluiten 
van gemengde huwelijken en de behandeling van huwelijksproblemen 

892-916 Brieven van pastoors betreffende verzoeken om dispensatie te verlenen 
in huwelijksbeletselen wegens bloed- en aanverwantschap en in huwe-
lijksroepen, en betreffende problemen aangaande het sluiten van huwe-
lijken, met name met ketters. 
1665-1802 en z.d., 17de en 18de eeuw  24 pakken + 1 omslag + 1 charter 

892  1665, 1675, 1677-1680, 1682, 1683, 1687, 1689  1 pak 
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893  1690, 1693-1696, 1698-1703  1 pak 

894  1704-1707  1 pak 

895  1708-1713  1 pak 

896  1714-1716  1 pak 

897  1717-1720  1 pak 

898  1721-1724, 1726-1728  1 pak 

899  1729-1730  1 pak + 1 charter 

900  1731-1735  1 pak 

901  1736-1740  1 pak 

902  1741 1 pak 

903  1742-1743  1 pak 

904  1744-1746  1 pak 

905  1747, 1749, 1750, 1752  1 pak 

906  1753 1 pak 

907  1754-1756, 1758-1759  1 omslag 

908  1760 1 pak 

909  1761, 1762, 1764  1 pak 

910  1766-1768  1 pak 

911  1770-1774  1 pak 

912  1775-1779  1 pak 

913  1780-1785  1 pak 
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914  1786-1793  1 pak 

915  1794-1802  1 pak 

916  z.d., 17de en 18de eeuw  1 pak 

917  Resolutie van de Staten-Generaal inhoudend dat het Echtreglement nage-
leefd moet worden in de Landen van Overmaas, zoals vóór de laatste 
oorlog, met name ten aanzien van de verplichte drie huwelijksroepen en 
het sluiten van het huwelijk voor de gereformeerde gemeente of de sche-
penen. 
1683 augustus 21 afschriften  1 omslag 

918  Stukken betreffende de bevoegdheden van kapelaans bij het leger ten 
aanzien van het sluiten van huwelijken en de hen toekomende rechten bij 
het begraven van militairen. 
1683, 1688  2 stukken 

919  Brief van kardinaal Gentili aan de bisschop van Ieper met de verklaring 
van paus Benedictus XIV betreffende de geldigheid van huwelijken tus-
sen ketters onderling en van gemengde huwelijken onder het gezag van 
de Staten-Generaal, met lijst van de overgebleven vraagpunten betreffen-
de het bisdom Roermond. 
1741 en z.d., tweede helft 18de eeuw gedrukt  2 stukken  

920  Stukken betreffende de verordening van de Staten-Generaal van 3 juni 
1750 aangaande het sluiten van gemengde huwelijken, waarbij het recht 
van de bisschop tot het geven van toestemming wordt ingeperkt. 
(1751) 1 omslag 

921  Akte waarbij paus Clemens XIV op verzoek van de bisschop van Roer-
mond verklaart dat huwelijken gesloten tussen katholieken en ketters 
voor de militaire gouverneur van Geldern, geldig zijn, en vervolgens dat 
de parochianen van de twee parochies onder Guliks gezag vrijgesteld zijn 
van het bijwonen van de mis op eerder niet meer verplicht gestelde feest-
dagen. 
1780 oktober 24  1 charter  
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922  Brieven van en aan het Hof van Gelder te Geldern en P. Coninx betref-
fende het verzet van de bisschop tegen de in het Pruisisch Overkwartier 
afgekondigde verordening aangaande gemengde huwelijken. 
1783 1 omslag 

923  Stukken betreffende de bezwaren tegen de wijzigingen in het verlenen 
van dispensaties in huwelijksbeletselen die het te Brussel uitgevaardigde 
edict terzake van het huwelijk van 28 september 1784 bevat. 
1785-1786  1 omslag 

924  Stukken betreffende het verzoek van de bisschop aan de Staten-Generaal 
om ter interpretatie van artikel 15 van het Echtreglement van 1656 te 
verklaren dat de pastoor van een parochie onder Staats gezag huwelijks-
roepen mag doen van parochianen die onder Oostenrijks gezag ressorte-
ren, in casu de pastoor van Voerendaal te ontslaan van vervolging door 
de luitenant-drossaard van Valkenburg. 
1786 1 omslag 

925  Akte waarbij kardinaal Franciscus Xaverius de Zelada, propoenitentia-
rius, de bevoegdheden van de bisschop voor de komende drie jaren be-
treffende kwijtscheldingen en huwelijksdispensaties omschrijft. 
1788 januari 1  1 stuk 

926  Brief van de vicaris-generaal aan de landdekens met name betreffende 
het aanvragen van dispensatie in de derde huwelijksroep. 
1794 februari 18  1 stuk 

927  Stukken betreffende problemen aangaande het verzet tegen het sluiten 
van huwelijken die aan de bisschop zijn voorgelegd. 
1689-1786  1 omslag 

928  Brief van de pastoor van de parochie van de H. Albanus te Keulen betref-
fende een door hem ongeldig gesloten huwelijk van ingezetenen van 
Hinsbeck op grond van meineed. 
ca. 1700  1 stuk 

929  Stukken betreffende het ongeldig gesloten huwelijk door Jean Baptist 
Sauvage, kanonnier van het koninklijk artillerieregiment, voor een pries-
ter te Straelen. 
1702 1 omslag  
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930  Resolutie van de Raad van State waarbij het huwelijk van een protestants 
militair te Roermond ongeldig wordt verklaard en de bisschop wordt 
aangeraden dergelijke huwelijken annex bekeringen tegen te gaan, met 
bijlagen. 
1704 juli 21  1 lias  

931  Stukken betreffende het onrechtmatig inzegenen van het huwelijk van 
Joannes Henricus Eykholt, woonachtig te Roosteren, door de pastoor van 
Maaseik. 
1782 1 omslag  

932  Brief aan de vestingcommandant te Geldern betreffende het sluiten van 
een huwelijk door de garnizoenspredikant aldaar zonder de vereiste for-
maliteiten. 
1789 mei 19 minuut  1 stuk 

933  Brieven van pastoors betreffende vragen aangaande de impotentie van 
een der huwelijkspartners. 
1702-1786  1 omslag 

934  Stukken betreffende de poging van de uit Blerick afkomstige Henricus 
van den Broeck en Petronella Kursten om in Cuijk in het huwelijk te tre-
den, ofschoon de man eerder voor impotent was verklaard. 
1783, 1785  1 omslag 

935  Brief van Frederik Gijskens te ’s-Hertogenbosch met het verzoek ervoor 
te willen zorgen dat zijn vrouw bij hem terugkeert. 
1702 maart 20  1 stuk 

936  Stukken betreffende de vraag van G.A. van der Crabben, kapelaan te 
Venray, of een vrouw met kinderen zich bij haar echtgenoot te Deurne 
moet voegen die al enige jaren eerder wegens diefstal is gevlucht. 
1759 1 omslag 

937  Akte van verzoening tussen de echtgenoten Reiner Crijnen en Margare-
tha Wetseler door bemiddeling van de bisschop. 
1690 maart 16  1 stuk 
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938  Brieven van Johan Frans Willem Grambusch te Arcen betreffende de 
ongeldigheid van het huwelijk gesloten met Joanna Gillard. 
1790, 1793  1 omslag 
N.B. Zie archief officialaat bisdom Roermond, inv.nr. 193, procesnr. 2462. 

939  Brief van de pastoor van Geldern aan de vicaris-generaal ter ondersteu-
ning van het verzoek van Petronella Daemen tot scheiding van tafel en 
bed van Petrus Vaenekroek. 
1796 november 26  1 stuk  

940  Stukken betreffende de poging van Karel Creutz om in Rome toestem-
ming te verkrijgen tot het intreden in een orde, nadat hij in 1756 door de 
officiaal van tafel en bed gescheiden is van Maria Theresia Cox. 
1770-1771  1 omslag  

2.2.14 Stukken betreffende de visitaties van parochiekerken en parochies 

a. de visitaties in het gehele bisdom 

941  Stukken houdende de status van de parochiekerken en parochies vastge-
steld naar aanleiding van de visitaties. 
1666 september 27 – 1667 augustus 23 1 band 
N.B. 1: Voorin tafel der parochies per dekenaat. 
N.B. 2: Achterin naamindex der parochies.  

942  Stukken houdende de status van de parochiekerken en parochies vastge-
steld naar aanleiding van de visitaties. 
1668 september 23 – 1670 april 19  1 band 
N.B. Voorin tafel der parochies per dekenaat. 

943  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerken en paro-
chies; protocol van de gegeven opdrachten. 
1671 juli 22 – 1676 juli 10 klad  1 omslag  

944  Stukken houdende status van de parochiekerken en parochies vastgesteld 
naar aanleiding van de visitaties. 
1672 november 12-14  1 omslag 
N.B. Het betreft enkel Escharen en Nijmegen. 

945  Protocol van de visitatie van parochiekerken en parochies. 
1677 mei 1 – oktober 6, 1679 september 11-13, 1681, 1684 klad 1 omslag 
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946  Protocol van de visitatie van parochiekerken en parochies; protocol van 
de gegeven opdrachten. 
1686, 1691 klad  1 katern 

947  “Registrum continens acta visitationis et statum parochiarum dioecesis 
Ruraemundensis”, Protocol van de visitatie tevens status van de paro-
chiekerken en parochies; protocol van de gegeven opdrachten. 
1717 augustus 11 – 1719 juli 31 net 1 deel 
N.B. Fragment. 

948  Stukken betreffende de voorgenomen visitatie van of anderszins af te 
leggen bezoek aan parochies; aangeboden gedichten. 
z.d., begin 18de eeuw – 1796  1 omslag  

949  Akte waarbij paus Clemens XIV een aflaat verleent aan degenen die de 
parochiekerk bezoeken wanneer de bisschop deze voor het eerst visiteert. 
1770 januari 10  1 charter 
N.B. VROA 1901, 463. 

b. de visitaties per dekenaat 

dekenaten Cuijk en Nijmegen 
N.B. Zie inv.nrs. 993, 996. 

950  Protocol van de visitatie van parochiekerken en parochies in de dekena-
ten Nijmegen en Cuijk en te Middelaar; protocol van de gegeven op-
drachten. 
1703 april 24-mei 10  1 stuk 

951  Protocol van de visitatie van de parochiekerken en parochies Sambeek en 
Overloon; protocol van de gegeven opdrachten. 
1708 juli 12  2 stukken 

952  Protocol van de visitatie van parochiekerken en parochies in de dekena-
ten Nijmegen en Cuijk. 
1725 juni 9-24  1 stuk 

953  Protocol van de visitatie van parochiekerken en parochies in de dekena-
ten Cuijk en Nijmegen; protocol van de gegeven opdrachten. 
1745 september 9-13 klad, net  1 omslag 
N.B. De netversie is niet compleet. 
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954  Protocol van de visitatie van parochiekerken en parochies in het dekenaat 
Cuijk. 
1755 juni 12-14  1 stuk 

955-956 Stukken die tijdens of ingevolge de visitaties betreffende afzonderlijke 
parochies van het dekenaat Cuijk werden ingeleverd. 
 1 omslag + 1 stuk  

955  Boxmeer. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

956  Sint Anthonis. 
1725, 1755  1 omslag 

dekenaat Erkelenz 

957  Protocol van de visitatie van de parochiekerk en parochie Nedercruchten. 
1691 oktober 14-15  1 stuk 

958  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerken en paro-
chies in het dekenaat Erkelenz; protocol van de gegeven opdrachten. 
1703 mei 21-25  1 stuk 

959  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerken en paro-
chies in het dekenaat Erkelenz; protocol van de gegeven opdrachten, uit-
gevoerd door de deken van Erkelenz. 
1705 mei 14 – juni 5, 1715 april 30  1 stuk  

960  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerken en paro-
chies Erkelenz en Kückhoven; protocol van de gegeven opdrachten.  
1719 maart 27-28 klad  1 stuk 

961  Protocol van de visitatie van de parochiekerken en parochies in het deke-
naat Erkelenz; protocol van de gegeven opdrachten. 
1744 juli 13-16 klad, net  2 stukken 

962-965 Stukken die tijdens of ingevolge de visitaties betreffende de afzonder-
lijke parochies van het dekenaat Erkelenz werden ingeleverd. 
  3 omslagen + 2 stukken 



 170 

962  Erkelenz. 
1722 1 omslag 

963  Kückhoven. 
z.d., 18de eeuw  2 stukken 

964  Nedercruchten. 
1719, 1722, (1744), 1756  1 omslag 

965  Overcruchten. 
1722, 1744  1 omslag 

dekenaat Geldern 
N.B. Zie voor Middelaar inv.nr. 950. 

966  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerken en paro-
chies in het dekenaat Geldern; protocol van de gegeven opdrachten. 
1717 augustus 11-28 klad  1 katern 
N.B. Fragment.  

967  Protocol van de visitatie van parochiekerken en parochies in het dekenaat 
Geldern; protocol van de gegeven opdrachten, met uittreksels betreffende 
de parochies Nieukerk en Straelen. 
1722 augustus 16-24, klad, net  1 omslag 

968  Stuk houdende status van de parochiekerken en parochies van het deke-
naat Geldern naar aanleiding van de visitatie, met fragment concept. 
(1722)  2 katernen + 1 stuk 
N.B. Fragment. 

969  Protocol van de gegeven opdrachten tijdens de visitatie van parochieker-
ken en parochies in het dekenaat Geldern, met uittreksel. 
1725 augustus 24 – september 6  2 stukken 

970  Protocol van de gegeven opdrachten tijdens de visitatie van enkele paro-
chiekerken en parochies in het dekenaat Geldern. 
1742 april 19-24 klad  1 stuk 

971  Stuk houdende status van enkele parochiekerken en parochies in het de-
kenaat Geldern naar aanleiding van de visitatie. 
1742 april 20-23  1 stuk  
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972  Protocol van de gegeven opdrachten tijdens de visitatie van parochieker-
ken en parochies in het dekenaat Geldern. 
1744 augustus 3-12 klad  1 omslag 

973-992 Stukken die tijdens of ingevolge de visitaties betreffende de afzonder-
lijke parochies van het dekenaat Geldern werden ingeleverd. 
  18 omslagen + 3 stukken 

973  Afferden. 
1722, 1725, 1732  1 omslag 

974  Aldekerk. 
1722 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

975  Arcen. 
1722, 1725, 1728 (?), 1742, (1761)  1 omslag 

976  Bergen. 
1722, 1725, 1742, 1744 en z.d., 18de eeuw 1 omslag 

977  Geldern. 
1722, 1741-1742  1 omslag 

978  Kapellen. 
1722, 1725, 1732  1 omslag 

979  Kevelaer. 
1722, 1725, 1744, 1761  1 omslag 

980  Middelaar. 
1719, (1761)  1 omslag 

981  Nieukerk. 
1722, 1725, 1744, 1761  1 omslag 

982  Pont. 
1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

983  Rheurdt. 
1722, 1725, 1744  1 omslag 
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984  Schaephuysen. 
1717 1 stuk 

985  Sevelen. 
1722, 1725, 1744, 1761  1 omslag 

986  Straelen. 
1722, 1725, 1732, 1741, 1761  1 omslag 

987  Tönisberg. 
1717, 1722  1 omslag 

988  Twisteden. 
1722, 1725, 1742, 1744, 1761 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

989  Veert. 
1722, 1725, 1732 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

990  Walbeck. 
1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

991  Well. 
1722, 1725, 1727/29, 1742 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

992  Wetten. 
1722, 1725, 1732, 1742, 1744, 1761 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

dekenaat Kessel 

993  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerken en paro-
chies in het dekenaat Kessel en te Vierlingsbeek en Overloon; protocol 
van de gegeven opdrachten. 
1703 juni 24 – juli 10 net  1 stuk  

994  Stuk houdende status van de parochiekerken en parochies in het dekenaat 
Kessel naar aanleiding van de visitatie. 
1706 augustus 31 – september 25  1 stuk 

995  Protocol van de visitatie tevens status van parochiekerken en parochies in 
het dekenaat Kessel; protocol van de gegeven opdrachten. 
1717 september 29 – oktober 11 klad 1 stuk 
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996  Protocol van de gegeven opdrachten tijdens de visitatie van parochieker-
ken en parochies in het dekenaat Kessel en te Boxmeer. 
1722 augustus 11-16 klad  1 stuk 

997  Protocol van de gegeven opdrachten tijdens de visitatie van enkele paro-
chiekerken en parochies in het dekenaat Kessel. 
1725 juli 13-15 klad, net  2 stukken 

998  Protocol van de gegeven opdrachten tijdens de visitatie van enkele paro-
chiekerken en parochies in het dekenaat Kessel. 
1742 juni 6-7 klad  1 stuk 

999  Protocol van de gegeven opdrachten tijdens de visitatie van parochieker-
ken en parochies in het dekenaat Kessel. 
1745 september 17 – oktober 4 klad 1 stuk 

1000-1017 Stukken die tijdens of ingevolge de visitaties betreffende de afzon-
derlijke parochies van het dekenaat Kessel zijn ingeleverd. 
  18 omslagen 

1000  Baarlo. 
1703, 1722, 1725, 1730, 1742, 1755 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1001  Blerick. 
1703, 1722, 1725, 1730, 1742  1 omslag 

1002  Blitterswijck. 
1725, 1730, 1755 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1003  Broekhuizen. 
1703, 1725, 1730, 1755  1 omslag 

1004  Broekhuizenvorst. 
1708, 1722, 1725, 1742, 1755 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1005  Geijsteren. 
1708, 1722, 1725, 1730, 1755  1 omslag 

1006  Grubbenvorst. 
1708, 1717, 1722, 1730, 1755  1 omslag 
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1007  Helden. 
1717, 1722, 1725, 1730, 1755  1 omslag 

1008  Horst. 
1708, 1722, 1725, 1730, 1755  1 omslag 

1009  Kessel. 
1703, 1707, 1722, 1725, 1730, 1742, 1755 1 omslag 

1010  Lottum. 
1703, 1717, 1722, 1725, 1730, 1755 1 omslag 

1011  Maasbree. 
1707, 1722, 1725, 1755  1 omslag 

1012  Meerlo. 
1708, 1717, 1725, 1730, 1755 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1013  Oirlo. 
1707, 1725, 1730?, 1755  1 omslag 

1014  Sevenum. 
1708, 1717, 1722, 1725, 1730, 1755 1 omslag 

1015  Swolgen. 
1725, 1730, 1755 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1016  Venray. 
1703, 1722, 1725, 1730, 1743, 1755 1 omslag 
N.B. Zie regestnr. 146. 

1017  Wanssum. 
1703, 1717, 1725, 1730, 1743, 1755 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

dekenaat Krickenbeck 

1018  Protocol van de visitatie tevens status van parochiekerken en parochies in 
het dekenaat Krickenbeck; protocol van de gegeven opdrachten. 
1703 juli 31 – augustus 7  1 stuk  
N.B. Venlo ontbreekt. 
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1019  Stuk houdende status van de parochiekerk en parochie Venlo naar aan 
leiding van een visitatie. 
1703? klad  1 stuk 

1020  Stuk houdende status van de parochiekerk en parochie Venlo naar aan-
leiding van een visitatie. 
1707 oktober 5 klad  1 stuk 

1021  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerk en parochie 
Venlo; protocol van de gegeven opdrachten. 
1718 juni 24-26 klad  1 stuk 

1022  Protocol van de gegeven opdrachten tijdens de visitatie van parochieker-
ken en parochies in het dekenaat Krickenbeck. 
1722 augustus 25-27 klad, net  1 omslag 
N.B. Fragmenten. 

1023  Stuk houdende status van parochiekerken en parochies van het dekenaat 
Krickenbeck naar aanleiding van de visitaties. 
(1722) 1 stuk 
N.B. Venlo ontbreekt. 

1024  Protocol van de gegeven opdrachten tijdens de visitatie van parochieker-
ken en parochies in het dekenaat Krickenbeck, met uittreksel. 
1725 augustus 6-13 klad  1 stuk 

1025  Protocol van de gegeven opdrachten tijdens de visitatie van parochieker-
ken en parochies in het dekenaat Krickenbeck. 
1730 mei 7-12, augustus 19 klad  1 stuk 

1026  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerk en parochie 
Venlo; protocol van de gegeven opdrachten. 
1742 februari 19-21 klad  1 stuk  

1027-1036 Stukken die tijdens of ingevolge de visitaties betreffende de afzon-
derlijke parochies van het dekenaat Krickenbeck werden ingeleverd. 
  10 omslagen 

1027  Grefrath. 
1703, 1706, 1719, 1722, 1725, 1730, 1745, (1756)  1 omslag 
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1028  Herongen. 
1719, 1722 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1029  Hinsbeck. 
1719, 1722, 1725, 1730, 1756  1 omslag 

1030  Leuth. 
1719, 1722, (1725), 1730 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1031  Lobberich. 
1703, 1709, 1719, 1722, 1725, 1730, 1745, 1756  1 omslag 

1032  Velden. 
1722, 1756 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1033  Venlo. 
1667, 1718, 1722, 1725, 1730, 1745, 1752 1 omslag 

1034  Viersen. 
1719, 1722, 1725, 1730  1 omslag 

1035  Wachtendonk. 
1719, 1722, 1725, 1730, 1745  1 omslag 

1036  Wankum. 
1703, 1719, 1722, 1725, 1730, 1756 1 omslag 

dekenaat Montfort 

1037  Stukken betreffende de visitatie van de parochiekerk te Roermond. 
1576 1 omslag 

1038  Brief van de pastoor van Roermond betreffende de status van de paro-
chiekerk in verband met een visitatie. 
1612 1 stuk 

1039  Protocol van de visitatie van de parochiekerk en parochie Beesel. 
1691 april 26  1 stuk 
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1040  Protocol van de visitatie van de parochiekerken en parochies in het deke-
naat Montfort; protocol van de gegeven opdrachten. 
1703 februari 27 – maart 16  1 omslag 

1041  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerk en parochie 
Roermond; protocol van de gegeven opdrachten. 
1723 mei 10-11 klad  2 stukken 

1042  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerken en paro-
chies Swalmen en Asselt. 
1742 maart 6 klad  1 stuk 

1043  Protocol van de visitatie van enkele parochiekerken en parochies in het 
dekenaat Montfort; protocol van de gegeven opdrachten. 
z.d., 18de eeuw klad  1 stuk 

1044-1057 Stukken die tijdens of ingevolge de visitaties betreffende de afzon-
derlijke parochies van het dekenaat Montfort werden ingeleverd. 
  10 omslagen + 5 stukken 

1044  Beesel. 
1703, (1756)  1 omslag 

1045  Belfeld. 
1703, 1756  1 omslag 

1046  Echt. 
1722, (1756) en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1047  Elmpt. 
1722, 1756  1 omslag 

1048  Linne. 
1756 en z.d., 18de eeuw  2 stukken 

1049  Maasbracht. 
1722, 1742 en z.d. 18de eeuw  1 omslag 

1050  Montfort. 
1722, 1756 en z.d. 18de eeuw  1 omslag 
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1051  Nieuwstadt. 
1722, (1756)  1 omslag 

1052  Roermond. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

1053  Roosteren. 
1722, (1756)  1 omslag 

1054  Sint Odiliënberg. 
(1756) en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1055  Stevensweert. 
1722, 1742  1 omslag 

1056  Swalmen. 
1742, 1756  1 omslag 

1057  Vlodrop. 
1722 1 stuk 

dekenaat Valkenburg 

1058  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerken en paro-
chies van het dekenaat Valkenburg voor zover ressorterend onder de ko-
ning van Spanje, uitgevoerd door de deken. 
1695 authentiek afschrift  1 katern  

1059  Protocol van de visitatie tevens status van de parochiekerken en paro-
chies in het dekenaat Valkenburg. 
1705 september 17-30 net  1 stuk 

1060  Uittreksel uit het protocol van de visitatie van de parochiekerken en pa-
rochies in het Oostenrijkse gedeelte van het dekenaat Valkenburg, te we-
ten van de gegeven opdrachten. 
1719 oktober 18-24 klad, net  2 stukken 

1061  Protocol van de visitatie van de parochiekerken en parochies in het deke-
naat Valkenburg; protocol van de gegeven opdrachten. 
1722 september 23 – oktober 3 klad, net 2 stukken 
N.B. Beide versies zijn niet compleet. 
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1062  Stuk houdende status van de parochiekerken en parochies in het dekenaat 
Valkenburg naar aanleiding van de visitatie. 
1722 september 23-26  1 stuk 

1063  Protocol van de gegeven opdrachten tijdens de visitatie van de parochie-
kerken en parochies in het dekenaat Valkenburg. 
1724 september 22-25 klad  1 stuk  

1064  Protocol van de visitatie van de parochiekerken en parochies in het Oos-
tenrijkse gedeelte van het dekenaat Valkenburg; protocol van de gegeven 
opdrachten. 
1745 december 10-20, 26 klad  1 stuk  

1065  Protocol van de visitatie van de parochiekerken en parochies in het Oos-
tenrijkse gedeelte van het dekenaat Valkenburg. 
1760 augustus 4-15 klad  1 stuk 

1066-1096 Stukken die tijdens of ingevolge de visitaties betreffende de afzon-
derlijke parochies van het dekenaat Valkenburg werden ingeleverd. 
  25 omslagen + 9 stukken 

1066  Amby. 
1722 en z.d., 18de eeuw  2 stukken 

1067  Amstenrade. 
1722, 1725  1 omslag 

1068  Beek. 
1722, 1725  2 stukken 

1069  Bingelrade. 
1719, 1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1070  Borgharen. 
1722 1 stuk 

1071  Brunssum. 
1719, 1722, 1725, (1760)  1 omslag 

1072  Bunde. 
1722 1 stuk 
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1073  Geleen. 
1722, 1725, 1745?  1 omslag 

1074  Geulle. 
1722 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1075  Heerlen. 
1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1076  Hoensbroek. 
1722, 1725, 1745  1 omslag 

1077  Houthem. 
1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1078  Hulsberg. 
1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1079  Itteren. 
1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1080  Jabeek. 
1719, 1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1081  Klimmen. 
1705, 1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1082  Limmel. 
1722, 1725  2 stukken 

1083  Meerssen. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

1084  Merkelbeek. 
1719, 1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1085  Nuth. 
1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1086  Oirsbeek. 
1722, 1725, (1760)  1 omslag 
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1087  Oud-Valkenburg. 
1705, 1719, 1722, 1725  1 omslag 

1088  Schaesberg. 
1719, 1722, 1725, (1760)  1 omslag 

1089  Schimmert. 
1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1090  Schin-op-Geul. 
1719, 1722, 1725, 1760  1 omslag 

1091  Schinnen. 
1722, 1725, 1760  1 omslag 

1092  Schinveld. 
1719, 1722, 1725  1 omslag 

1093  Spaubeek. 
1719, 1722, 1725  1 omslag 

1094  Valkenburg. 
1705, 1722, 1725  1 omslag 

1095  Voerendaal. 
1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1096  Wijnandsrade. 
1722, 1760  1 omslag 

dekenaat Weert 

1097  Protocol van de visitatie van de parochiekerken en parochies in het deke-
naat Weert; protocol van de gegeven opdrachten. 
1715 oktober 9-11 klad  1 stuk  

1098  Protocol van de visitatie van de parochiekerken en parochies in het deke-
naat Weert. 
1744 juni 14-20 net  1 stuk 
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1099-1103 Stukken die tijdens of ingevolge de visitaties betreffende de afzon-
derlijke parochies van het dekenaat Weert werden ingeleverd.   
  5 omslagen 

1099  Leveroy. 
1722, 1731, 1744 en z.d., 18de eeuw  1 omslag  

1100  Meijel. 
1722, 1725 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1101  Nederweert. 
1722, 1744, 1755  1 omslag 

1102  Weert. 
1722, 1744, 1755  1 omslag 

1103  Wessem. 
1722, 1729, 1744, 1755  1 omslag 

2.2.15 Stukken betreffende de financiële aspecten van - en de zielzorg in de 
parochies 

a. de parochies in het gehele bisdom 

1104  Staat van de kloosters, parochiekerken en altaren in het bisdom. 
ca. 1590, 18de eeuw afschrift  1 katern  

1105  Stukken betreffende verzoeken om met name in kastelen en landhuizen 
een huiskapel te mogen inrichten en aldaar de mis te mogen laten lezen, 
met retroacta van 1516 en 1531. 
1687-1797  1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 35. 

1106  Stukken betreffende de verordening van de bisschop inhoudend dat kost-
gangers en personeel van kloosters in de parochiekerk hun paasplicht 
moeten vervullen, met retroactum van 1626. 
1744, 1746  1 omslag 
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1107  Stuk houdende bevel namens de landsheer aan de aartsbisschop en de 
overige bisschoppen om advies te geven over de mate waarin tiendhef-
fers aangeslagen kunnen worden voor het onderhoud van de pastoor, ka-
pelaan, het herstel van de kerk en de klokkentoren en het verschaffen van 
liturgische benodigdheden. 
1666 juli 23, 17de eeuw afschrift  1 stuk 

1108  Stuk houdende verbod van de bisschop om zonder zijn toestemming 
goederen van beneficies en stichtingen te vervreemden, te ruilen of te be-
lasten. 
1719 september 16 minuut  1 stuk 

1109  Resolutie van de Staten-Generaal waarbij onder meer wordt bepaald dat 
zonder hun toestemming geen schuilkerken in Brabant mogen worden 
vergroot of vernieuwd. 
1721 maart 5 gedrukt  1 stuk  

1110  Stuk houdende juridisch advies over de vraag of en van wie de benefici-
ant van een vicaria perpetua, gevormd door de incorporatie van benefi-
cies, een aanvulling op zijn onderhoud kan vragen wegens toegenomen 
verplichtingen. 
1783 oktober 9  1 stuk 

1111  Stukken betreffende de verordening van de bisschop tot beperking van 
onnodige uitgaven ten laste van kerk- en armengoederen. 
1787-1788  1 omslag 

1112  Stukken betreffende de schending van de immuniteit van kerk en kerkhof 
dan wel de ontwijding van deze gewijde plaatsen. 
1697-1724  1 omslag  

1113  Stukken betreffende het gewapenderhand binnendringen van soldaten uit 
het garnizoen te Wezel in de kerken van Straelen, Wetten en Aengenesch 
op zoek naar rekruten. 
1726 1 omslag 

1114  Stukken betreffende vragen aangaande het begraven van geëxcommuni-
ceerden, ketters en zelfmoordenaars, het weer opgraven van lijken we-
gens gerechtelijk onderzoek. 
1657-1781  1 omslag 
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1115  Stukken betreffende de verkoop en verdeling van de roerende goederen 
uit de kerken van opgeheven kloosters over parochies van het bisdom 
Roermond behorend tot de Oostenrijkse Nederlanden. 
1781, 1784-1785  1 omslag 

1116  Akten van attestatie betreffende de echtheid van relieken en akten van 
toestemming om relieken in het bisdom ter verering te tonen, welke mét 
de relieken uit de opgeheven kloosters aan de bisschop ter beschikking 
zijn gesteld om over parochiekerken te verdelen. 
1606-1784  1 omslag + 1 charter 
N.B. Zie inv.nr. 38. 

1117  Stukken betreffende het in bezit nemen van protestantse kerken in het 
dekenaat Nijmegen en betreffende de wens van lokale gemeenschappen 
om zich van grotere parochies af te scheiden. 
1795-1796  1 omslag 

b. de parochies in de afzonderlijke dekenaten 

de parochies in het dekenaat Cuijk 

1118  Brieven van de pastoor van Cuijk als deken van het dekenaat Cuijk. 
1679, 1682-1683  1 omslag 

1119  Brieven van de pastoor van Sint Anthonis als deken van het dekenaat 
Cuijk. 
1703 2 stukken 

1120  Brief van de pastoor van Wanroij als deken van het dekenaat Cuijk, met 
bijlage. 
(1719) 2 stukken 

1121  Brief van de pastoor van Cuijk als deken van het dekenaat Cuijk. 
1728 januari 23  1 stuk 

1122  Brieven van de pastoor van Sint Anthonis als deken van het dekenaat 
Cuijk. 
1742-1752  1 omslag 

1123  Brieven van de pastoor van Oploo als deken van het dekenaat Cuijk. 
1771-1777  1 omslag 
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1124  Brieven van de pastoor van Sint Anthonis als deken van het dekenaat 
Cuijk. 
1781-1796  1 omslag 

1125  Brief van de pastoor van Cuijk als deken van het dekenaat Cuijk. 
1800 oktober 16  1 stuk 

1126  Brieven van de paters Kapucijnen van de missie te Grave, pastoors aldaar,  
betreffende de dekenaten Cuijk en Nijmegen. 
1690-1743  1 omslag 

de afzonderlijke parochies in het dekenaat Cuijk 

Beers en Beugen 

1127  Akte waarbij het Karmelietenklooster te Boxmeer verklaart roerende 
goederen met betrekking tot de eredienst van de kerk van Beugen in be-
waring genomen te hebben, met aantekeningen van roerende voorwerpen. 
1668 maart 18, ca. 1700 authentiek afschrift  1 omslag 

1128  Akte waarbij paus Pius VI een aflaat verleent aan degenen die op bepaal-
de dagen de parochiekerk van Beers bezoeken. 
1781 juni 1  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1129  Brief van de pastoor van Beugen met het verzoek goedkeuring te verle-
nen tot het afkondigen van aflaten ten behoeve van Beugen en Beers. 
1789 april 2  1 stuk  

1130  Brief van de pastoor van Beers waarbij hij voor die van Beers en Beugen 
dankt voor de bemiddeling in het verwerven van aflaten. 
1797 april 29  1 stuk  

Boxmeer 

1131  Legger van de goederen en inkomsten van de pastorie, de altaren, koster, 
de kerk en armen te Boxmeer. 
1656 1 deel  
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1132  Akte waarbij de bisschop aan de provinciaal van de orde der Karmelieten 
en de prior van het Karmelietessenklooster te Geldern toestemming ver-
leent om ingevolge de schenking van graaf Albert van den Bergh te 
Boxmeer een klooster te stichten en daarbij de parochiekerk te incorpore-
ren. 
1653 augustus 14, 1704 authentiek afschrift  1 stuk  

1133  Stukken betreffende het verzoek van Arnoldus Cornelis Krift, pastoor te 
Oeffelt en executeur-testamentair van Petronella Krift, om de stichting 
van een wekelijkse mis in de parochiekerk te Boxmeer, die echter door 
de pastoor aldaar niet werd aanvaard, naar Oeffelt over te brengen. 
1694 1 omslag  

1134  Brief van de pastoor van Sambeek met het verzoek om de wonderbaarlij-
ke genezingen, toegeschreven aan het H. Bloed te Boxmeer, als beschre-
ven in de schepenakte, goed te keuren, zodat zij in de preek tijdens de 
komende bedevaart kunnen worden verwerkt, met bijlage. 
1703 mei 22  2 stukken  

1135  Stukken betreffende het verzoek van F.A. Eppele de Raijhoff om toe-
stemming te verlenen tot het lezen van missen in de door hem gebouwde 
kapel toegewijd aan de H. Joannes Nepomucenus. 
1737 1 omslag 

1136  Brief van de prior van het Karmelietenklooster te Boxmeer met het ver-
zoek toestemming te verlenen tot het afkondigen van de aflaat van het H. 
Kruis die te Rome is vernieuwd. 
1780 augustus 2  1 stuk  

1137  Brief van een karmeliet te Boxmeer met de vraag te bepalen hoeveel 
missen jaarlijks voor een stichting van f. 375,- gelezen moeten worden. 
1786 augustus 9  1 stuk 

1138  Verordening van de heer van Boxmeer waarbij hij onder meer bepaalt dat 
de benoeming en het ontslag van kerk- en armenmeesters alleen aan de 
drost toekomt, dat de armen- en kerkrekeningen voor de drost en schepe-
nen moeten worden afgehoord en dat uit de inkomsten van de kerk van 
Sint Anthonis jaarlijks een bedrag aan de schoolmeester wordt uitgekeerd. 
1788 juni 23 afschrift  1 stuk 
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Cuijk 

1139  Stukken betreffende het verzoek van de ingezetenen van Klein-Linden, 
ressorterend onder de parochie Cuijk, om de vroegmis op zon- en feest-
dagen in hun kapel te laten opdragen door de pastoor van Groot-Linden. 
1678 2 stukken 

1140  Brieven van de pastoor van Cuijk betreffende zijn geschil met enige pa-
rochianen naar aanleiding van het verwijderen van hun banken uit de 
(schuil)kerk. 
1726-1727  1 omslag 

Escharen 

1141  Brieven betreffende de poging van David Brouwers om tot priester ge-
wijd te worden op de titel van kapelaan van Gassel en het verzet van de 
pastoor van Escharen tegen de stichting van een kapelanie te Gassel. 
1702 1 omslag 

1142  Akte waarbij Hendrik van Berchem, heer van Tongelaer, verklaart aan de 
beneficiant N. van Els f. 100,- te geven naast inwoning, waarvoor hij 
wekelijks vier missen moet lezen en eventueel catechismusles geven. 
1707 maart 12  1 stuk 

1143  Memorie betreffende de betalingen ten behoeve van het Sint-
Catharinabeneficie te Escharen ten laste van het goed Tongelaer, met re-
troactum van 1377. 
ca. 1750 authentiek afschrift  1 stuk 
N.B. Zie regestnr. 37.  

1144  Brief van de pastoor van Escharen met het verzoek om misstipendia te 
mogen besteden aan het verbouwen van de kerk en het aanschaffen litur-
gische benodigdheden. 
1793 oktober 12  1 stuk 

1145  Stukken betreffende de oprichting van de parochie van de H. Joannes de 
Doper te Gassel en Tongelaer, afgescheiden van de parochie Escharen, 
met retroactum van 1743. 
1800-1802  1 omslag 
N.B. Het dossier berust in: BHIC ’s-Hertogenbosch, archief dekenaat Cuijk, inv.nr. 279. 
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Grave 

1146  Stukken betreffende de pogingen van die van Grave om toestemming van 
de Staten- Generaal te verwerven tot het aanstellen van een derde priester, 
mede in verband met de problemen rond het lezen van missen in het 
klooster Mariagraf. 
1742-1743  1 omslag 

Groot-Linden 

1147  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Groot-Linden om in 
de schuurkerk een nieuwe preekstoel en een nieuw altaar te mogen plaat-
sen. 
1763 1 omslag  

Mill 

1148  Stukken betreffende het verzoek van die van Sint-Hubert om hun woon-
plaats tot parochie te verheffen en af te scheiden van de parochie Mill en 
betreffende het verzet van die van Mill tegen dit verzoek. 
1795-1797  1 omslag  

1149  Brieven van de pastoors van Haps en Sint-Hubert met de vraag of de 
termijn van de geldigheid van de aflaat, te verdienen op de feestdag van 
de H. Barbara in de kapel van Sint-Hubert, reeds verlopen is. 
1796 2 stukken 

Oploo 

1150  Brief van de pastoor van Oploo waarbij hij de staat van inkomsten van 
het Sint- Mathiasbeneficie meedeelt. 
1784 mei 17  1 stuk 

1151  Stukken betreffende de afsplitsing van Oploo van de parochie Sint An-
thonis en de benoeming van een eigen pastoor. 
1727, 1730  1 omslag  

1152  Brief van de pastoor van Oploo betreffende de problemen om A. Artz 
ertoe te brengen rekening en verantwoording af te leggen, met bijlage. 
1743 januari 3  2 stukken 



 189

1153  Brief van de schepenen en buren van Oploo met het verzoek ervoor te 
zorgen dat de deken Schmerzling te Oploo en niet te Sint Anthonis wordt 
begraven. 
1779 februari 27  1 stuk  

1154  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Oploo om de recog-
nitie, te betalen aan de kerk en pastoor van Sint Anthonis, af te schaffen, 
met retroacta van 1730. 
1800 2 stukken 

Overloon 

1155  Stukken betreffende het verzoek van de koster van Overloon om het ge-
schil met de pastoor over de verdeling van de inkomsten uit de jaargetij-
den zo te beëindigen dat de pastoor twee derde en de koster een derde 
deel krijgt. 
1731 2 stukken 

Rijkevoort 

1156  Stukken betreffende het verzoek van de parochianen van Rijkevoort aan 
de Staten- Generaal om toestemming te verlenen tot het vergroten van de 
schuurkerk. 
1780-1781 afschriften  1 omslag 

Sambeek 

1157  Akten betreffende de stichting van het H. Kruisaltaar in de parochiekerk 
te Sambeek. 
1455, 1456, 17de eeuw authentieke afschriften  2 stukken 
N.B. Zie regestnrs. 107, 110. 

1158  Vonnis van de Raad van Brabant te Brussel en getuigenverhoor voor de 
schepenen van Sambeek betreffende de vergeving en het beheer van de 
inkomsten van de kapel van Mullem door de naburen aldaar. 
1613, 1615, 17de eeuw authentieke afschriften  2 stukken 
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1159  Stukken betreffende het verzoek van de katholieken te Sambeek aan de 
Staten- Generaal om toestemming te verlenen tot het vervangen van de 
oostelijke zijmuur van de schuurkerk en eventueel van de preekstoel. 
1776 afschriften  2 stukken 

1160  Brief van de pastoor van Sambeek met het verzoek ervoor te willen zor-
gen dat te Rome opnieuw de aflaat voor het feest van de H. Joannes de 
Doper wordt verkregen. 
1795 juli 16  1 stuk 

Sint Anthonis 

1161  Legger van de inkomsten van de pastorie, kosterij, beneficies, kerk en 
armen te Sint Anthonis. 
1666 authentiek afschrift  1 katern 

1162  Staten van de inkomsten van de pastorie en van het Sint-Joannes de 
Doperbeneficie te Sint Anthonis. 
1784 juni 20  2 stukken 

1163  Staat van de inkomsten en verplichtingen van het Sint-Joannes de 
Doperbeneficie te Sint Anthonis. 
1796 oktober 14  1 stuk 

1164  Stukken betreffende de stichting door Joannes Verbeten te Grafenthal 
van een beneficie van enige wekelijkse missen in de parochiekerk te Sint 
Anthonis. 
1741 2 stukken  

1165  Stukken betreffende een geschil met de heer over de benoeming van de 
koster tot schoolmeester en organist welke functies onverenigbaar zou-
den zijn, met retroacta van 1689 en 1701. 
1755, 1790  1 omslag  

1166  Memories betreffende het beheer door de kerk- en armenmeesters van 
Sint Anthonis naar aanleiding van een voorstel van de heer dat tot inper-
king van de bevoegdheden van de pastoor zou leiden. 
z.d., einde 18de eeuw  2 stukken 
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Vierlingsbeek 

1167  Brieven van en aan de pastoors van Vierlingsbeek en Overloon betref-
fende het verzoek om en geschil aangaande het heffen van tienden te 
Holthees (onder Vierlingsbeek) door schikking te beëindigen. 
1796 minuten  2 stukken 

Wanroij 

1168  Akte waarbij paus Pius VI een aflaat verleent aan degenen die op bepaal-
de feestdagen de parochiekerk van Wanroij bezoeken, met bevel tot af-
kondiging van de bisschop. 
1777 maart 12  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1169  Brief van de pastoor van Wanroij met het verzoek de afkondiging van de 
te Rome verkregen aflaat voor het feest van de H. Cornelius te willen 
goedkeuren. 
1705 augustus 15  1 stuk 

de parochies in het dekenaat Erkelenz 

1170  Brieven van de pastoor van Erkelenz met name betreffende het dekenaat. 
1702, 1721-1722  1 omslag 

1171  Brieven van de pastoor van Nedercruchten, ook betreffende het dekenaat. 
1702-1714, 1737  1 omslag 

1172  Stuk houdende rescriptie van de pastoor van Erkelenz als deken van het 
dekenaat Erkelenz met name betreffende de altaren in de parochiekerken 
van het dekenaat en het getal der communicanten. 
1611 1 katern  

1173  Staten van de inkomsten van de pastorieën, kapelanieën en beneficies in 
de parochies van het dekenaat Erkelenz, met begeleidende memorie van 
de deken. 
1784 1 omslag 
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1174  Stuk houdende advies van de pastoors van het dekenaat Erkelenz aan het 
Hof van Gelder te Roermond betreffende de omslag van de bede waarbij 
de arme zoveel mogelijk ontzien wordt. 
1680 maart 18 afschrift  1 stuk 

1175  Stuk houdende overzicht van de meest recent afgehoorde kerk- en ar-
menrekeningen van de parochies in het dekenaat Erkelenz. 
ca. 1745  1 stuk 

de afzonderlijke parochies in het dekenaat Erkelenz 

Erkelenz 

1176  Leggers van de inkomsten en verplichtingen van de kosterij en de benefi-
cies in de parochiekerk te Erkelenz. 
1686 1 omslag 

1177  Akte waarbij Eugenius Albertus d’Allamont, bisschop van Gent, ver-
klaart dat hij als bisschop van Roermond tijdens de visitatie op 13 mei 
1662 de beneficies van het H. Sacrament en het H. Kruis in de parochie-
kerk van Erkelenz heeft verenigd. 
1670 november 5  1 stuk 

1178  Brief van het stadsbestuur van Erkelenz waarin het de mededelingen van 
de kapelaan betreffende het afhoren van de rekeningen van de Genaspens 
armen weerlegt, met bijlage. 
1681 januari 14  2 stukken 

1179  Akte waarbij Petrus Wimarii de Erclens, deken van het Onze-Lieve-
Vrouwekapittel te Aken, dertien proven sticht voor armen te Erkelenz. 
1490 maart 14, 17de eeuw afschriften 2 stukken 
N.B. Zie regestnr. 149.  

1180  Brief waarbij de pastoor van Erkelenz vraagt de boeten wegens de door 
hem aangebrachte overtredingen van de zondagsheiliging ter beschikking 
te stellen ten behoeve van de reparatie van de kapel. 
1687 september 23  1 stuk 
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1181  Akten betreffende een geschil tussen het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te 
Aken en Godfried, heer van Heinsberg en Blankenheim, over tiendrech-
ten te Erkelenz. 
1309-1312, 17de eeuw authentieke afschriften  1 omslag 
N.B. De afschriften geven niet de volledige tekst weer. Om die reden werd afgezien van 
het vervaardigen van regesten. 

1182  Brief van de rector van het altaar van het H. Sacrament en het H. Kruis te 
Erkelenz met de klacht dat de kapelaan de koster verboden heeft aan hem 
het aandeel in de presentiegelden en de rechten van jaargetijden uit te ke-
ren. 
1705 september 10  1 stuk  

1183  Akte waarbij het stadsbestuur van Erkelenz een rente van acht rijksdaal-
der doteert ten behoeve van de mis die na de zondagse preek wordt op-
gedragen, met retroactum van 1668. 
1718 december 19  1 stuk 

1184  Stukken betreffende een geschil tussen de pastoor te Erkelenz en de 
Minderbroeders- Recollecten aldaar aangaande het begraven van paro-
chianen in de kloosterkerk, met retroactum van 1651. 
1721 1 omslag 

1185  Stukken betreffende een geschil tussen de pastoor van Erkelenz en pater 
Kirchhoven aangaande de vraag of de in het gasthuis opgenomen Joan-
nes Mevissen bij testament over zijn goederen kon beschikken, met re-
troactum van 1703. 
1721 1 omslag 

1186  Brieven van de pastoor en het stadsbestuur van Erkelenz met het verzoek 
de voorgestelde vereniging van het Sint-Catharinabeneficie en het officie 
van de eerste zaterdagse mis goed te keuren. 
1724 november  2 stukken 

1187  Stukken betreffende het verzoek om de verplichtingen van de mis op te 
dragen na de zondagse preek te verminderen. 
1730 1 omslag 

1188  Brief van het stadsbestuur van Erkelenz waarin wordt meegedeeld dat de 
parochiekerk van alle zilverenvoorwerpen is beroofd. 
1733 februari 10  1 stuk 
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1189  Staten van de inkomsten toegewezen aan de door Hendrik, Willem en 
Sibilla Schaephuysen gestichte tweede kapelanie te Erkelenz. 
1736 afschriften  2 stukken  

1190  Akte van Joannes Antonius de Robiano, bisschop van Roermond, betref-
fende de stichting van het beneficie van de H. Lucia dan wel de tweede 
kapelanie in de parochiekerk te Erkelenz, gesticht door Hendrik, Willem 
en Sibilla Schaephuysen. 
(1746-1769)  1 charter 
N.B. Fragment en beschadigd.  

1191  Akte waarbij Jacob Schomers voor de schepenbank Erkelenz verklaart 
pastoor Ganser ten onrechte voor de bisschop te hebben aangesproken 
wegens een schuldvordering. 
1778 november 18 authentiek afschrift 1 stuk 

1192  Brief van de pastoor van Erkelenz met het verzoek om de overeenkomst 
met de erfgenamen van Wilhelmus Geeten, vicaris van de Sint-
Jozefkapel te Matzerath, over de betaling van 100 rijksdaalder wegens 
verkocht onroerend goed, goed te keuren, evenals de verplaatsing van de 
feestdag van de H. Antonius abt in de kapel te Holt in januari j.l. 
1779 juli 13  1 stuk  

1193  Kwitantie van de vice-pastoor van Erkelenz wegens de ontvangst van een 
vergulde kelk uit de nalatenschap van de priester Philibertus Vincentius 
Ganser. 
1779 augustus 27  1 stuk 

1194  Stukken betreffende het verzoek vaan Antonius Clöver, vicaris te Erke-
lenz en leraar retorica, om hem wegens het geven van onderwijs onthef-
fing te verlenen van verplichtingen van het vicarisambt. 
1780 1 omslag  

1195  Brief van pater Andreas Bruns met het verzoek om goedkeuring te verle-
nen aan de afspraak betreffende het dragen van het Allerheiligste in de 
processie te Erkelenz. 
1787 juli 10  1 stuk 
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1196  Stukken betreffende het verlengen van de goedkeuring om in de maan-
den november tot en met februari in de kapel te Holt op zon- en feestda-
gen een mis te lezen en betreffende de stichting van een mis op zon- en 
feestdagen in maart. 
1787, 1790, 1796  1 omslag 

1197  Stuk houdende beschikking van de bisschop op het verzoek om de stich-
ting door Josephus Havers van het rozenkransgebed in de parochiekerk te 
Erkelenz voor de zielen in het vagevuur, te houden op maandag na de 
derde zondag van elke maand, goed te keuren. 
1788 oktober 7  1 stuk 

1198  Stukken betreffende het verzoek aan de bisschop om de verkoop door de 
pastoor van Erkelenz van een perceel weide te Commerten aan Wilhelm 
Gloven en Anna Catharina Esser en de uitgifte in erfpacht van een 
boomgaard aan Joannes Wolters goed te keuren. 
1789 juli  1 omslag 

1199  Brief van de pastoor van Erkelenz betreffende het verminderen van het 
aantal missen van de stichting van Catharina Wijnen. 
1789 september 30  1 stuk 

1200  Brief van de deken van het dekenaat Erkelenz naar aanleiding van het 
verzoek van de pastoor van Erkelenz betreffende het verminderen van de 
verplichtingen van een stichting of de vereniging met een beneficie. 
1790 maart 15  1 stuk  

1201  Stukken betreffende het houden van missie door missionarissen uit het 
hertogdom Gulik-Berg te Erkelenz en betreffende het verlenen van afla-
ten. 
1790  1 omslag 

1202  Stuk houdende beschikking van de bisschop op de brief van de pastoor 
van Erkelenz met het verzoek te bevestigen dat hij nu de enige officiant 
van de broederschap van de H. Rozenkrans is. 
1791 september 13  1 stuk 
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1203  Stuk houdende beschikking van de bisschop op het verzoek om de stich-
ting door P.W. Dreling en Anna Gertrudis Fleming van het rozenkrans-
gebed voor de zielen in het vagevuur, te houden op maandag in de paro-
chiekerk te Erkelenz, goed te keuren. 
1792 maart 14  1 stuk 

1204  Stukken betreffende de goedkeuring van het door Joannes Ververs in de 
parochiekerk te Erkelenz gestichte donderdagse lof. 
1795 juli  2 stukken 

1205  Akte van goedkeuring van een stichting in de parochiekerk te Erkelenz 
door de erfgenamen van Petrus Brasser, met bijlage. 
1801 2 stukken 
N.B. De stukken bevinden zich BHIC ’s-Hertogenbosch, archief dekenaat Cuijk, inv.nr. 
333. 

Kückhoven 

1206  Akte waarbij de bisschop van Roermond op verzoek van Theodorus 
Buschgens de stichting van een wekelijkse mis in de kerk van Kückho-
ven goedkeurt en diens zoon Franciscus Petrus Buschgens tot beneficiant 
benoemt. 
1739 februari 19  1 charter 
N.B. VROA 1901, 480. 

1207  Stukken betreffende de vraag of degene die in Kückhoven de vroegmis 
leest, verplicht is aldaar te resideren, met retroactum van 1731. 
1788-1789  1 omslag 

1208  Stukken betreffende de vraag of inkomsten van het Sint-
Catharinabeneficie te Kückhoven, waarvan de bediening door de pastoor 
wordt waargenomen, verloren zijn gegaan. 
1795 en z.d., 18de eeuw  2 stukken 

1209  Testament van Joannes Öllers, kapelaan te Koslar, waarbij hij drie weke-
lijkse leesmissen te Kückhoven sticht. 
z.d., einde 18de eeuw  1 stuk 
N.B. Fragment. 
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Nedercruchten 

1210  Legger van de verpachte tiendrechten op percelen van de aan de pastoor 
van Nedercruchten toekomende kapellentiende. 
1610 juli 8, 17de eeuw afschrift  1 katern 

1211  Akte waarbij de bisschop door de vereniging van de beneficies van On-
ze-Lieve-Vrouw en de H. Catharina een kapelanie te Nedercruchten 
sticht. 
1629 december 1, 17de eeuw afschriften 1 omslag 

1212  Legger van de inkomsten van de kapelanie te Nedercruchten en van de 
verenigde altaren van Onze-Lieve-Vrouw en de H. Catharina. 
1705 juni 10  1 stuk 

1213  Mandaat van de bisschop aan de dienstdoende geestelijke te Nedercruch-
ten om de oprichting van de tweede kapelanie aldaar af te kondigen, zo-
dat opposanten voor de officiaal kunnen verschijnen. 
1730 oktober 30  1 stuk  

1214  Stuk houdende arbitrale uitspraak van de bisschop in het geschil tussen 
de pastoor en kapelaan te Nedercruchten betreffende de verplichtingen en 
rechten van de kapelaan ten aanzien van het begraven in de hem toeko-
mende weken en meer algemeen betreffende de ene zielzorg in de paro-
chie. 
1745 augustus 25 concept, afschrift  2 stukken  

1215  Rekest van R. Schopen, kapelaan te Nedercruchten, met het verzoek hem 
toestemming te verlenen om te procederen tegen de erfgenamen van Jo-
annes Kerpen tot betaling van een rente voor een gesticht jaargetijde, met 
retroacta vanaf 1709. 
(1746) 1 omslag 

1216  Stukken betreffende het verzoek van de tweede kapelaan te Neder-
cuchten om zijn verplichtingen, met name het lezen van de mis in de ka-
pel te Brempt, te verminderen wegens de geringe inkomsten, en betref-
fende de klacht over de pastoor die de verplichting tot het lezen van mis-
sen te Nedercruchten aan vaste tijden wil binden. 
1776-1780  1 omslag 
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1217  Stuk houdende voorwaarden waaronder op verzoek van de inwoners van 
Merbeck, Swaem en Vennekerheide in de kapel van Merbeck een mis op 
zon- en feestdagen met catechismusles gesticht kan worden. 
z.d., tweede helft 18de eeuw concept 1 stuk 

Overcruchten 

1218  Legger van de inkomsten en verplichtingen van de pastoor, de kerk en de 
broederschap te Overcruchten. 
1531, 1666 authentiek afschrift  1 stuk 

1219  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de laatbank van de heer van 
Geijsteren te Cruchten ten behoeve van de pastoor van Overcruchten ten 
laste van Derick Jans en Jan Derix van 150 pattacon die door wijlen pas-
toor Godschalk Dilckraedt bestemd waren voor de stichting van een we-
kelijkse H. Sacramentsmis te Overcruchten. 
1700 mei 11 authentieke afschriften 2 stukken 

1220  Brief van de pastoor van Overcruchten betreffende de tweedracht in het 
kerspel over het afhoren van rekeningen. 
1702 maart 25  1 stuk 

1221  Stuk houdende beschikking van de bisschop op het rekest van de pastoor 
van Overcruchten dat zijn geringe inkomsten vrijgesteld zijn van belas-
ting. 
1734 februari 16  1 stuk  

1222  Stukken houdende vragen aan en antwoorden van de pastoor van Over-
cruchten S. Roosen over het pastoorsambt. 
z.d., vóór 1779  2 stukken 

1223  Stuk houdende negatief advies van de deken van het dekenaat Erkelenz 
op het verzoek van de broedermeester en andere parochianen van Over-
cruchten om op bedevaart te mogen gaan. 
1781 september 12  1 stuk 

Wegberg (Gelders gedeelte) 

1224  Staat van de inkomsten van de rector en de kapel te Rickelrath. 
1780 juli 8 1 stuk 
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1225  Stuk houdende optekening van de rechten van de laat- of keurmedige 
goederen van de kerk te Wegberg. 
1496; 
Legger van de laatgoederen te Wegberg, met akten van ontvangst van 
deze goederen over de jaren 1486-1598, met twee afschriften uit de 17de 
en 18de eeuw. 
16de eeuw  3 katernen 

1226  Brief van Mathias Poorten, vicaris te Overcruchten en rector te Rickel-
rath, waarin hij de redenen aangeeft, waarom het Gelderse gedeelte van 
Wegberg tot een eigen parochie moet worden verheven. 
1702 maart 17  1 stuk 

1227  Stukken betreffende het uitoefenen van de zielzorg in de kapel te Rickel-
rath, met name betreffende het geven van catechismusles. 
1717-1788  1 omslag 

1228  Rekest van de inwoners van Rickelrath met het verzoek om het beneficie 
van de kapel aldaar te verheffen tot een beneficie met zielzorg. 
z.d., na 1719  1 stuk 

1229  Stukken betreffende de stichting door Peter en Anna Heynen en A.F. 
Bijll van een wekelijkse mis in de kapel van Uevekoven. 
1790 2 stukken 

1230  Missive van het Hof van Gelder te Roermond met het verzoek aan te 
geven hoe problemen over het gezag van de bisschop in het Gelderse ge-
deelte van de parochie Wegberg, te weten de woonkernen Rickelrath en 
Uevekoven, kunnen worden opgelost, met bijlagen. 
1792 oktober 5  1 omslag 

1231  Brief van J.M. Schlood, deken van het dekenaat Krickenbeck, betreffen-
de de oprichting van de parochie Rickelrath. 
1801 1 stuk 
N.B. Het stuk berust in: BHIC ’s-Hertogenbosch, archief dekenaat Cuijk, inv.nr. 335.  
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de parochies in het dekenaat Geldern 

1232  Brieven van de pastoor van Geldern met name betreffende het dekenaat 
Geldern. 
1657-1742  1 omslag 

1233  Brieven van de pastoor van Afferden als deken van het dekenaat Geldern. 
1784-1795  1 omslag 

1234  Brieven van de pastoor van Straelen als deken van het dekenaat Geldern. 
1795, 1797  1 omslag 

de afzonderlijke parochies van het dekenaat Geldern 

Afferden 

1235  Staat van de inkomsten en uitgaven van het Onze-Lieve-
Vrouwebeneficie in de parochiekerk te Afferden. 
(1706) 1 stuk  

1236  Staat van de inkomsten van de beneficies in de parochie Afferden. 
1784 mei 25  1 stuk 

1237  Akte waarbij de bisschop het Sint-Antoniusbeneficie in de kapel te Heu-
kelom sticht. 
1622 september 22 authentiek afschrift 1 stuk 

1238  Reglement van de bisschop betreffende de bevoegdheden van de pastoor 
ten aanzien van het beheer van het kerke- en armengoed te Afferden. 
1691 maart 13 authentiek afschrift  1 stuk 

Aldekerk 

1239  Staat van inkomsten van het beneficie van Onze-Lieve-Vrouw en de 
apostel Jacobus te Aldekerk. 
1784 april 17  1 stuk 
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1240  Stuk houdende beschikking van de Gelderse Rekenkamer te Roermond 
op het rekest van die van Schaephuysen en Rheurdt betreffende de cijns-
betaling aan de rentmeester te Geldern ten laste van percelen gemene 
grond die ten behoeve van de herbouw van de parochiekerk te Aldekerk 
zijn verkocht. 
1646 oktober 9  1 stuk 

1241  Stukken betreffende de vragen aangaande de verplichtingen van de pas-
toor van Aldekerk, met name of hij gehouden is tot het lezen van de we-
kelijkse mis ingevolge de vereniging van twee beneficies in het verleden 
met de pastorie, of hij de missen verbonden aan het Sint-Petrusbeneficie 
te Roermond en de Huyshavensfundatie te Venlo, te Aldekerk mag lezen 
dan wel deze verplichtingen door andere niet residerende priesters mag 
laten vervullen, en tenslotte aangaande het ook ’s nachts laten branden 
van de godslamp. 
1785-1794  1 omslag 

1242  Stukken betreffende het nader vastleggen van de verplichtingen van de 
kapelaan en de vicaris te Aldekerk, met name ten aanzien van de zielzorg, 
en van de hen toekomende rechten, met retroactum van 1776. 
1796 1 omslag 

Arcen 

1243  Staat van inkomsten van de kerk te Arcen. 
ca. 1650  1 stuk 

1244  Staat van inkomsten en verplichtingen van het Onze-Lieve-
Vrouwebeneficie te Arcen. 
1666 1 stuk 

1245  Staat van inkomsten van de pastorie en kapelanie te Arcen. 
1706 mei 12  1 stuk 

1246  Stukken betreffende de stichting van een kapelanie te Arcen mede door 
de vereniging van de beneficies van Onze-Lieve-Vrouw te Arcen en van 
de H. Antonius in de kapel te Lomm. 
1662 afschriften  2 stukken  
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1247  Akte van overeenkomst tussen de pastoor en het kerspel Arcen enerzijds 
en de schoolmeester Mathias Daemen anderzijds betreffende het geven 
van onderwijs. 
1689 augustus 8  1 stuk 

1248  Akte waarbij paus Clemens XIV een aflaat verleent aan degenen die op 
bepaalde dagen de parochiekerk van Arcen bezoeken, met bevel tot af-
kondiging door de bisschop. 
1773 mei 25  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1249  Stukken betreffende de klacht van de pastoor van Arcen dat zijn kapelaan 
geen biecht wil horen. 
1781-1782  2 stukken 

1250  Stukken betreffende de vernieuwing van de door de paus verleende aflaat 
voor de gelovigen die op de feestdagen Circumcisio Domini en Petrus en 
Paulus de parochiekerk van Arcen bezoeken. 
1781-1782  1 charter + 2 stukken  

Bergen 

1251  Brief van de pastoor van Bergen dat bij de overval op de pastorie van 
Afferden de zilveren pixis voor de H. Olie van Bergen en de opbrengst 
van de collecte voor de religieuzen die het H. Graf in Palestina beheren, 
gestolen zijn. 
1723 april 3  1 stuk  

Geldern 

1252  Akte van volmacht van de bisschop aan de deken van het dekenaat Gel-
dern om ten behoeve van de parochiekerk aldaar uit een door Joannes 
van Aefferden aangeboden reliekhouder stukjes van de relieken van de 
heiligen Victor, Florentius, Ursula en Odilia af te splitsen, met bijlagen. 
1624 januari 24 authentieke afschriften 1 stuk  

1253  Stukken betreffende het verzoek van Angelus Brouwers, vicaris van de H. 
Geest te Geldern, om hem te ontlasten van de verplichting van het lezen 
van vier wekelijkse missen, zolang de renten niet worden betaald. 
1688 november  2 stukken 
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1254  Stukken betreffende de verzoeken van Mathias Theodorus Bistervelt, 
beneficiant van de kapel van de H. Geest te Geldern, om hem te onthef-
fen van de verplichting tot persoonlijke residentie. 
1702, 1705  1 omslag 

1255  Stukken betreffende het verminderen van het aantal te lezen missen van 
het Onze- Lieve-Vrouwebeneficie in de kapel van de H. Geest te Geldern 
naar aanleiding van het vergeven van het beneficie. 
1788 1 omslag 

1256  Rekest van Johanna Ramakers met het verzoek om Angelus Brouwers, 
vicaris te Geldern, te gelasten een vordering te voldoen. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

1257  Memorie betreffende het vroegere en huidige bezit van relieken van de 
parochiekerk te Geldern. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

Kapellen 

1258  Staat van de inkomsten van het Sint-Antoniusbeneficie te Hamb onder 
Kapellen. 
1784 mei 13  1 stuk 

1259  Akte van attestatie van de burgemeester en een schepen van Kapellen 
betreffende de inkomsten van het Sint-Joannes-de-Doperbeneficie aldaar. 
1797 april 29  1 stuk 

1260  Stukken betreffende de dading van een geschil tussen het Karmelieten-
klooster te Geldern enerzijds en de kerkmeesters en naburen Aengenesch, 
Boekelt en Worchem onder Kapellen anderzijds aangaande het lezen van 
missen in de kapel ten Essen op zon- en feestdagen en op zaterdagen, be-
treffende de inkomsten en het afhoren der rekeningen. 
1648 2 stukken  

1261  Appointement op het rekest van Ludolf Kemmer, pastoor te Kapellen, 
met het verzoek hem uit de gesekwestreerde pastoriegoederen enig le-
vensonderhoud te verstrekken. 
1683 april 8  1 stuk  
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Kevelaer 

1262  Staat van inkomsten van de pastoor van Kevelaer uit 1701. 
1706 1 stuk 

1263  Brieven van de pastoor van Kevelaer met het verzoek om een in het 
Duits gestelde sauvegarde toe te sturen en om toestemming te verlenen 
om de diensten niet in de parochiekerk, maar in de Mariakapel te houden, 
aangezien in de parochiekerk de huisraad van parochianen is opgeslagen. 
1702 2 stukken 

1264  Brief van de pastoor van Kevelaer met het verzoek de deken van het 
dekenaat Geldern te machtigen het nieuwe gedeelte van het kerkhof in te 
zegenen. 
1787 augustus 8  1 stuk 

Middelaar 

1265  Brief van de pastoor van Middelaar waarbij hij de hulp van de bisschop 
inroept, nu Franse troepen de kerk en het dorp hebben geplunderd. 
1702 juni 22  1 stuk 

Nieukerk 

1266  Staten van de inkomsten van de pastorie en de beide beneficies te Nieu-
kerk, van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Joris, en van het H. Kruis en Sint-
Anna-altaar. 
1706 1 omslag  

1267  Staat van de inkomsten van de vicarie van de heiligen Anna en Catharina 
en het H. Kruis. 
(1773) 1 stuk 

1268  Brieven van de pastoor van Nieukerk betreffende de inkomsten van de 
pastorie. 
1706-1707, 1791  1 omslag 

1269  Stukken betreffende de benoeming van Johan Fuldraet tot schoolmeester 
te Nieukerk. 
1657 1 omslag 
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1270  Uittreksel uit het testament van J. Hoppengaerde, vicaris te Nieukerk, 
waarbij hij tien missen en een jaargetijde sticht, annex aan zijn vicarie. 
1775 december 19 authentiek afschrift 1 stuk 

1271  Stukken betreffende het naar aanleiding van benoemingen vastleggen 
van verplichtingen van de rector van de kapel te Hertefelt in het hon-
schap Vernum onder Nieukerk, met name ten aanzien van het assisteren 
van de pastoor, en het daaruit voortvloeiend proces voor het Hof van 
Gelder te Geldern tegen die van Vernum, met retroacta vanaf 1692. 
1776-1782  1 omslag  

1272  Stukken betreffende de klacht van de pastoor te Nieukerk dat de beide 
vicarissen weigerachtig zijn hem in de zielzorg bij te staan, met retroacta 
vanaf 1453. 
1778-1780, 1796  1 omslag 
N.B. Zie regestnr. 104. 

1273  Appointement van het Hof van Gelder te Geldern op het rekest van J. 
Nilkens c.s. met het verzoek om de uitvoering van een oudere stichting 
van een wekelijkse mis in de parochiekerk te Nieukerk goed te keuren, 
met bijlage. 
1782 januari 28 authentieke afschriften 2 stukken 

1274  Stukken betreffende een geschil tussen de rector van de kapel te Hertefelt 
onder Nieukerk en enige inwoners van Vernum aangaande de verplich-
ting tot het houden van jaargetijden. 
1793-1794  1 omslag 

Pont 

1275  Akte waarbij paus Pius VI een aflaat verleent aan degenen die op de 
feestdag van de H. Matthias de kerk van de H. Helena te Pont bezoeken, 
met bevel tot afkondiging van de bisschop. 
1781 december 3  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

Rheurdt 

1276  Staat van inkomsten van de rector te Rheurdt. 
1706 mei 5  1 stuk 
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1277  Stukken betreffende de afscheiding van Rheurdt van de parochie Alde-
kerk. 
1717-1718  1 omslag 

Sevelen 

1278  Staten van de inkomsten van de pastorie te Sevelen. 
1702, 1705  2 stukken 

1279  Staat van de inkomsten van de pastorie te Sevelen. 
1784 april 20  1 stuk 

1280  Akte van vergeving door de pastoor en het kerspel Sevelen van de koste-
rij aldaar aan het kind Andries Kusters. 
1646 oktober 28, 18de eeuw authentiek afschrift  1 stuk  

1281  Stuk houdende verbod aan Goswinus Heesen, kapelaan te Sevelen, om 
zonder toestemming van de pastoor afkondigingen in de kerk te doen, de 
grote klok te luiden of de hoogmis te zingen. 
1726 mei 31 afschrift  1 stuk 

1282  Rekest van de erfgenamen van Jan Swanen met het verzoek erin te voor-
zien dat de beneficiant van de vroegmis wederom de leesmis opdraagt op 
het feest van de heiligen Philippus en Jacobus. 
ca. 1750  1 stuk  

1283  Stukken betreffende het stichten van een derde mis op zon- en feestdagen 
in de parochiekerk te Sevelen en het daartegen gerichte verzet van de 
pastoor, met retroacta vanaf 1707. 
1775-1778  1 omslag 

1284  Stukken betreffende de vereniging van het officie van de derde mis op 
zon- en feestdagen met de pastoriegoederen, als gevolg van een vonnis 
van het Hof van Gelder te Geldern, en het verminderen van het aantal 
missen, zulks wegens de gebrekkige inkomsten van de pastoor, met re-
troactum van 1775. 
1787-1788  1 omslag 
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1285  Memorie houdende de namen van de rectoren te Sevelen in de jaren 
1532-1611 en van de wijding van het kerkhof na de afscheiding van de 
parochie Nieukerk. 
z.d., 18de eeuw afschrift  1 stuk 

1286  Rekest van de pastoor van Sevelen met het verzoek toestemming te ver-
lenen om tijdens de vrijdagse mis voor de overledenen het Allerheiligste 
uit te stellen. 
z.d., einde 18de eeuw  1 stuk  

Straelen 

1287  Staten van de inkomsten van de Sint-Annovicarie en van het Sint-Anna-
altaar te Straelen. 
1706 2 stukken  

1288  Staten van de inkomsten van diverse beneficies te Straelen. 
1784 1 omslag 

1289  Akte waarbij Christianus de Erpel, gemachtigd door de aartsbisschop van 
Keulen, de dotatie van het Sint-Nicolaasaltaar in de parochiekerk te 
Straelen goedkeurt en het altaar tot een kerkelijk beneficie verheft, met 
retroacta vanaf 1446. 
1447 januari 9, 18de eeuw eenvoudig afschrift  1 stuk 
N.B. Zie regestnrs. 91, 93-95.  

1290  Akte waarbij Johan van Oist voor de schepenbank Straelen vier missen in 
de parochiekerk sticht ten laste van goederen te Caen. 
1506 november 2, 17de eeuw afschrift 1 stuk 

1291  Akte waarbij de executeurs-testamentair van Peter Katten in de parochie-
kerk te Straelen het Sint-Annobeneficie, te bedienen door twee priesters 
stichten; akte waarbij de bisschop het getal der missen, te lezen door één 
priester, beperkt. 
1544, 1616, 18de eeuw afschriften  2 stukken 

1292  Stuk houdende dagvaarding door de officiaal van de proost van Xanten 
van Petrus Roggen, pastoor te Straelen, op verzoek van Wilhelmus Ge-
vartz betreffende de inbezitstelling van het Sint-Nicolaasaltaar. 
1556 mei 15, 17de eeuw authentiek afschrift  1 stuk 
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1293  Testament en akte waarbij Henricus Vorstius, pastoor te Straelen, in de 
parochiekerk aldaar drie wekelijkse missen sticht. 
1631 september 29, 17de en 18de eeuw authentieke afschriften  1 omslag 

1294  Akte van dading van het geschil tussen de weduwe van de drost en de 
schepenen van Straelen enerzijds en de pastoor en kerkmeesters ander-
zijds, waarbij bepaald wordt dat de helft van de achterstallige inkomsten 
der armen besteed zal worden aan de ornamenten en het noodzakelijk 
onderhoud van de parochiekerk en de andere helft aan de armen. 
1639 september 7  1 stuk  

1295  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de raadsheer Poeyn voor de 
kerkmeesters van Straelen ten laste van Thijs ter Wyghen van 29 rijks-
daalder 3 oord. 
1654 november 6, 1655 authentiek afschrift  1 stuk 

1296  Akte van overdracht voor de schepenbank Straelen door Peterken 
Noeyen aan Joannes Gruythuys van de Mommencaet op het Hatzert, 
waarvan de inkomsten bedoeld zijn voor zijn studie en nadien tot stich-
ting van twee door hem te lezen wekelijkse missen. 
1676 januari 28  1 charter  

1297  Stukken betreffende het verzoek van het stadsbestuur van Straelen om de 
schorsing van pastoor Ulander op te heffen, het functioneren van pater 
De Bley en betreffende de problemen aangaande de zielzorg in de uitge-
strekte parochie. 
1702 1 omslag  

1298  Brieven van Jacob van Schelberg, koster en cantor te Straelen, met het 
verzoek hem een achterstallig bedrag uit de pastoriegoederen uit te keren 
respectievelijk hem in zijn rechten te steunen tegen de onrechtmatig be-
noemde schoolmeesters. 
1702, 1706  2 stukken 

1299  Brief van de barones de Horst geboren Heimersem betreffende de klacht 
dat de pastoor van Straelen haar niet het verschuldigde bedrag betaalt. 
1705 oktober 26  1 stuk  
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1300  Akte van attestatie van enige inwoners van Straelen betreffende de pacht 
die zij betalen van het akkerland behorend aan de Sint-Nicolaasvicarie, 
met bijlage. 
1709 juni 14  2 stukken 

1301  Brief van baron de Varo aan de officiaal met het verzoek een gunstig 
advies de geven over de fundatie van Petrus Scheilkens te Straelen (tot 
het geven van catechismusles) en om erin te bemiddelen dat de beoogde 
officiant de wijdingen ontvangt. 
1712 mei 18  1 stuk 

1302  Akten betreffende het aangaan van een lening door de pastoor te Straelen 
bij het klooster van de heiligen Agnes en Caecilia aldaar ten behoeve van 
het bouwen van een pastorie. 
1728 afschriften  1 stuk 

1303  Brief van de pastoor van Straelen betreffende de vrijstelling van lasten en 
inkwartiering van de pastorie, de kapelanie en het klooster. 
1742 december 1  1 stuk 

1304  Akte waarbij de bisschop toestemming verleent om de in het attest ver-
melde relieken van de heiligen Exuperantia, Emerita, Placida en Abun-
dantia (in de parochiekerk van Straelen) te vereren. 
1745 mei 21  1 stuk 

1305  Brief van de pastoor van Straelen betreffende een geschil met de benefi-
ciant Cox aangaande het nakomen van zijn verplichtingen. 
1771 februari 2  1 stuk 

1306  Stukken betreffende de vastgestelde volgorde van de door de kapelaans 
te Straelen op zon- en feestdagen te lezen missen, de gestichte missen en 
eventuele andere verplichtingen van de kapelaans. 
1772 1 omslag  

1307  Stukken betreffende het verzet van enkele kapelaans te Straelen tegen de 
wijziging die de pastoor in de tijden van het koorgebed op het octaaf van 
Sacramentsdag heeft ingevoerd. 
1776-1777  1 omslag 
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1308  Stukken betreffende het verzoek van de beneficiant van het beneficie van 
de H. Antonius de Meerdere in de parochiekerk te Straelen om de daar-
aan verbonden wekelijkse mis voor het H. Kruis in getal te verminderen. 
1777, 1785  1 omslag 

1309  Brief van de rector van het klooster van de heiligen Agnes en Caecilia te 
Straelen ter weerlegging van de pretentie van de pastoor betreffende de 
vergoeding voor het begraven van inwonende leken in het klooster. 
1778 januari 2  1 stuk  

1310  Stukken betreffende de klacht van de pastoor van Straelen dat drossaard 
in een geërfdenvergadering heeft voorgesteld om bepaalde inkomsten, 
met name offergaven, en hun beheer aan de pastoor te onttrekken ten be-
hoeve van het herstel van de kerk. 
1778 2 stukken 

1311  Brieven van de pastoor en vicarissen te Straelen betreffende het getal der 
missen dat aan hun beneficies is verbonden. 
1781 1 omslag 

1312  Stukken betreffende de uitvoering van de afsplitsing van acht morgen 
akkerland van het Sint-Nicolaasbeneficie te Straelen ten behoeve van een 
maandelijkse mis en een jaarlijkse uitkering aan verwante armen. 
1783 1 omslag 

1313  Stukken betreffende het verzoek van de vergeefster van het Sint-
Jacobusbeneficie te Straelen om het aantal wekelijkse missen te vermin-
deren. 
1784 2 stukken 

1314  Stukken betreffende het verzoek van Catharina Tilmans te Straelen om 
de stichting van een maandelijkse requiemmis goed te keuren evenals de 
vereniging van de inkomsten met het beneficie van Onze-Lieve-Vrouw 
de Mindere. 
1785 1 omslag  
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1315  Rekest van J.M. Henssen te Wachtendonk met het verzoek om bij de 
verwerving van een kapelanie aldaar, het door hem reeds bezeten officie 
van drie wekelijkse leesmisssen in de parochiekerk te Straelen door een 
vervanger te mogen laten vervullen. 
z.d., einde 18de eeuw  1 stuk 

Tönisberg 

1316  Stukken betreffende de bediening van het Sint-Annabeneficie, de vicarie, 
te Tönisberg door een deservitor en betreffende de verplichtingen van de 
beneficiant. 
1707, 1709, 1715  1 omslag 

1317  Rekest van de vergevers van de vicarie te Tönisberg met het verzoek om 
goedkeuring te hechten aan de overdracht aan de vicarie van enige perce-
len nieuwe erven, opdat de bezitter de pastoor in de zielzorg kan steunen, 
met verklaring van de beneficiant dat deze percelen te weinig opbrengen. 
1760, 1762  1 stuk 

1318  Stuk houdende beschikking van het Hof van Gelder te Geldern dat de 
legaten van Frans Hendrik Slex, pastoor te Tönisberg, ten behoeve van 
de kapelanie, de pastorie en de parochie slechts tot het totale bedrag van 
500 rijksdaalder mogen worden uitgevoerd, met het betreffende testa-
ment. 
1779 januari 18 afschriften  1 omslag  

1319  Brief van de pastoor van Tönisberg met het verzoek de begrafenisriten 
nader vast te leggen en de hoogte van de rechten van de pastoor te bepa-
len. 
1783 augustus 5  1 stuk 

1320  Stukken betreffende verzoeken om Petrus Joannes Bullen, bezitter van de 
vicarie te Tönisberg, zo spoedig mogelijk tot priester te wijden, zodat hij 
zijn taken als het lezen van missen, biecht horen en catechismusles geven, 
persoonlijk kan uitoefenen. 
1790 1 omslag  
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Twisteden 

1321  Staat van de inkomsten van de pastoor te Twisteden. 
1706 augustus 9  1 stuk 

1322  Staten van de inkomsten en verplichtingen van het Onze-Lieve-
Vrouwebeneficie te Twisteden, van de inkomsten der armen, van de or-
namenten en paramenten. 
1728 1 omslag  

1323  Akte waarbij de vrouwe van Walbeck, de pastoor te Twisteden en enige 
parochianen een officie ter ere van Maria stichten, waarbij de officiant 
verplicht is tot het lezen van de vroegmis op zon- en feestdagen te Twis-
teden, een wekelijkse mis op zaterdag en een aantal missen ter intentie 
van de stichters. 
1693 mei 9 afschrift  1 stuk 

1324  Brieven betreffende het vervangen van de vicaris van Twisteden, aange-
zien hij niet resideert en derhalve geen vroegmis op zon- en feestdagen 
wordt gelezen. 
1705, 1707  1 omslag 

Veert 

1325  Brief van de pastoor van Veert met het verzoek om de mis op vrijdag niet 
in de parochiekerk, maar in de kapel te Klein Kevelaer te mogen lezen 
wegens de grote devotie aldaar tot Onze Lieve Vrouw van Smarten. 
1702 juni 2  1 stuk 

1326  Akte waarbij Anna Broekmans voor de schepenen van Pont en Veert een 
morgen akkerland na haar dood schenkt aan het gestichte of te stichten 
Sint-Martinusbeneficie in de parochiekerk te Veert onder de verplichting 
van een maandelijkse zielenmis. 
1722 december 5 afschrift  1 stuk 

1327  Akte waarbij T.H. Thelosen, pastoor te Veert, het beneficie ter ere van de 
H. Drievuldigheid, Maria en de H. Martinus sticht, met de verplichting 
onder andere om van de Paasweek tot Allerheiligen op zon- en feestda-
gen de vroegmis te lezen en catechismusles te geven. 
1740 februari 29 afschriften  1 omslag  
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1328  Akte waarbij T.H. Telosen, pastoor te Veert, het beneficie van de vroeg-
mis van Allerheiligen tot Pasen aanvullend van goederen voorziet, met 
retroacta vanaf 1729. 
1747 februari 4  1 omslag 

Walbeck 

1329  Staten van de inkomsten van de vicarieën en beneficies te Walbeck. 
1706 1 omslag 

1330  Staten van inkomsten van de kapelanie en de H. Antonius- en Suitbertus-
vicarie te Walbeck. 
1784 2 stukken 

1331  Akte waarbij de bisschop aan Petrus Caesarius toestemming verleent om 
in de kapel van de H. Lucia te Walbeck wekelijks de mis te lezen die in-
gevolge het testament van Everardus Poeyn is gesticht. 
1665 september 11  1 stuk  

1332  Stukken betreffende het verzoek om de schoolmeester Joannes Henricus 
Schax tot beneficiant van het Sint-Antoniusbeneficie in de kapel te Niel 
onder Walbeck te benoemen, en het verzet daartegen van de pastoor. 
1702, 1705  1 omslag 

1333  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Walbeck om de erf-
genamen van de vroegere pastoor Joannes Schaffers te gelasten het dak 
van het koor van de parochiekerk ten laste van de nalatenschap te ver-
nieuwen. 
1734 1 omslag 

1334  Appointementen van de bisschop en de heren van Walbeck op het rekest 
van de pastoor met het verzoek om goedkeuring te verlenen aan de over-
dracht van het kerkenhuis genoemd de Spicker van de parochie aan de 
pastoor om als pastorie te kunnen dienen. 
1778 juni 26 authentiek afschrift  1 stuk 

1335  Appointement op het rekest van de pastoor van Walbeck met het verzoek 
om eikenbomen te mogen verkopen om een schuld ten laste van de pas-
torie te kunnen aflossen. 
1791 november 25  1 stuk  
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1336  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Walbeck om met 
zijn neef Willem Cuypers een perceel akkerland te mogen ruilen. 
1800-1801  2 stukken 

Well 

1337  Staten van de inkomsten van de pastoor en kapelaan van Well. 
1706 2 stukken 

1338  Legger van de armenrenten te Well. 
1774 of later  1 katern 

1339  Lijst van de jaargetijden in de parochiekerk te Well. 
1745 oktober 1  1 stuk 

1340  Staat van de inkomsten van de kapelanie te Well en van het Sint-
Catharina-officie te Wellerlooi. 
1784 juni 15  1 stuk 

1341  Akte van dading van een geschil tussen Seger Hoeck en de promotor van 
het officialaat betreffende de schade die de eerstgenoemde had toege-
bracht aan de Valckhof, toebehorend aan de kapelanie van Well, door het 
bouwen over de perceelgrenzen. 
1681 augustus 28 concept  1 stuk 

1342  Brieven van de pastoor van Well betreffende de nieuwbouw van de pas-
torie en betreffende de uitvoering van een legaat van de douairière De 
Liedel ten behoeve van de kapelanie. 
1789, 1791  1 omslag 

Wetten 

1343  Staat van inkomsten van de pastorie te Wetten. 
1706 juni 28  1 stuk 

1344  Staat van de inkomsten van de pastorie te Wetten. 
1677, 18de eeuw afschrift  1 katern 
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1345  Appointement van de markies van Hoensbroek op het rekest van de pas-
toor van Kapellen als vicaris te Wetten met het verzoek te willen voor-
zien in de onrechtmatige panding door Kerst in gen Veld wegens achter-
stallige schat. 
1681 september 23 authentiek afschrift 1 stuk 

1346  Brieven van de pastoor van Wetten betreffende de ondersteuning in zijn 
taken door de kapelaan, met name in het geven van catechismusles. 
1717-1723, 1753  1 omslag 

1347  Uittreksels uit het testament van Joannes van der Vooren, pastoor te Wet-
ten, waarbij hij op donderdagen een mis ter ere van het H. Sacrament 
sticht. 
1730 maart 29, 18de eeuw afschriften 2 stukken 

1348  Stukken betreffende een geschil tussen de pastoor van Wetten en het 
Onze-Lieve- Vrouwegilde aldaar aangaande de incorporatie van het On-
ze-Lieve-Vrouwebeneficie bij de pastorie en het verzet tegen de benoe-
ming van een nieuwe beneficiant. 
1787 1 omslag 

1349  Brief van vicaris Holtappels te Wetten betreffende zijn verzoek tot het 
verminderen van het aantal door hem te lezen missen. 
1790 januari 22  1 stuk 

de parochies in het dekenaat Kessel 

1350  Brieven van de pastoor van Venray als deken van het dekenaat Kessel. 
1702-1714  1 omslag 

1351  Brief van de pastoor van Lottum als deken van het dekenaat Kessel, met 
bijlage. 
1721 maart 26  2 stukken 

1352  Brieven van de pastoor van Helden als deken van het dekenaat Kessel. 
1721-1731 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1353  Brief van de pastoor van Horst als deken van het dekenaat Kessel. 
1777 oktober 21  1 stuk 
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1354  Brieven van de pastoor van Wanssum als deken van het dekenaat Kessel. 
1783-1794  1 omslag  

1355  Brieven van de pastoor van Swolgen als deken van het dekenaat Kessel. 
1796-1797  1 omslag 

de afzonderlijke parochies in het dekenaat Kessel 

Baarlo 

1356  Appointement van de vicaris-generaal op het rekest van Hendrik Haef-
mans, koster te Baarlo, met het verzoek erin te willen voorzien dat de 
schepenen en gezworenen het achterstallige salaris betalen. 
1657 november 22 authentiek afschrift 1 stuk 

1357  Brief van N. d’Olne te Baarlo betreffende het onrecht dat de regeerders 
de kapelaan aandoen daartoe opgestookt door de baron de Bierens. 
1714 mei 27  1 stuk 

1358  Brieven van de pastoor van Baarlo betreffende het verzoek hem te mach-
tigen tot herstel van de pastorie. 
1781 1 omslag 

1359  Akte van attestatie van F.B. van Erp, bezitter van het personaat gesticht 
door baron de Bierens te Baarlo, dat de rente van een schuldbekentenis 
van f. 11.035,- ten laste van het goed Dorenburgh te Grefrath ten behoe-
ve van de beneficiant komt, met retroacta vanaf 1690. 
1789 maart 15 authentieke afschriften 1 omslag 

Blerick 

1360  Staten van de inkomsten van de officies van Gerardus Peemans en Catha-
rina Peemans en van de parochiekerk te Blerick. 
1784 2 stukken  

1361  Akte waarbij de bisschop de beneficies van Onze-Lieve-Vrouw en de 
heiligen Anna en Sebastianus te Blerick verenigt tot een kapelanie, waar-
van de bezitter tot residentie en zielzorg is verplicht. 
1636 maart 9, 1642 authentiek afschrift 1 stuk  
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1362  Akte van volmacht van de commissaris-generaal van de Minderbroeders-
Recollecten aan de definitor-generaal Antonius van Odenhoven om met 
de bisschop van Roermond geschillen te beslechten over begraafrechten 
tussen pastoors van het bisdom Roermond en minderbroeders, met name 
tussen de pastoor van Blerick en Jacobus Corduaner, lector van het con-
vent te Roermond. 
1652 april 23 afschrift  1 stuk 

1363  Akten van dading van processen voor het Hof van Gelder te Roermond 
tussen de pastoor enerzijds en de schepenen en regeerders van Blerick 
anderzijds betreffende de bijdragen van de pastoor in de kerspellasten, 
met memorie. 
1685 oktober 4-5 afschriften  1 omslag 

1364  Uittreksels uit de leggers en rekeningen van de Sint-
Antoniusbroederschap te Blerick betreffende de betaling van een rente 
van vier malder rogge. 
1543-1697, ca. 1700 afschriften  1 omslag 

1365  Brief van de pastoor van Blerick waarin hij zich verzet tegen het lezen 
van een bijzondere mis waartoe hij via de bisschop door de schepenen 
wordt gedwongen. 
1785 mei 19  1 stuk 

1366  Appointement op het rekest van Henricus Hermans, kapelaan te Blerick, 
met het verzoek de voorheen bepaalde vermindering van de wekelijkse 
missen tot drie te continueren, en om het getal der missen ingevolge eni-
ge stichtingen te verminderen. 
1797 maart 30  1 stuk 

Blitterswijck 

1367  Appointement op het rekest van de pastoor van Blitterswijck met het 
verzoek om toestemming te verlenen tot het kappen van eikenbomen op 
het pastoriegoed en tot het opnemen van f. 1500,- ten laste van de kerk 
ten behoeve van het bouwen van een nieuwe pastorie. 
1791 juni 20  1 stuk 
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Broekhuizen 

1368  Staten van de inkomsten van de kerk en pastorie te Broekhuizen. 
1666 april 19  1 katern 

1369  Staat van inkomsten van de kerk te Broekhuizen. 
1749 1 stuk 

1370  Brief van de pastoor van Broekhuizen met het verzoek hem te ontheffen 
van de verplichting tot het lezen van missen als gevolg van de vereniging 
met de pastorie van het Sint-Petrusbeneficie. 
1708 oktober 18  1 stuk  

1371  Stukken betreffende het verzoek van Joannes Donnay en Catharina Pi-
roen Guelders om te Broekhuizen een kapel ter ere van Onze Lieve 
Vrouw van Loreto te mogen stichten, waar ’s zondags een mis gelezen 
zal worden. 
1717 1 omslag 

1372  Vonnis van het Hof van Gelder te Geldern in het proces tussen de schout 
van Broekhuizen namens het kerspel en de erfgenamen van pastoor Sij-
bers inhoudende dat de officiant van de door de pastoor gestichte funda-
tie in principe slechts gehouden is tot het lezen van een vroegmis op zon- 
en feestdagen en van een wekelijkse mis. 
1787 mei 14 afschrift  1 stuk  

Broekhuizenvorst 

1373  Staten van de inkomsten en goederen van de kerk, de armen, de pastorie, 
de Sint- Annavicarie en de Sint-Antoniusbroederschap te Broekhuizen-
vorst. 
1666 1 katern 

1374  Akte van attestatie van de pastoor en schepenen van het kerspel Broek-
huizenvorst betreffende de goederen, inkomsten en verplichtingen van 
het Sint-Annabeneficie. 
1668 oktober 30  1 stuk 
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1375  Akte waarbij Johan van Horn, elect van Luik, Broekhuizen afsplitst van 
de parochie Broekhuizenvorst en verheft tot parochie. 
1484 juni 28, 17de eeuw afschrift  1 stuk 
N.B. Zie regestnr. 140. 

1376  Memorie betreffende het terugplaatsen van de kerkbank van de familie 
Lauwermans, heren te Ooijen, om plaats te maken voor die van Willem 
François van Fleming, heer te Broekhuizenvorst. 
ca. 1680  1 stuk 

1377  Rekest van de heer en de ingezetenen van de heerlijkheid Ooijen, ressor-
terend onder de parochie Broekhuizenvorst, met het verzoek om een ka-
pel gewijd aan de H. Hubertus te mogen stichten. 
1697 november 16 afschrift  1 stuk 

1378  Brief waarbij de pastoor van Broekhuizenvorst afschriften stuurt van de 
akte van afscheiding van Broekhuizen van de parochie uit 1484 en van 
stukken betreffende de stichting van een jaarlijkse mis door Michiel Co-
ninx uit 1706. 
1708 oktober 19  1 omslag 
N.B. Zie regestnr. 140.  

1379  Appointementen op het rekest van de pastoor van Broekhuizenvorst met 
het verzoek om 200 pattacon te mogen opnemen ten laste van de pasto-
riegoederen tot het bouwen van een nieuwe pastorie. 
1744 november 11, 17  1 stuk 

1380  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Broekhuizenvorst 
om de vergoedingen vast te stellen voor het verrichten van de taken van 
de afwezige kapelaan, en in dat verband om de verplichtingen aangaande 
gezongen jaargetijden te beperken. 
1802 1 omslag  

Geijsteren 

1381  Staten van de inkomsten van het Onze-Lieve-Vrouwebeneficie in de 
parochiekerk te Geijsteren en het kasteelofficium van de Sint-
Willibrorduskapel aldaar. 
1784 2 stukken 
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1382  Brieven van de pastoor te Geijsteren en N. de Raet te Boxmeer betref-
fende een gerechtelijk beslag op de tienden te Maashees en het daarop 
volgend proces. 
1716 en z.d., begin 18de eeuw  1 omslag 

1383  Brieven van Bertram Joly, kapelaan te Maashees, betreffende de ver-
pachting van de tienden aldaar en betreffende het verlenen van toestem-
ming om in de kapel aldaar de mis te lezen. 
1721 en z.d., 18de eeuw  2 stukken 

1384  Appointement op het rekest van de pastoor van Geijsteren met het ver-
zoek om een lening tot een bedrag van f. 200,- te mogen aangaan wegens 
het bouwen van een schuur aan de pastorie. 
z.d., eerste helft 18de eeuw  1 stuk 

Grubbenvorst 

1385  Staat van de inkomsten van de pastorie en beneficies te Grubbenvorst. 
1706 mei 20  1 stuk 

1386  Staten van de inkomsten van het Sint-Catharinabeneficie en van de vica-
rie met zielzorg te Grubbenvorst. 
1784 2 stukken 

1387  Akten waarbij de heren van Grubbenvorst het goed de Nyberckt te Grub-
benvorst ten behoeve van het Sint-Catharina-altaar in erfpacht geven. 
1405, 1409 juni 24, 17de eeuw afschriften 2 stukken 
N.B. Zie regestnrs. 51, 53. 

1388  Akte van dading van een proces tussen Henricus Eickius, rector van de 
kapel van Sint- Jan de Doper te Santfort, en Gerard van Rengs betreffen-
de de betaling van een grondrente van drie malder rogge ten laste van het 
goed Houwenbergh, met akte van goedkeuring door de vicaris-generaal. 
1645 juni 25, ca. 1700 authentieke afschriften  2 stukken  

1389  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Claes Schleickers ten laste 
van Dries Jacobs en Maria Holthausen van f. 100,-. 
1663 1 stuk 
N.B. Blijkens dorsale aantekening werd de rente in 1683 geschonken aan de Sint- Jans-
kapel te Grubbenvorst. 
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1390  Akte van attestatie van de pastoor van Grubbenvorst dat de offergaven in 
de kapel van Sint-Jan de Doper jaarlijks ongeveer f. 50,- bedragen. 
1713 mei 15  1 stuk 

1391  Appointement op het rekest van de kapelaan van Grubbenvorst met het 
verzoek om ten laste van het kapelaniegoed een lening te mogen aangaan. 
1796 oktober 11  1 stuk 

Helden 

1392  Stuk houdende getuigenverhoor voor de schepenbank Kessel en Helden 
van enige inwoners van Helden betreffende verteringen die de pastoor 
zou moeten betalen en betreffende de rechten en plichten van de benefi-
ciant van het Sint-Lucia- en Sint- Antoniusaltaar. 
1634 juni 13  1 stuk  

1393  Akte waarbij de bisschop van Roermond de beneficies van het altaar van 
Onze-Lieve- Vrouw en van het altaar van de heiligen Lucia en Barbara 
verenigt tot een kapelanie, waarvan de bezitter de pastoor in de zielzorg 
en liturgie bijstaat. 
1657 maart 2 afschriften  2 stukken  

1394  Stuk houdende beschikking van de bisschop inhoudend dat de kapelaan 
te Helden elke derde week de zielzorg uitoefent, jaarlijks 15 rijksdaalder 
stolarechten ontvangt en elke zon- en feestdag catechismusles geeft en 
biecht hoort. 
1686 januari 19 afschrift  1 stuk  

1395  Rekest van de pastoor van Overloon als beneficiant van het Sint-
Annabeneficie te Helden met het verzoek de wekelijkse mis in de paro-
chiekerk te Overloon of te Helden door de pastoor aldaar te mogen laten 
lezen. 
1702 1 stuk  

1396  Akte waarbij de bisschop van Roermond het officie van de kapel van 
Onze-Lieve- Vrouw van Smarten te Helden met de offergaven verenigt 
tot een beneficie met zielzorg en vervolgens een beneficiant benoemt. 
1685 januari 22, 18de eeuw afschrift  1 stuk  
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1397  Akte waarbij de bisschop van Roermond verklaart dat de uitbreiding van 
de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten geen afbreuk doet aan de 
rechten van het klooster Keizersbos of de pastoor van Helden, en verder 
de bevoegdheden van de rector preciseert. 
1698 september 3  1 stuk  

1398  Stukken betreffende het verminderen van de missen in de kapel van On-
ze-Lieve-Vrouw van Smarten te Panningen. 
1787 1 omslag  

1399  Memorie betreffende de voor de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 
Smarten aan te vragen aflaten. 
ca. 1785  1 stuk  

Horst 

1400  Staten van de inkomsten van het beneficie van de H. Antonius abt en van 
de donderdagse mis te Horst. 
1784 2 stukken  

1401  Brief van de bisschop aan de pastoor en vicarissen van Horst waarbij hij 
de inkomsten en verplichtingen uit beneficies en officies meer evenredig 
onder de pastoor en in elk geval twee residerende vicarissen verdeelt. 
1628 november 8, 18de eeuw afschrift 1 stuk  

1402  Testament van Jacob van Merlo, officiaal van het bisdom Roermond, 
waarbij hij een rente van f. 100,- legateert aan het beneficie van de H. Ja-
cobus de Meerdere in de parochiekerk te Horst ten laste van de Grote 
Hof te Ostenrijck. 
1686 juli 25 authentiek afschrift  1 stuk  

1403  Brieven van de pastoor van Horst betreffende (geschillen over) zijn in-
komsten. 
1706-1707, 1719, 1783  1 omslag 
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1404  Brieven van de pastoor van Horst betreffende zijn geschil met de kerk-
meesters over de keuze van de maagden die de roeden in de processie 
vóór het Onze-Lieve- Vrouwebeeld dragen, en de weigering van de tegen 
zijn zin gekozenen om de sleutels van de kist met ornamenten van altaar 
en beeld af te geven. 
1719 1 omslag 

1405  Stukken betreffende het verzoek van de executeurs-testamentair van Jo-
annes Verberckt, pastoor te Broekhuizenvorst, om de codicil van 14 ok-
tober 1722 goed te keuren die onder andere een wijziging bevat van de 
stichting van een veertiendaagse mis te Horst. 
1723 2 stukken  

1406  Akte waarbij de bisschop van Roermond, ter uitvoering van het testament 
van Henricus Janssens, kanunnik van het kapittel van de H. Kunibert te 
Keulen, in de parochiekerk te Horst een beneficie van twee wekelijkse 
missen en een jaargetijde sticht. 
1724 oktober 14  1 charter  

1407  Stukken betreffende een geschil tussen de priester Henricus Buijssen en 
de pastoor van Horst aangaande de weigering van eerstgenoemde om op 
Kerstmis de hoogmis op te dragen. 
1779 december  1 omslag 

1408  Appointement op het rekest van de pastoor te Horst met het verzoek om 
naar aanleiding van een vonnis van het Hof van Gelder te Geldern betref-
fende de inkomsten van de kapelaan, diens verplichtingen in de zielzorg, 
zoals die te Helden wordt uitgeoefend, nader te omschrijven, met concept. 
1788 september 11  2 stukken 

1409  Appointement op het rekest van de kapelaan van Horst met het verzoek 
toestemming te verlenen om voor het Hof van Gelder te Geldern een re-
geling te treffen met de pastoor van Blerick over de interpretatie van een 
eerder vonnis aangaande de aanvulling op zijn levensonderhoud, met re-
troactum van 1791. 
1792 maart 9  2 stukken  
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1410  Appointement op het rekest van de pastoor van Horst met het verzoek 
om het boerderijtje te Haex te mogen verkopen om het voortduren van de 
catechismusles veilig te stellen. 
1795 oktober 18  1 stuk  

1411  Stukken betreffende het verzet van de pastoor van Horst tegen het voor-
nemen van kapelaan Jacobus Steegs om in het seminarie te Roermond 
zijn studie te voltooien, omdat hij onmisbaar is in de zielzorg. 
1795-1796  1 omslag 

Kessel 

1412  Akte waarbij Hendrik, graaf van Kessel, met anderen in de parochiekerk 
te Kessel het Sint-Catharina-altaar sticht. 
1236 november 10, 18de eeuw afschrift 1 stuk 
N.B. Zie regestnr. 16. 

1413  Akte van goedkeuring door de vicaris-generaal van de verkoop ten be-
hoeve van de kerk te Kessel van een perceel te Helden aan Leonardus 
Smulders, belast met een grondrente van een malder rogge aan de kerk te 
Kessel. 
1643 september 14 authentiek afschrift 1 stuk 

1414  Akte waarbij de vicaris-generaal aan Gerardus Verharen, schepen te Hel-
den, toestemming verleent om een grondrente van 6½ malder rogge ten 
behoeve van het Sint-Antoniusbeneficie te Kessel af te lossen door beta-
ling van f. 650,-. 
1643 september 14 authentiek afschrift 1 stuk  

1415  Uittreksels uit het testament van Gerardus van Kessel, kanunnik van het 
Sint- Martinuskapittel te Luik, waarbij hij een vroegmis op zon- en feest-
dagen en een wekelijkse mis te Kessel sticht. 
1664 juni 10, 18de eeuw afschriften  2 stukken 

1416  Brief van de koster van Leveroy betreffende zijn onderzoek naar de ach-
terstallige rente van het Sint-Michielsaltaar te Kessel. 
1689 november 5  1 stuk 
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1417  Akte waarbij Peter Roosen en Elisabeth Smeets een zaterdagse mis stich-
ten in de parochiekerk te Kessel, met akte van goedkeuring door de bis-
schop. 
1697 maart 1  1 charter 

1418  Brief van de pastoor en rector van Kessel betreffende de slechte (financi-
ele) staat van het boerderijtje dat behoort aan de beneficiant? Hubertus 
Boermans. 
ca. 1700  1 stuk  

1419  Akte waarbij de bisschop op verzoek van Elisabeth Smeets, weduwe van 
Peter Roosen, de oudere stichting van een wekelijkse mis in de parochie-
kerk te Kessel met de recente stichting van een mis verenigt. 
1715 april 1 afschrift  1 stuk 

1420  Akten en appointementen op rekesten met verzoeken om missen te mo-
gen laten lezen in de kapel van het kasteel Oyen en de catechismusles al-
daar over te brengen naar de parochiekerk te Kessel, respectievelijk de 
twee missen naar Roermond. 
1726, 1733, 1783  1 omslag 

1421  Stukken betreffende de slechte financiële positie van het beneficie van de 
H. Antonius te Kessel door toedoen van de beneficiant G. Duyckers. 
1783-1787  1 omslag 

1422  Brief van de weduwe Van Wijn te Boxmeer betreffende de ontheffing 
van het lezen van de mis van het beneficie te Kessel en de reparatie van 
het daartoe behorende huis. 
1788 augustus 13  1 stuk 

1423  Rekest van de pastoor en de kerk- en armenmeesters van Kessel met het 
verzoek aan de moeder van Gerardus Sanders enige kwijtschelding te 
verlenen van de schuld wegens het ontvangen van de kerk- en armenren-
ten door haar zoon. 
1789 april 10  1 stuk  

1424  Brief van de pastoor van Kessel waarbij hij informeert of het mogelijk is 
een kapelanie met zielzorg te stichten nu het beneficie van het H. Kruis 
vacant is. 
1794 januari 30  1 stuk 
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1425  Stukken betreffende het verzoek van Karel Frederik van Keverberg, be-
neficiant of proost van de Sint-Ursulakapel op het kerkhof te Kessel, om 
deze kapel te mogen afbreken en de missen over te brengen naar de paro-
chiekerk en om een lening van f. 1200,- te mogen aangaan ten laste van 
de tot het beneficie behorende Monickenhoof te Baarlo, met retroactum 
van 1219. 
1796 1 omslag 
N.B. Zie regestnr. 2.  

1426  Brieven van baron De Keverberg te Haelen onder andere betreffende het 
vestigen van een rente op de kapelanie en het overbrengen van missen 
naar het Sint-Catharina- altaar te Kessel. 
1796 en z.d., 18de eeuw  2 stukken 

1427  Uittreksels uit diverse leggers van de parochiekerk te Kessel betreffende 
de last op het goed van Steven Boelen in de Donk tot het leveren van ze-
ven malder rogge aan het Onze-Lieve-Vrouwebeneficie. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

Lottum 

1428  Uittreksels uit de registers van de aartsdiaken van Kempenland betref-
fende Lottum. 
1422-1562, 1574 authentieke afschriften 1 stuk 

1429  Akte waarbij Joannes Hoefnagels, te installeren als kapelaan te Lottum, 
belooft ten behoeve van de pastoor de subsidiaire zielzorg uit te oefenen. 
1749 november 26  1 stuk  

1430  Akte waarbij paus Clemens XIV een aflaat verleent aan degenen die op 
bepaalde dagen de parochiekerk te Lottum bezoeken, met bevel tot af-
kondiging door de vicaris- generaal. 
1774 januari 11  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1431  Appointement op het rekest van de pastoor van Lottum met het verzoek 
om tot het bouwen van een nieuwe pastorie een lening van f. 10.000,- te 
mogen aangaan. 
1790 september 6  1 stuk 
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1432  Appointement op het rekest van de kapelaan van Lottum met het verzoek 
om de in 1772 ingevoerde vermindering van twee wekelijkse missen 
nogmaals met tien jaar te verlengen. 
1791 april 17  1 stuk 

1433  Stukken betreffende het verzoek van de toekomstige officiant om de 
twee wekelijkse missen die vergeven worden door de bezitter van de hof 
aen gen Endt, terug te brengen tot drie missen in twee weken. 
1795 2 stukken  

Maasbree 

1434  Staat van inkomsten en uitgaven van de kapelanie te Maasbree. 
1784 1 stuk 

1435  Stukken betreffende het verzoek van Arnold van der Schoot, pastoor te 
Maasbree, aan de vicaris-generaal om octrooi te verlenen om de pastorie 
en de tienden te mogen belasten, met retroacta vanaf 1633. 
1645-1646  1 omslag 

1436  Stukken betreffende een proces voor de vicaris-generaal tussen de kerk-
meesters van Maasbree en Theodorus Coopmans c.s. aangaande de beta-
ling van een grondrente. 
1666 1 omslag 

1437  Brieven van de pastoor van Maasbree waarin hij de argumenten van de 
kapelaan weerlegt die laatstgenoemde zouden vrijpleiten van bepaalde 
taken in de zielzorg. 
1788 2 stukken 

1438  Brief van en aan het Landesadministrationscollegium te Geldern betref-
fende het herstel van de hoeve behorend tot de kapelanie van Maasbree, 
en het bouwen van een nieuwe kapelanie. 
1790 2 stukken 

1439  Stukken betreffende de vraag van de pastoor van Maasbree of hij mag 
afstappen van de openbare verpachting van armen- en kerkenland, omdat 
zulks tot lagere inkomsten leidt, met retroactum van 1791. 
1792 1 omslag  
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Meerlo 

1440  Brieven van Joannes Janssens, kapelaan te Meerlo, met het verzoek het 
aantal missen verbonden aan zijn beneficie, te verminderen en met vra-
gen betreffende het biecht horen van kloosterzusters uit het klooster te 
Oostrum die hun zieke verwanten verzorgen, en van meisjes die in eerlijk 
gemengd gezelschap verkeren. 
1712 2 stukken  

1441  Brief van de pastoor van Meerlo betreffende dreigende nieuwe moeilijk-
heden met het kerspel aangaande de belasting van de aan de pastoor toe-
komende tienden. 
1743 juni 7-11  1 stuk 

1442  Brief van de pastoor van Meerlo betreffende het uitstel van het afhoren 
der kerk- en armenrekeningen. 
1787 april 18  1 stuk  

1443  Staat van de kosten van een nieuw te bouwen pastorie te Meerlo. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

Oirlo 

1444  Stukken betreffende de verplichtingen van het Sint-Antoniusbeneficie te 
Oirlo, met retroactum van 1663. 
ca. 1700, 1778  2 stukken 

Sevenum 

1445  Staat van inkomsten van de pastorie te Sevenum, met begeleidende brief. 
1706 1 omslag 

1446  Appointement op het rekest van de kapelaan te Sevenum met het verzoek 
toestemming te verlenen om aan Peter Nabben een beemd van circa vijf 
morgen tegen de jaarlijkse schattingen te mogen overlaten. 
1743 mei 14 afschrift  1 stuk 

1447  Brief van de pastoor van Sevenum betreffende een door Maria en Barba-
ra Alberts gesticht officie. 
1784 augustus 3  1 stuk  
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1448  Stukken betreffende de poging van de pastoor van Sevenum om van de 
personaat een bijdrage te verkrijgen voor het bouwen van een stenen 
turfschuur. 
1792-1793  1 omslag 

Swolgen 

1449  Staat van de inkomsten van de Onze-Lieve-Vrouwevicarie te Swolgen. 
1784 1 stuk 

1450  Brief van de pastoor van Swolgen betreffende moeilijkheden met de kos-
ter. 
1796 september 13  1 stuk 

Venray 

1451  Staten van de inkomsten en lasten van de pastorie, kapelanie en benefi-
cies te Venray. 
1706 2 stukken 

1452  Staten van inkomsten en lasten van de kapelanie en beneficies te Venray. 
1784 1 omslag 

1453  Staat van de inkomsten en lasten van het Onze-Lieve-Vrouwebeneficie 
van de tweede fundatie te Venray. 
ca. 1700  1 stuk  

1454  Akte waarbij Truy Pouwels ten overstaan van de schepenbank Venray 
een grondrente van vijf malder rogge schenkt ten behoeve van een weke-
lijkse mis in de kerk aldaar. 
1481 augustus 10, 1664 authentiek afschrift  1 stuk  
N.B. Zie regestnr. 134. 

1455  Akte waarbij Arnt van den Gaet, rector van het Onze-Lieve-Vrouwe-
altaar te Venray, het Marialof sticht. 
1488 juni 29, 17de eeuw afschrift  1 stuk 
N.B. Zie regestnr. 146. 
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1456  Testament van Gerard Verkinderen, kapelaan van het Onze-Lieve-
Vrouwe-altaar te Diegem, verleden voor notaris Geert Spieckerman van 
der Hocht te Brussel, waarbij hij vier wekelijkse missen en een jaargetij-
de in de parochiekerk te Venray sticht, en de inkomsten van een eerder 
door Aleyt Verkinderen gestichte mis aanvult, met latere aanvullingen en 
een uittreksel. 
1549 november 4, 17de eeuw authentieke afschriften  2 stukken 

1457  Akte waarbij de executeur–testamentair van Arnoldus Versleyen, pastoor 
te Afferden, voor de schepenbank Venray een akte van schuldbekentenis 
ten laste van het kerspel Venray van f. 600,- overdraagt ten behoeve van 
de gestichte wekelijkse mis in de parochiekerk te Venray. 
1685 oktober 24 afschrift  1 stuk 

1458  Rekening van de gildemeester van het Sint-Antoniusgilde (te Venray). 
1753, afgehoord 1754 juli 9  1 katern 

1459  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Venray om de gardi-
aan van het Minderbroederklooster aldaar te verbieden, dat de paters 
missen lezen aan het Sint- Lucia-altaar of andere officies en beneficies 
bedienen zonder toestemming van de pastoor. 
1771 1 omslag 

1460  Akte van overdracht voor de pastoor als laatheer en twee laten door de 
erfgenamen van Peter van Lerp en Maria Onckels aan de weduwe Van 
Gerven van een huis. 
1772 maart 6 authentiek afschrift  1 stuk  

1461  Stukken betreffende problemen aangaande de verplichtingen van de ka-
pelaan(s) te Venray. 
1772 2 stukken 

1462  Akte waarbij de bisschop door vereniging van de beneficies van het H. 
Kruis, de H. Anna en de H. Petrus een tweede kapelanie te Venray sticht, 
met een aanvullend besluit betreffende de voorrang. 
1778 juli 23 authentieke afschriften  2 stukken 
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1463  Rekest van de schepenen van Venray als provisoren van de parochiekerk 
met het verzoek om toestemming te verlenen om geldleningen aan te 
gaan wegens het opbouwen van de afgebrande molen, met bijlage. 
1778 2 stukken  

1464  Rekest van de beneficiant van het altaar van Onze-Lieve-Vrouw van de 
eerste fundatie te Venray met het verzoek om de wekelijkse mis, gesticht 
in 1678, terug te brengen tot een tweewekelijkse mis, met retroactum van 
1685. 
1779 mei 25  2 stukken 

1465  Rekest van de pastoor van Venray met het verzoek om een gunstig attest 
te willen verstrekken, teneinde te Rome ten behoeve van de broederschap 
voor de zielen in het vagevuur bevestiging te verwerven van aflaten als-
mede een aflaat voor missen aan een geprivilegieerd altaar, met bijlage. 
1780 oktober 26  2 stukken 

1466  Brief van de pastoor van Venray betreffende het rumoer dat dreigt te 
ontstaan doordat op het drijven van de nieuwe beneficiant de lamp voor 
het Onze-Lieve-Vrouwebeeld niet meer brandt en er geen lauden worden 
gezongen. 
1781 juni 28  1 stuk 

1467  Memorie waarin de pastoor van Venray betoogt dat aan hem de rechten 
toekomen van de begrafenis van G. Smits, student van het gymnasium en 
bewoner van het klooster. 
z.d., tweede helft 18de eeuw  1 stuk 

1468  Stukken betreffende onenigheid tussen de pastoor van Venray en de ka-
pelmeesters van Castenray aangaande het zingen van extra missen en het 
beheer van de aalmoezen als gevolg van de grote toestroom van pelgrims 
naar de H. Brigida wegens de heersende ziekte onder het vee. 
1774 1 omslag  

1469  Brief van de kapelmeester van Castenray betreffende klachten over de 
bediening van de kapel door de vicaris Van de Ven. 
1794 juni 11  1 stuk 
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1470  Akte waarbij de bisschop van Luik de stichting van een kapel gewijd aan 
God en de H. Catharina te Leunen goedkeurt. 
1433 december 16, 17de en 18de eeuw afschriften  2 stukken 
N.B. Zie regestnr. 81. 

1471  Uittreksel uit het testament van Stephanus van Dael, vicaris te Leunen, 
waarbij hij f. 50,- legateert voor een jaargetijde in de kapel te Leunen. 
1722 januari 24 authentiek afschrift  1 stuk 

1472  Brief van de deken van het dekenaat Kessel betreffende het stichten van 
een wekelijkse mis met catechismusles door de vicaris Franciscus van 
Vechgelt te Leunen, welke stichting evenwel met patrimoniale goederen 
moet worden aangevuld. 
1792 juli 25  1 stuk 

1473  Akte van overeenkomst tussen de pastoor van Venray, de rector en ka-
pelmeesters van de kapel te Merselo enerzijds en de Maasschipper Art 
Artssen anderzijds betreffende de levering van leien en planken. 
1665 juli 24  1 stuk  

1474  Stukken betreffende het geschil of de rector van de kapel te Oostrum tot 
meer gehouden is dan het lezen van missen. 
1749, 1790  1 omslag 

1475  Akten waarbij de heer van Venray, de pastoor en enige naburen een 
overeenkomst sluiten over het lezen van een mis in, de benoeming van 
een priester voor en het beheer van de kapel te Smakt. 
1698 december 9, 1699 oktober 7  2 stukken 

Wanssum 

1476  Stukken betreffende de verplichtingen van de kapelaan te Wanssum, met 
retroacta vanaf 1699. 
1796 2 stukken 

de parochies van het dekenaat Krickenbeck 

1477  Brieven van de pastoor van Wachtendonk als deken van het dekenaat 
Krickenbeck. 
1719-1720  1 omslag 
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1478  Brieven van de pastoor van Wankum als deken van het dekenaat 
Krickenbeck. 
1743 2 stukken 

1479  Brieven van de pastoor van Hinsbeck als deken van het dekenaat 
Krickenbeck. 
1765-1780  1 omslag 

1480  Brief van de pastoor van Velden als deken van het dekenaat Krickenbeck. 
1792 juli 14  1 stuk 

1481  Brieven van de pastoor van Leuth als deken van het dekenaat Kricken-
beck. 
1796 1 omslag 

de afzonderlijke parochies in het dekenaat Krickenbeck 

Grefrath 

1482  Akte waarbij Aleidis, weduwe van de graaf van Molbach, haar dochter 
en schoonzoon de kerk van Grefrath vrij maken voor de vestiging van 
reguliere koorheren en hen onder andere de vrije keuze van de pastoor 
overlaten. 
1177 mei 24, 17de eeuw afschrift  1 stuk 
N.B. Zie regestnr. 1. 

1483  Akte waarbij de bisschop de beneficies van het Sint-Antoniusaltaar en 
het Sint- Catharina-altaar in de kerk te Grefrath verenigt tot één beneficie 
waarvan de residerende beneficiant verplicht is wekelijks vijf missen te 
lezen. 
1629 november 28, 17de eeuw en 1726 afschriften  1 omslag  

1484  Vonnis van het Hof van Gelder te Roermond in het proces tussen die van 
Grefrath en de prelaat van Knechtsteden betreffende de belasting van de 
tienden en het onroerend goed van de pastoor en kapelaan en betreffende 
de verplichting tot het houden van een stier en een beer. 
1698 juli 12, 18de eeuw afschrift  1 stuk 
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1485  Brieven van de pastoor van Grefrath met het verzoek om te Rome ver-
worven volledige aflaten te mogen afkondigen. 
1713, 1779  2 stukken 

1486  Appointement waarbij de bisschop de overeenkomst met J. Libbertz 
goedkeurt betreffende de betaling van achterstallige grondrenten ten laste 
van een tuin behorend aan de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap en ten 
laste van een perceel behorend aan de kapelanie te Grefrath. 
1777 juli 13  2 stukken  

1487  Brief van de pastoor van Grefrath betreffende de verplichtingen van de 
beneficiant van de verenigde beneficies van de H. Antonius en de H. Ca-
tharina. 
1782 augustus 6  1 stuk 

1488  Appointement op het rekest van de gemeensmannen van Grefrath met het 
verzoek toestemming te willen verlenen om een of anderhalve voet van 
het kerkhof bij het te bouwen raadhuis te trekken. 
1783 juni 10  1 stuk  

1489  Brief van de pastoor van Grefrath betreffende zijn verzoek tot uitbreiding 
van het aantal dagen waarop het Allerheiligste kan worden uitgesteld 
evenals de daarmee verbonden aflaat. 
1787 februari 6  1 stuk 

1490  Brief van de pastoor van Grefrath ter begeleiding van het besluit van de 
geërfden van Grefrath inhoudend dat het beter is de kerkengoederen on-
derhands dan openbaar te verpachten en dat het kerspel de schade zal 
vergoeden van de beemden die in de nieuwe dijk zijn geïncorporeerd. 
1787 maart 15  2 stukken 

1491  Appointement op het rekest van de pastoor met het verzoek om relieken 
ter verering te mogen tonen. 
1789 juni 23  1 stuk 
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Herongen 

1492  Brief van de pastoor van Herongen waarbij hij overeenkomstig bisschop-
pelijke opdracht mededeling doet over de inkomsten van de pastoor en 
een staat van inkomsten van het Sint-Amandusbeneficie meestuurt. 
1706 april 12  2 stukken 

1493  Staat van inkomsten van de kapelanie te Herongen. 
(1784) 1 stuk 

1494  Akte waarbij de bisschop een kapelanie met zielzorg te Herongen sticht 
en Goswinus Boexstegers tot kapelaan benoemt. 
1681 december 18  1 stuk 

Hinsbeck 

1495  Akten van attestatie betreffende de goederen en inkomsten van de pas-
toor, de personaat, de kapelaan en beneficianten te Hinsbeck. 
1706 april 13  1 omslag 

1496  Staten van de inkomsten en verplichtingen van de verenigde beneficies, 
het officie van de tweede mis en het beneficie in de kapel van Sint-Jan te 
Hinsbeck. 
1784 juni  1 omslag 

1497  Brief van de deken van het dekenaat Krickenbeck betreffende het ver-
zoek van Joannes Wijhers, vicaris te Hinsbeck, om een morgen akker-
land te mogen verkopen. 
1706 augustus 6  1 stuk 

1498  Akte waarbij paus Pius VI een aflaat verleent aan degenen die op de 
feestdagen van Sint Jans geboorte en onthoofding de Sint-Janskapel te 
Hinsbeck bezoeken, met toestemming tot afkondiging van de bisschop. 
1781 mei 16  1 charter 

1499  Brieven betreffende het verzoek van de beneficiant van de Sint-Janskapel 
te Hinsbeck tot vermindering van de wekelijkse gezongen mis ter ere van 
het H. Sacrament op donderdag en de wekelijkse mis op vrijdag. 
1786 1 omslag  
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1500  Stukken betreffende de klacht van J. Lochter te Hinsbeck dat hij niet 
door de pastoor wordt erkend, dat deze laatste bomen van het kapelanie-
goed heeft laten kappen en in het Duits in de liturgie laat zingen. 
1800 1 omslag 

Leuth 

1501  Akten betreffende het tiendrecht van de pastoor van Leuth. 
1276, 1717, eerste helft 18de eeuw authentieke afschriften  2 stukken 
N.B. Zie regestnrs. 24, 25. 

1502  Stukken betreffende het herstel van het goede beheer van de goederen 
van de kerk, de armen en de broederschappen te Leuth. 
1772, 1774  2 stukken  

1503  Stuk houdende advies van de deken van het dekenaat Krickenbeck om de 
pastoor van Leuth geen toestemming te verlenen tot het voeren van een 
proces betreffende een achterstallige grondrente in rogge. 
ca. 1775  1 stuk 

1504  Appointement op het rekest van de inwoners van de honschappen Barlo 
en Leutherheide met het verzoek om de stichting van een leesmis op zon- 
en feestdagen met catechismusles in de kapel te Leutherheide goed te 
keuren. 
1784 oktober 25  1 stuk 

1505  Appointement op het rekest van de pastoor van Leuth met het verzoek 
om f. 3000,- te mogen lenen tot herstel van de pastorie ten laste van de 
pastoriegoederen. 
1790 mei 6  1 stuk  

Lobberich 

1506  Staat van de inkomsten van de pastorie te Lobberich. 
1706 april 18  1 stuk 

1507  Akte waarbij de bisschop de stichting van een beneficie van vier weke-
lijkse missen aan het Sint-Antoniusaltaar te Lobberich door Gerardus 
Stroux goedkeurt en deze tot beneficiant benoemt. 
1739 september 7  1 charter 
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1508  Stukken betreffende het verzoek van Teves Hubrichs om de pastoor van 
Lobberich te gelasten het jaargetijde van Crijn Mertens te houden, het-
geen al enige jaren achterwege is gebleven. 
1744 1 omslag  

1509  Akte waarbij paus Clemens XIV een aflaat verleent aan degenen die op 
bepaalde feestdagen de parochiekerk van Lobberich bezoeken. 
1773 mei 25  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1510  Brief van W. Demmer, priester te Lobberich, betreffende zijn verzoek tot 
vermindering van de verplichtingen van het beneficie van het H. Sacra-
ment. 
1787 april 25  1 stuk 

1511  Brief van vicaris Schmitter te Lobberich met het verzoek te voorzien in 
het geschil met de koster die weigert in de gestichte mis van Petrus Eg-
gen te zingen en de klokken te luiden, omdat zijn vergoeding te gering 
zou zijn. 
1790 april 12  1 stuk  

Velden 

1512  Staten van de inkomsten van de pastorie en vicarie te Velden. 
1706 april 12  2 stukken 

1513  Staat van inkomsten van de pastoor van Velden volgens een vragenlijst. 
1772 januari 20  1 stuk 

1514  Stukken betreffende de inspectie van de bouwvallige pastorie te Velden. 
1793 2 stukken 

1515  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Velden om het aan-
tal jaargetijden te verminderen, evenals het aantal missen dat op zon- en 
feestdagen ter intentie van de parochianen wordt opgedragen. 
1797 1 omslag 
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Venlo 

1516  Staten van inkomsten van enkele beneficies te Venlo. 
1784 1 omslag 

1517  Staten van de inkomsten en lasten van de in 1595 door de vereniging van 
oude beneficies ontstane zes vicarieën in de parochiekerk te Venlo, met 
retroactum van 1595. 
z.d., einde 18de eeuw  1 omslag 

1518  Uittreksel uit een manuaal betreffende de inkomsten die de parochiekerk 
te Venlo wegens enige missen en een jaargetijde ontvangt. 
z.d, 18de eeuw authentiek afschrift  1 stuk  

1519  Akten betreffende de stichting van een dagelijkse mis in de parochiekerk 
te Venlo wegens de schenking aan het Kruisherenklooster aldaar van 
twee huizen. 
1437, 1657 authentieke afschriften  1 stuk 
N.B. Zie regestnrs. 83, 84. 

1520  Stukken betreffende de slechting van een geschil door de vicaris-generaal 
tussen de pastoor en de heren van de zeven getijden enerzijds en het 
stadsbestuur van Venlo anderzijds aangaande de eigendom van een huis 
aan de Schoolbeek dat door Johan de Verver gegeven is bij de stichting 
van de H. Kruismis in de parochiekerk, met retroactum van 1568. 
1594-1595  1 katern  

1521  Akte van overeenkomst tussen de pastoor van Venlo en het Minderbroe-
derklooster aldaar betreffende de keuze van een begraafplaats in het 
klooster. 
1649 augustus 5 afschrift  1 stuk 

1522  Stukken betreffende de lasten van enige der in 1595 door vereniging 
ontstane vicarieën in de parochiekerk te Venlo. 
1682 en z.d., tweede helft 17de eeuw 1 omslag 

1523  Stukken betreffende de klacht van de getijdenzangers te Venlo dat de 
Kruisheren de parochianen ertoe aanzetten hen geen begraafrechten te 
betalen, wanneer zij in het klooster worden begraven. 
1685 2 stukken  
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1524  Staat van de begrafeniskosten te Venlo, met begeleidende brief. 
1686 2 stukken 

1525  Akte waarbij de bisschop de stichting van een beneficie aan het Sint-
Anna-altaar in de parochiekerk te Venlo door Leonardus Theodorus In-
genrae en Anna Christina Ingenrae goedkeurt. 
1690 maart 18 afschrift  1 stuk 

1526  Uittreksel uit een inventaris van oorkonden van de abdij Averbode hou-
dende aantekening van de stichting van kloosters te Venlo onder voorbe-
houd van de rechten van de parochiekerk. 
z.d., 17de eeuw  1 stuk  

1527  Rekest van de vice-pastoors te Venlo met het verzoek te voorzien in hun 
klacht inhoudend dat hen het stipendium en de begraafrechten van armen 
door het stadsbestuur worden onthouden. 
z.d., 17de eeuw  1 stuk  

1528  Stuk houdende advies van de officiaal op verzoek van de priester Spee 
om de wekelijkse mis gesticht door Agnes Janssen om te zetten in een 
tweewekelijkse, en de vijf wekelijkse missen gesticht door Mathias Al-
berts, eveneens te Venlo, terug te brengen tot drie missen per week, met 
beschikking van de bisschop. 
1705 juni 12  2 stukken 

1529  Brief van het stadsbestuur van Venlo met het verzoek goed te keuren dat 
het donderdagse lof verplaatst wordt van 16.00 uur naar 18.00 uur als 
gevolg van de door de Staten-Generaal voorgeschreven bedestonde. 
1705 juli 4  1 stuk 

1530  Akten van attestatie betreffende het innen van het kerkenbrood door de 
koster. 
1717-1718  1 omslag 

1531  Brief betreffende het verbod van het stadsbestuur van Venlo om aan de 
tweede kapelaan begraafrechten te betalen. 
1719 oktober 31 afschrift  1 stuk 
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1532  Brieven van het stadsbestuur van Venlo betreffende de klacht dat de pas-
toor weigert naar oud gebruik de vicarissen op vier hoge feestdagen een 
maaltijd te geven. 
1719-1720  1 omslag 

1533  Rekest van Carolus Leonardus van Odenhoven met het verzoek om ten 
behoeve van het beneficie van de H. Drievuldigheid in de parochiekerk 
te Venlo f. 300,- te mogen uitlenen aan de erfgenamen van kapitein De 
Fibault. 
(1709-1722)  1 stuk 

1534  Stukken houdende beschikkingen van het Hof van Gelder te Venlo en 
besluiten van de Staten-Generaal tot vrijstelling van de pastoor van Ven-
lo van de betaling van stadsaccijnzen en de huizenschat, met begeleidend 
schrijven van de pastoor van Venlo van 1742. 
1727, 1732 afschriften  1 omslag 

1535  Stukken betreffende de beschikking van de bisschop inhoudend dat voor 
lijken die in andermans graven in de parochiekerk te Venlo worden be-
graven, de volledige begraafrechten ten behoeve van de parochiekerk 
moeten worden betaald. 
1730 2 stukken 

1536  Rekest van vier vicarissen te Venlo met het verzoek naar goeddunken de 
lasten van hun beneficie te verminderen. 
ca. 1730 en z.d., 18de eeuw  2 stukken 

1537  Testament waarbij Hendrik en Hilke van den Put onder andere in de pa-
rochiekerk te Venlo een derde vicarie stichten. 
(1738) authentiek afschrift  1 stuk  

1538  Stukken betreffende het verzamelen van informatie aangaande de inkom-
sten en verplichtingen van de beneficianten te Venlo en het daarop vol-
gend gebod van de vicaris-generaal om deze verplichtingen na te komen. 
1741-1742  1 omslag 

1539  Brief aan de pastoor van Venlo waarin deze wordt opgedragen zijn taken 
stipt uit te voeren en de eendracht met de kapelaans te bewaren. 
1747 april 25 concept  1 stuk 
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1540  Akte van overdracht voor de schepenbank Venlo door Maria Hendrina en 
Maria Christina Olij aan Maria Gertrudis Hermans van een rente van 8 
rijksdaalder ten laste van een huis in de Jodenstraat ten behoeve van een 
wekelijkse mis gesticht door Catharina Hermans. 
1772 mei 13 afschrift  1 stuk  

1541  Brief waarin toestemming wordt gevraagd om de kluizenaar Henricus 
Wanssum catechismusles te laten geven aan de kinderen in de bantuin 
van Venlo. 
1774 juli 1  1 stuk  

1542  Brief van de vice-pastoor van Venlo met het verzoek om aan de beide 
bedienaren van het H. Sacramentofficie toe te staan het misstipendium 
aan een andere priester aan te bieden. 
1777 augustus 27  1 stuk 

1543  Stukken betreffende het verzoek van Z.C.G. de Chastillon tot verminde-
ring van het aantal door hem te lezen wekelijkse missen in de parochie-
kerk te Venlo, met retroacta vanaf 1735. 
1778 1 omslag 

1544  Stukken betreffende het verzoek van de vice-pastoors van Venlo om het 
getal der door hen te lezen missen te verminderen. 
1781 februari  2 stukken 

1545  Brief van de pastoor van Venlo betreffende het geschil met de heren van 
de getijden die betogen dat de pastoor en de vice-pastoors zich niet aan 
de getijden mogen onttrekken om sacramenten toe te dienen. 
1781 april 25  1 stuk 

1546  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de schepenbank Venlo ten 
behoeve van Herman en Catharina Homus ten laste van Peter Graven en 
Anna Maria van Elswijck, waarvan de rente ten goede zal komen aan het 
officie dat Gertrudis Wijnen in de parochiekerk heeft gesticht. 
1783 april 2 authentiek afschrift  1 stuk  

1547  Stukken betreffende de stichting door de gezusters Dupont van een offi-
cie van drie wekelijkse missen in de parochiekerk. 
1784-1786  1 omslag 
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1548  Brief van Willem Thijssen te Venlo met het verzoek aan te geven hoe het 
batige saldo van de kerkrekening besteed zou moeten worden. 
1785 maart 5  1 stuk 

1549  Brieven van F.J. Genoux, priester te Venlo, betreffende de vraag of de 
familie verplicht is de stichting van twee wekelijkse missen door Eva 
Heutz in 1709 nog langer financieel mogelijk te maken, met retroacta 
vanaf 1709. 
1789, 1791  1 omslag 

1550  Akte van dading van een proces voor het Hof van Gelder te Venlo tussen 
de pastoor aldaar en de Staten-Generaal als bezitters van een gedeelte 
van de tienden te Venlo, betreffende het levensonderhoud van de pastoor 
en het herstel van de pastorie, met akten van goedkeuring door de Staten-
Generaal en de vicaris-generaal. 
1794 februari 26 afschriften  2 stukken 

1551  Brieven van de pastoor van Venlo met het verzoek om bij de ontvanger 
Van Velthoven te bemiddelen tot uitbetaling van zijn vordering tot le-
vensonderhoud respectievelijk om toestemming om geld te lenen. 
1795 1 omslag 

1552  Appointementen op rekesten van de beneficianten van het beneficie ge-
sticht door L.T. en A.C. Ingenrae en het beneficie gesticht door Henricus 
Puteanus, en van de vier vicarissen, met het verzoek het aantal wekelijk-
se missen te verminderen. 
1796 1 omslag 

1553  Brief van de pastoor van Venlo met het verzoek toestemming te verlenen 
tot het betalen van het salaris van een advocaat uit de inkomsten van het 
beneficie in het bezit van de priester Behet, teneinde confiscatie van een 
geldlening ten behoeve van het beneficie te voorkomen. 
1802 januari 9  1 stuk  

1554  Brieven van de pastoor van Venlo van diverse inhoud. 
1679-1797  1 omslag 
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Viersen 

1555  Staten van de inkomsten van de pastorie en beneficies te Viersen. 
1706 1 omslag 

1556  Akte waarbij de bisschop bepaalt dat voortaan na het overlijden van de 
pastoor van Viersen diens opvolger niet pas vanaf Sint Remeis (1 okto-
ber), maart vanaf Sint Jan de Doper (24 juni) de inkomsten zal genieten. 
1626 september 30  1 stuk 

1557  Appointement op het rekest van de buren van de Sint-Helenakapel te 
Viersen met het verzoek om twee paters Dominicanen toe te staan aldaar 
op zon- en feestdagen de liturgie te verzorgen. 
1693 november 17 afschrift  1 stuk 

1558  Stukken betreffende een geschil tussen de beneficiant van het H. Kruisal-
taar en koster aangaande het betalen van miswijn. 
1695-1696  1 omslag 

1559  Stuk houdende rechtsgeleerd advies betreffende de vragen of het kapittel 
van Sint- Gereon te Keulen verplicht is als heer en bezitter van de grote 
tiende, tot het opbouwen van het ingestorte schip en zijbeuk van de paro-
chiekerk te Viersen respectievelijk of de tiendopbrengst hangende het ge-
schil voor het herstel kan worden aangewend. 
1699 augustus 22 afschrift  1 stuk 

1560  Akte waarbij de bisschop de stichting van een beneficie ter ere van Onze-
Lieve-Vrouw van Smarten in de parochiekerk te Viersen door Thomas 
Keut goedkeurt; akte waarbij de voogd, de schepenen en gezworenen van 
de Kerk- en Laeckzijde te Viersen de akten van schuldbekentenis ten las-
te van Viersen en ten behoeve van het beneficie in een nieuwe akte van 
schuldbekentenis opnemen. 
1707 november 24 en z.d., 18de eeuw afschriften  1 stuk 
N.B. Het eerste en laatste blad ontbreken. 

1561  Appointement op het rekest van degenen die rondom de kapel van Sint-
Helena te Viersen wonen, met het verzoek om een aflaat van veertig da-
gen te verlenen aan degenen die op vrijdag de kapel bezoeken. 
1708 oktober 22  1 stuk 
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1562  Akte waarbij de bisschop op verzoek van de gemeensmannen van de 
Heymer- en Ummervroege, in de Sint-Helenakapel te Viersen het benefi-
cie van de H. Matthias apostel sticht. 
1719 april 5  1 charter  

1563  Brief van de pastoor van Viersen met de vraag of de kerkmeesters aan de 
priesters en het koor die deelnemen aan de Sacramentsprocessie een uit-
kering mogen geven die in plaats van een maaltijd is gekomen. 
1720 mei 15  1 stuk 

1564  Appointement op het rekest van de weduwe van Jan Keut met het ver-
zoek om de stichting van een wekelijkse leesmis op maandag in de paro-
chiekerk te Viersen goed te keuren. 
1728 juli 9 afschrift  1 stuk 

1565  Memorie betreffende de verplichting tot ondersteuning in de zielzorg van 
de beneficiant van de Sint-Helenakapel te Viersen, zulks naar aanleiding 
van klachten van de bewoners van de Heymer- en Ummervroege. 
ca. 1740  1 stuk 

1566  Appointement op het rekest van de pastoor van Viersen met het verzoek 
hem onder bepaalde voorwaarden de verhoging van stolarechten bij hu-
welijken met dispensatie toe te staan, met bijlagen. 
1742 september 17  1 omslag 

1567  Rekest van Catharina Portenhoofs te Viersen met het verzoek om de 
stichting van een donderdagse leesmis in de parochiekerk te Viersen 
goed te keuren. 
ca. 1750 afschrift  1 stuk 

1568  Brieven betreffende het verminderen van de verplichtingen verbonden 
aan het beneficie van J.M. Menghius te Viersen. 
1775-1794  1 omslag 

1569  Staat van de inkomsten van het beneficie van Onze-Lieve-Vrouw van 
Smarten gesticht door Thomas Keut te Viersen. 
1782 oktober 7  1 stuk 
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1570  Brief van de pastoor van Viersen met het verzoek enige uitkeringen ten 
laste van de kerk te herstellen. 
1785 september 26  1 stuk 

1571  Stukken betreffende een geschil tussen de pastoor van Viersen en het 
gemeentebestuur aangaande het vergeven van beneficies aldaar, betref-
fende het verzoek van die van de Ummer- en Heymer buurschap tot het 
oprichten van een tweede parochie. 
1800 1 omslag 

1572  Brieven van de pastoor van Viersen van diverse inhoud. 
1780-1787 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

Wachtendonk 

1573  Staten van de inkomsten van de pastorie en enige beneficies te Wachten-
donk. 
1706 1 omslag 

1574  Akte waarbij de vrouwe van Wachtendonk ten overstaan van de sche-
penbank aldaar een beneficie van drie gezongen wekelijkse missen in de 
parochiekerk te Wachtendonk sticht; akte van goedkeuring door de bis-
schop. 
1711 juni 12, 19 afschrift  1 katern  

1575  Rekest van het stadsbestuur van Wachtendonk met het verzoek de bene-
ficiant Bartholé van het Sint-Sebastianusbeneficie te gelasten te resideren 
en om voorzieningen te treffen, zodat de andere vicarissen deelnemen 
aan het koorgebed; brief betreffende het niet-resideren van Bartholé. 
1719, 1721  2 stukken  

1576  Brieven van de pastoor van Wachtendonk betreffende een geschil met de 
regeerders van het land van Wachtendonk aangaande het aanslaan van 
pastoriegoed in de schattingen. 
1723 1 omslag 

1577  Staat van de inkomsten en verplichtingen van de drie gezongen wekelijk-
se missen. 
1775 november 16  1 stuk 
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1578  Stukken betreffende het uitvoeren van de stichting van een wekelijkse 
mis en een jaargetijde door Frederik van Duysborch in de parochiekerk te 
Wachtendonk, met retroacta vanaf 1766.  
1780 1 omslag 

1579  Rekening wegens het opbouwen van de Honnenhof in het land van 
Wachtendonk toebehorend aan het H. Kruisbeneficie, met bijlagen. 
1781 1 omslag 

1580  Brief van de pastoor van Wachtendonk betreffende problemen aangaande 
de stipendia van de jaargetijden voor de familie Van Boekholt en voor 
Margaretha van Boekholt. 
1785 oktober 21  1 stuk  

1581  Brief van de pastoor van Wachtendonk betreffende de vraag of aan één 
van de kapelanieplaatsen de functie van orgeltrapper is verbonden. 
1790 januari 15  1 stuk 

Wankum 

1582  Staten van de inkomsten en lasten van de pastorie te Wankum, met retro-
acta vanaf 1454. 
1706 2 stukken 
N.B. Zie regestnrs. 105, 106, 109, 119. 

1583  Staten van inkomsten van een beneficie en een officie in de parochiekerk 
te Wankum. 
1784 2 stukken 

1584  Akte waarbij Paulus Dammer alias Neers en Lucia Dellen een wekelijkse 
Sacramentsmis stichten in de parochiekerk te Wankum, met akte van 
goedkeuring door de bisschop van 1736. 
1730 september 3 afschrift  1 stuk 

1585  Stukken betreffende het gebod aan de pastoor van Wankum om elke zon- 
en feestdag ’s middags de vespers te zingen en aansluitend catechismus-
les te geven. 
1778 2 stukken 
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1586  Akte van dading van een geschil tussen het Landesadministrationscolle-
gium te Geldern en de pastoor van Wankum betreffende het heffen van 
tienden van de zogenaamde Poppelweiden aldaar. 
1791 maart 29 authentiek afschrift  1 stuk 

de parochies in het dekenaat Montfort 

1587  Brieven van de pastoor van Nieuwstadt als deken van het dekenaat Mont-
fort. 
1702, 1705  1 omslag 

1588  Brief van de bisschop aan de pastoor van Echt, deken van het dekenaat 
Montfort, betreffende diverse aangelegenheden, rondgestuurd langs en 
ondertekend door de pastoors. 
1789 februari 17  1 stuk 

de afzonderlijke parochies in het dekenaat Montfort 

Asselt 

1589  Staat van de verpachte landerijen van de kerk te Asselt. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

1590  Stukken betreffende een proces voor de bisschop tussen de ingezetenen 
van Asselt en de pastoor van Asselt en Swalmen aangaande verplichting 
van de laatstgenoemde tot het opdragen van missen te Asselt op zon- en 
feestdagen. 
1618-1619  1 omslag  

1591  Stukken betreffende de stichting door de bisschop van een kapelanie te 
Asselt. 
1700 2 stukken 

1592  Appointement op het rekest van de vice-pastoor te Asselt met het ver-
zoek om te voorzien in de weigering van de koster van Swalmen om te 
Asselt zijn werk te verrichten. 
1791 december 2  1 stuk 
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Beesel 

1593  Vonnis van het Hof van Gelder te Roermond in het proces tussen de pas-
toor van Beesel enerzijds en de schepenen, kerkmeesters en broeder-
meesters aldaar anderzijds, waarbij de inkomsten van de pastorie vrijge-
steld worden van de bede, en de beschikking van de bisschop tot toewij-
zing van inkomsten van de broederschap wordt bekrachtigd. 
1620 december 1, 18de eeuw afschrift 1 stuk 

1594  Stukken betreffende het benutten van een afgelost geldbedrag door de 
pastoor van Beesel ten behoeve van een procedure tot aanvulling van zijn 
inkomsten en tot een verbouwing van de pastorie. 
1779-1780  1 lias 

1595  Akte van dading ten overstaan van het Hof van Gelder te Venlo van een 
proces tussen de kapelaan van de Sint-Lambertuskapel enerzijds en de 
pastoor en andere tiendheffers te Beesel anderzijds betreffende het le-
vensonderhoud van de kapelaan. 
1784 november 22 afschriften  2 stukken 

1596  Stukken betreffende het benoemen van een rector die vanuit de Sint-
Lambertuskapel te Beesel de zielzorg voor de inwoners van de gehuchten 
Reuver, Leeuwen en Offenbeek uitoefent. 
1786-1787  1 omslag 

1597  Stukken betreffende het verzoek van de rector van de Sint-Lambertus-
kapel te Beesel om de koster van Beesel te gelasten in de kapel de mis te 
dienen. 
1788 2 stukken 

Belfeld 

1598  Staten van de inkomsten van de pastorie en vicarie te Belfeld. 
1706, 1709, 1749 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1599  Akte waarbij de bisschop de woonkernen Belfeld en Loo van de parochie 
Tegelen afsplitst en de parochie Belfeld sticht. 
1571 april 4, 18de eeuw afschrift  1 stuk 
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Echt 

1600  Staat van inkomsten van de pastorie te Echt. 
1706 juli 21  1 stuk 

1601  Akte waarbij Hendrik Krenen van Echt, pastoor te Loon, in de parochie-
kerk te Echt vijf wekelijkse missen aan het Sint-Silvesteraltaar en vier 
jaargetijden sticht. 
1500 juni 10, 17de eeuw afschrift  1 stuk 
N.B. 1: Zie regestnr. 162. 
N.B. 2: VROA 1901, 475.  

1602  Stuk houdende overzicht van de altaren in de parochie Echt. 
1535; 
Staat van de inkomsten van het Sint-Jansaltaar. 
1624; 
Rekening van de broedermeesters van de Onze-Lieve-Vrouw en Sint Pe-
tersbroederschap. 
1629/1630, 18de eeuw afschriften  2 stukken 

1603  Akte waarbij de vicaris-generaal de beneficies van de altaren van de hei-
ligen Silvester en Landricus in de parochiekerk te Echt overdraagt naar 
het altaar van Onze-Lieve- Vrouw, en het beneficie van het altaar van de 
H. Catharina naar het altaar van de H. Joannes de evangelist. 
1668 december 20-21 afschrift  1 stuk  

1604  Stukken betreffende de verdeling van de taken in de zielzorg en inkom-
sten tussen de pastoor en kapelaan te Echt. 
1670, 1688  1 omslag 

1605  Stukken betreffende een geschil tussen Gerard Dominicus Clant ener-
zijds en de pastoor en koster te Echt anderzijds aangaande de hoogte van 
de begraafrechten van de adellijke Herman van Heerma, waarbij de kos-
ter bovendien aanspraak maakt op het doodskleed. 
1694 1 omslag  

1606  Stukken betreffende het plaatsen van banken van edellieden op het koor 
in de parochiekerk te Echt. 
1699 2 stukken 
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1607  Rekening van Guilielmus Oddaer, pastoor te Maasbracht, van de inkom-
sten en uitgaven ten behoeve van de parochiekerk te Echt, tijdens het le-
ven van J.C. Oddaer, pastoor te Echt. 
1715-1732, afgehoord 1736 maart 23 1 stuk  

1608  Brief van de bisschop waarschijnlijk aan het Hof van Gelder te Venlo 
met het verzoek een besluit van het bestuur van Echt betreffende het be-
lasten van het akkerland van de pastoor en vicaris te vernietigen. 
1733 januari 14 concept  1 stuk  

1609  Appointementen op het rekest van de provisoren der armen te Echt met 
het verzoek om het bouwvallige gasthuis te mogen verkopen. 
1765 februari 25, maart 6  1 stuk  

1610  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Echt om het benefi-
cie van Sint- Jan de evangelist met de pastoriegoederen te verenigen en 
het verzet van die van Echt die liever twee beneficies willen verenigen 
tot stichting van een tweede kapelanie, met retroactum van 1244. 
1771-1775  1 omslag + 1 charter 
N.B. Zie regestnr. 19. 

Elmpt 

1611  Akte waarbij paus Clemens XIV een aflaat verleent aan degenen die op 
het feest van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming de Mariakapel te 
Elmpt bezoeken. 
1772 november 7  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1612  Appointement op het rekest van de pastoor van Elmpt met het verzoek 
om te mogen procederen tegen de regeerders betreffende de bijdrage in 
het herstel van de kerk, de toren en pastorie. 
1777 november 17  1 stuk 

1613  Brief van de pastoor van Elmpt betreffende moeilijkheden omtrent het 
afhoren van de kerkrekeningen. 
1785 april 25  1 stuk 

1614  Stukken betreffende het verzoek om het beneficie van de vroegmis te 
Elmpt te verheffen tot een kapelanie met zielzorg. 
1789-1790  1 omslag 
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Linne 

1615  Staat van de inkomsten van de kapelanie te Linne. 
(1706) 1 stuk 

1616  Stukken betreffende een proces voor de bisschop tussen de pastoor van 
Linne en die van Linne aangaande de verplichting van de laatstgenoem-
den om de aanbouw aan het kerkkoor te herstellen. 
1621 1 omslag 

1617  Akte waarbij de bisschop de kapelanie te Linne sticht. 
1665 december 11 afschriften  2 stukken 

Maasbracht 

1618  Staat van de inkomsten van de pastorie te Maasbracht. 
(1706) 1 katern 

1619  Stuk houdende advies van de deken van het dekenaat Montfort op het 
rekest van de pastoor van Maasbracht met het verzoek om twee gestichte 
wekelijkse missen terug te brengen tot een gezongen mis op donderdag. 
1787 juni 30  1 stuk 

Montfort 

1620  Testament van J.F. Pollart en M.R. Boshuysen, waarbij zij onder andere 
een vroegmis op zon- en feestdagen in de parochiekerken van Montfort 
en Maasbracht stichten. 
1710 mei 16 afschrift  1 stuk  

1621  Akte waarbij de bisschop een zondagse vroegmis in de parochiekerk te 
Montfort sticht en de eerste officiant benoemt, met retroactum van 1732. 
1737 juni 21 afschriften  1 stuk 

Nieuwstadt 

1622  Staat van de inkomsten van de pastorie en altaren te Nieuwstadt. 
1706 1 katern 
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1623  Vonnis van de aartsdiaken van Kempenland waarbij de bezitters van de 
grote tiende te Nieuwstadt verplicht worden tot herstel van het dak van 
het schip der parochiekerk, de grote klok, de misboeken en de ornamen-
ten. 
1382 september 13, 17de eeuw afschrift 1 stuk 
N.B. Zie regestnr. 40. 

1624  Akte waarbij de bisschop de stichting van een donderdagse Sacraments-
mis van pastoor Joannes Fabius verenigt met het beneficie van Onze-
Lieve-Vrouw in de parochiekerk te Nieuwstadt, met bijlage. 
1741 juni 9, 18de eeuw afschrift  2 stukken  

1625  Rekest van de pastoor van Nieuwstadt met het verzoek hem toestemming 
te verlenen om te procederen tegen baron de St.-Remy als bezitter van de 
tienden betreffende het levensonderhoud van de pastoor, en wel op kos-
ten van de pastoriegoederen. 
ca. 1790  1 stuk 

1626  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Nieuwstadt om aan 
de toekomstige kapelaan de verplichting op te leggen hem in alle ziel-
zorgfuncties bij te staan. 
1795 2 stukken 

Roermond 

1627  Akte van arbitrage van Gerard van Vlodrop en het stadsbestuur van 
Roermond in het mogelijke geschil tussen de pastoor van Roermond en 
de broeders van Sint-Cornelis betreffende het verrichten van zielzorg 
vanuit de (nog in aanbouw zijnde) Sint- Corneliskapel. 
1414 november 22, 18de eeuw afschrift 1 stuk 
N.B. Zie regestnr. 58. 

1628  Brief van het stadsbestuur van Roermond betreffende het hem toeko-
mende vergevingsrecht van beneficies te Roermond, het herstel van alta-
ren in de parochiekerk, het Roermondse huis te Keulen en de lasten van 
de stad ten aanzien van beneficies, met retroacta vanaf 1383. 
1586 maart 8  1 omslag 
N.B. Zie regestnrs. 42-44A, 47A, 50, 60, 103. 
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1629  Brieven van Mathias Boener en Guilielmus Melart over de komst van 
laatstgenoemde om over de voorwaarden van het geven van onderwijs 
aan jongens (te Roermond) te spreken. 
1606 juli 18  2 stukken 

1630  Stuk houdende aantekening betreffende misbruiken in de parochie 
Roermond die verholpen moeten worden. 
1614 1 stuk 

1631  Stukken betreffende de openbare verkoop van enige percelen in de Mun-
sterstraat te Roermond toebehorend aan het Sint-Petersaltaar in de kathe-
drale kerk.  
1667 1 omslag 

1632  Akte waarbij de pastoor en de kerkmeesters van de Sint-Christoffelkerk 
verklaren dat Paulus Henricus Claessens en Clara van Langendonck een 
grafplaats hebben gekocht in het grote koor. 
1676 juli 9 afschrift  1 stuk  

1633  Brief van de gouverneur-generaal aan de bisschop met het bevel om de 
rekeningen van de kerken, armen en stichtingen, met name van de kathe-
draal te Roermond, af te (laten) horen en de saldi te besteden aan de ver-
fraaiing en herstel van kerken en ten behoeve van vrome stichtingen. 
1682 juni 30 afschrift  1 stuk  

1634  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Roermond om hem 
te handhaven in het recht van een vergoeding wegens het begraven van 
leken in het klooster Godsweerd, met retroactum van 1508. 
1683, 1701  1 omslag 

1635  Stukken betreffende de klacht van de koristen van de parochiekerk te 
Roermond dat de pastoor buiten hen om een begrafenismis laat houden. 
1684 1 lias 

1636  Stukken betreffende het opstellen van een reglement aangaande de ver-
goedingen die aan de koster van Roermond wegens begrafenissen en het 
overluiden toekomen. 
1689 1 omslag 
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1637  Akte waarbij de bisschop de regeling van zijn voorganger Albertus 
d’Allamont betreffende het tijdstip van begrafenissen in de kathedrale 
kerk en in de kloosterkerken te Roermond van 27 september 1661 be-
krachtigt. 
1691 maart 28  1 stuk 

1638  Stukken betreffende het advies van de bisschop op het voorstel van de 
momboir van het Hof van Gelder om een reglement uit te vaardigen ter 
beperking van de kosten van begrafenissen, met retroacta vanaf 1690. 
1697  1 omslag 

1639  Akte waarbij de vicaris-generaal aan de meesterse van het Koninklijk 
Hospitaal de relikwie van de H. Pius overdraagt om in de kapel te wor-
den vereerd. 
1700 augustus 23  1 stuk  

1640  Rekest van de koster van de kathedraal met het verzoek om voor hem 
ook als koster van de parochiekerk de verplichtingen vast te leggen. 
ca. 1700  1 stuk 

1641  Akte van overeenkomst tussen de pastoor van de parochiekerk en de 
pastoor van het Begijnhof betreffende het begraven van wereldlijke per-
sonen in het Begijnhof, in casu van juffrouw Joris. 
1704 november 17  1 stuk  

1642  Appointement op het rekest van het kleermakersambt te Roermond met 
het verzoek de organist en zangmeester te gebieden om op dinsdag onder 
de mis van de H. Anna orgel te spelen respectievelijk met de koralen te 
zingen. 
1708 september 14  1 stuk 

1643  Stukken betreffende het vaststellen van de inkomsten van een kapelaan 
door de pastoor en het stadsbestuur van Roermond. 
1717 1 lias  

1644  Akte waarbij paus Innocentius XIII een aflaat verleent aan degenen die 
op bepaalde dagen de kapel van Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand bezoeken, 
met bevel tot afkondiging door de bisschop. 
1721 juli 1  1 charter 
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1645  Appointementen op het rekest van Maria Daniels met het verzoek de 
door haar gestichte wekelijkse mis aan het Sint-Jozefaltaar in de paro-
chiekerk te Roermond op te schorten en haar (een gedeelte van) het ge-
stichte kapitaal terug te geven wegens de armoede waarin zij is vervallen, 
met bijlagen. 
1721 1 omslag 

1646  Mandaat van de bisschop aan Joachim Hoefs, koster van de parochiekerk 
te Roermond, om binnen 48 uur een inventaris van het lijnwaad te over-
handigen. 
1723 oktober 2 authentiek afschrift  1 stuk 

1647  Stuk houdende besluit van het stadsbestuur van Roermond waarbij de 
kerkmeesters gemachtigd worden in rechte tegen kanunnik Dispa op te 
treden wegens diens weigering de rechten van het klokkenluiden tijdens 
begrafenissen uit te keren. 
1724 februari 10 afschrift  1 stuk 

1648  Rekest van de pastoor van Roermond met het verzoek de officiant van de 
Sint- Jacobskapel te gelasten het bij de pastorale inkomsten geïncorpo-
reerde bedrag van f. 16,- over de jaren 1728-1734 uit te keren, met retro-
acta van 1588. 
ca. 1735  1 omslag  

1649  Akte waarbij de bisschop op verzoek van de erfgenamen van Joannes 
Franciscus Bosman, ingevolge het testament van Gerard Francis Bosman, 
in de kathedrale- en parochiekerk een beneficie van vier wekelijkse mis-
sen sticht. 
1736 mei 3 afschrift  1 stuk 

1650  Testament van Johan Willem Postwijck te Roermond waarbij hij een 
beneficie van drie wekelijkse leesmissen in de parochiekerk te Roermond 
sticht, met een processtuk betreffende de betwisting van het testament uit 
1739. 
1738 januari 31 afschriften  1 omslag 

1651  Mandaat van de bisschop aan de pastoor van het Begijnhof te Roermond 
om, ter voorkoming van schandaal, de pastoor van de parochie het lijk 
van de weduwe Van der Leyden te laten weghalen. 
1746 oktober 11  1 stuk 
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1652  Stukken betreffende de problemen van de bisschop met het stadsbestuur 
van Roermond aangaande het afhoren van de rekeningen van de kerk-
meesters en die van het jongensweeshuis. 
1751-1752  1 omslag 

1653  Akte waarbij J.A. Lansmans een akte van schuldbekentenis van f. 300,- 
tot onderpand stelt voor het nakomen van de stichting van een wekelijkse 
mis door J.M. Daermans. 
1762 september 15  1 stuk  

1654  Stukken betreffende het plan tot stichting van twee kapelanieën te Roer-
mond door incorporatie van de beneficies van Arnold van Beeck, van de 
devote Faselino, van de pastorie van het Begijnhof en het Sint-
Jorisbeneficie in het Hospitael Generael, met retroactum van 1773. 
1776-1788  1 omslag 

1655  Staat van de beneficianten in– en buiten de kathedrale- en parochiekerk 
te Roermond, hun verplichtingen en inkomsten; staat van de verminde-
ring van de door hen te lezen missen. 
ca. 1780  1 katern + 1 stuk  

1656  Akte waarbij paus Pius VI een volle aflaat verleent aan degenen die op 
de feestdagen van de heiligen Rochus en Joannes Nepomucenus de ka-
thedrale kerk bezoeken. 
1783 juli 30  1 charter 

1657  Appointement op het rekest van Antonius Cloquet, vice-pastoor (te 
Roermond), met het verzoek om het aantal van drie wekelijkse missen, 
gesticht door Agnes van Aefferden, te verminderen. 
1787 januari 10  1 stuk 

1658  Tabel van het beneficie van de kapel van Sint-Joost overgebracht naar de 
parochiekerk te Roermond. 
1787 april  1 stuk 

1659  Akte waarbij de bisschop de verering van de relieken van de H. Christof-
fel toestaat, zoals in het attest vermeld. 
1788 mei 8  1 stuk 
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1660  Rekest van de erfgenamen van Anna Barbara Libot met het verzoek om 
de lasten voortvloeiend uit haar testament, te weten het lezen van vijf-
honderd missen en een legaat van f. 100,- ten behoeve van het kapelletje 
op de Swalmerstraat, te verminderen. 
1790 1 stuk 

1661  Brief van de gouverneurs-generaal waarbij zij de beschikking van 27 mei 
1791 meedelen volgens welke de Minderbroeders te Roermond wordt 
toegestaan lijkdiensten in hun kerk te houden zoals vóór 6 november 
1784. 
1791 februari 1 authentiek afschrift  1 stuk 

1662  Rekest van H.F. Beyer, beneficiant van het Onze-Lieve-Vrouwebeneficie 
(te Roermond) met het verzoek om het tijdstip van de op zondag te lezen 
mis te wijzigen. 
1793 oktober 3  1 stuk  

1663  Stukken betreffende het vestigen en betalen van een rente van een kapi-
taal van f. 1400,- bestemd voor het lezen van twee missen, totdat een 
daartoe strekkend beneficie ingevolge het testament van de weduwe van 
Johan Michiel Zorreth in de kathedraal kan worden gesticht, met retroac-
tum van 1795. 
1797-1800  1 omslag  

1664  Brieven van J.B. Dispa betreffende de uitvoering van het testament van 
zijn oom Antonius Josephus Dispa, waarbij deze twee wekelijkse requi-
emmissen in de parochiekerk te Roermond en uitdelingen aan de armen 
sticht, met retroactum van 1784. 
1801 1 omslag 

Roosteren 

1665  Brief van de pastoor van Roosteren betreffende problemen aangaande het 
geven van catechismusles. 
1705 augustus 11  1 stuk 
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Sint Odiliënberg 

1666  Legger van de renten van de kerk, de armen en het Onze-Lieve-
Vrouwebeneficie te Sint Odiliënberg; memorie betreffende degenen die 
tot reparatie van de kerk zijn gehouden. 
1566, 16de eeuw authentiek afschrift 1 katern 
N.B. De tekst is gedrukt in: M.Willemsen, Oorkonden en bescheiden aangaande de kerk 
en het kapittel van St. Odiliënberg, in: PSHAL 26 (1889), 230-235.  

1667  Staat van de inkomsten van de pastorie te Sint Odiliënberg. 
1666 april 23  1 stuk 

1668  Legger van de inkomsten van de armen en kerk te Sint Odiliënberg. 
1772 1 katern 

1669  Stukken betreffende een geschil tussen de bezitter van het in 1719 ge-
stichte beneficie voor een kapelaan en het kerspel Sint Odiliënberg aan-
gaande de invoering van een wijziging; memorie betreffende het verge-
vingsrecht van dit beneficie. 
ca. 1750, 1761  1 omslag 

1670  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Sint Odiliënberg om 
zijn voorganger, pastoor te Nedercruchten, te gelasten de toegebrachte 
schade aan de pastorie te vergoeden en alsnog een bijdrage te leveren in 
de lasten van de pastorie te Sint Odiliënberg. 
1777 1 omslag  

1671  Appointement op het rekest van de pastoor van Sint Odiliënberg met het 
verzoek te beslissen hoe te handelen met het jaargetijde gesticht door Ca-
tharina van Thoor, nu het gestichte bedrag niet gerechtelijk is overgedra-
gen. 
1784 maart 23  1 stuk 

1672  Appointement op het rekest van enige inwoners van Roer met het ver-
zoek hen af te scheiden van de parochie Sint Odiliënberg om aan de pa-
rochie Herten te worden toegevoegd. 
1789 mei 24  1 stuk  



 259

Stevensweert 

1673  Stuk betreffende een geschil voor de bisschop tussen de pastoor van Ste-
vensweert en de kapelaan op kasteel Walborg aangaande het lezen van 
drie wekelijkse missen gesticht door de gravin van Limburg Bronkhorst 
en Styrum. 
1719 april 12  1 stuk 

1674  Appointement van de officiaal op het rekest van de pastoor van Stevens-
weert met het verzoek de kerkmeesters te gelasten hem 24 rijksdaalder te 
betalen, zodat hij ingevolge het vonnis het klooster Godsweerd te Roer-
mond de koopsom van een muziekinstrument kan voldoen. 
1652 augustus 28, 17de eeuw afschrift 1 stuk  

1675  Brieven van en aan de gouverneur van de vesting Stevensweert betref-
fende de toestemming tot het lezen van missen aan een draagaltaar in de 
kapel van Onze- Lieve-Vrouw van de Troost. 
1692 september  2 stukken  

1676  Brieven van de kommandant en de kapelaan van de vesting Stevensweert 
aan de aartsbisschop van Mechelen betreffende de bevoegdheid van de 
kapelaan ten aanzien van de ingelegerde militairen. 
1693 april  2 stukken  

1677  Rekest van de regeerders van Stevensweert met het verzoek ervoor te 
zorgen dat ook wegens het overluiden van militairen de rechten aan de 
parochiekerk worden betaald, met retroactum van 1641. 
z.d., tweede helft 17de eeuw  1 katern  

1678  Brief van Bernardinus Trudonensis, kapucijn te Maaseik, betreffende het 
geven van catechismusles te Stevensweert op zon- en feestdagen evenals 
het lezen van de eerste mis en het houden van staties. 
1702 mei 12  1 stuk 

1679  Brief van E.C. Schoonbroodt, secretaris? op kasteel Walborg, met het 
verzoek de pastoor van Stevensweert te gelasten het baarkleed van de 
graaf van Styrum terug te geven en genoegen te nemen met de gebruike-
lijke rechten. 
1714 februari 7  1 stuk  
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1680  Brief van de pastoor van Stevensweert betreffende de inmenging van de 
gouverneur der vesting in de te houden processie. 
1719 juni 7  1 stuk 

1681  Stukken betreffende het verzoek van Andries Rutten om aan hem een 
perceeltje naast het kerkhof te Stevensweert af te staan. 
1775 2 stukken 

1682  Stukken betreffende de poging van de pastoor van Stevensweert om ver-
hoging van zijn levensonderhoud te verkrijgen, te verschaffen door de 
Munsterabdij te Roermond als tiendhefster, met retroacta van 1244 en 
1277. 
1775 1 omslag 
N.B. Zie regestnrs. 19, 26. 

1683  Akte van aanneming tussen Martinus den Ouden en de pastoor van Ste-
vensweert tot het bouwen van een muur om de pastorietuin, met bijlage 
en akte van goedkeuring door de bisschop. 
1786 mei 6 authentieke afschriften  2 stukken 

1684  Brieven betreffende de poging om een zekere Wauthier, beneficiant van 
missen gesticht in de parochiekerk te Stevensweert door Maria Bernardi-
na van Styrum, ertoe te brengen dat hij zijn verplichtingen nakomt, met 
retroacta van 1718 en 1719. 
1791 1 omslag  

1685  Brief van F.H. de Schorsin, kapelaan te Stevensweert, betreffende de 
moeilijkheden om ten laste van zijn beneficie uitkeringen te doen aan 
zijn broer. 
1796 mei 11  1 stuk 

Swalmen 

1686  Akte waarbij de schepenbank Swalmen Gobbel van gyn Oop en Dierick 
van Oest, broedermeesters van de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap te 
Swalmen, in het bezit stelt van de onderpanden van een grondrente van 
een malder rogge verschuldigd aan de broederschap. 
1520 januari 13  1 charter  
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1687  Uittreksel uit het testament van Gerardus Dolmans, pastoor te Swalmen, 
waarbij hij missen ter ere van het H. Sacrament aldaar sticht. 
1705 juni 23 authentiek afschrift  1 stuk 

1688  Stukken betreffende het verzoek van Joanna van Horne om de stichting 
van twee leesmissen in de parochiekerk te Swalmen ongedaan te maken 
wegens haar armoede, zodat zij met het kapitaal in haar onderhoud kan 
voorzien. 
1722 1 omslag  

Vlodrop 

1689  Manuaal van de inkomsten van de pastorie te Vlodrop. 
1655-1673, 17de eeuw afschrift  1 stuk 

1690  Staat van de inkomsten van de Sint-Matthiaskapel te Posterholt. 
1706 1 katern 

1691  Stukken betreffende een proces voor de vicaris-generaal tussen Arnold 
Beumer, beneficiant van het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar te Vlodrop en 
Ignatius Taillor, pastoor aldaar, aangaande de vraag of bepaalde percelen 
tot dit beneficie behoren. 
1660-1662  1 omslag  

1692  Akte waarbij de bisschop, onder aanvaarding van een akte van schuldbe-
kentenis van Gertrudis Bordels ten laste van het kerspel Vlodrop, het of-
ficie van een mis op zon- en feestdagen in de kapel te Posterholt sticht. 
1690 december 14  1 stuk  

1693  Akte waarbij de bisschop op verzoek van Joannes Gabriël de Rentleyn in 
de parochiekerk te Vlodrop het beneficie van de vroegmis op zon- en 
feestdagen sticht. 
1718 november 18  1 charter 

1694  Appointement waarbij de bisschop de route van de processie op Drievul-
digheidszondag te Vlodrop vastlegt, zulks op rekest van die van Vlodrop 
met het verzoek om de nieuwe pastoor te gelasten de oude aan te geven 
processieweg te volgen. 
1784 juni 5  1 stuk  
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1695  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Vlodrop om te bepa-
len dat hij alleen de sleutel van de armenkist bezit en aalmoezen kan uit-
delen, en dat de vrijdagse mis in de kapel te Posterholt voortaan te 
Vlodrop gelezen kan worden. 
1784 2 stukken 

1696  Brieven van en aan de pastoor van Vlodrop betreffende de agent munici-
pal te Posterholt die met beroep op de Franse wetgeving de ingezetenen 
aldaar ertoe zou aanzetten niet meer voor de pastoor te Vlodrop in het 
huwelijk te treden. 
1796 augustus  2 stukken 

de parochies in het dekenaat Nijmegen 
N.B. Zie inv.nr. 1126. 

1697  Brieven van de pastoor van Nijmegen als deken van het dekenaat Nijme-
gen. 
1703-1721  1 omslag 

1698  Brieven van de pastoor van Niftrik als deken van het dekenaat Nijmegen. 
1771-1797  1 omslag 

de afzonderlijke parochies in het dekenaat Nijmegen 

Balgoij 

1699  Manuaal van de inkomsten van de pastorie, de vicarie van de H. Barbara 
te Balgoij en de kapel te Keent. 
1606-1609; 
Manuaal van de inkomsten der armen te Balgoij. 
1610-1627, 1653 
1692 authentiek afschrift  1 deel 

Dreumel 

1700  Rekest van Gerard van Scherpenzeel en andere inwoners van Dreumel 
met het verzoek om voor deze plaats een eigen pastoor te benoemen. 
1706 juli 14  1 stuk 
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1701  Stukken betreffende een geschil tussen de pastoors van Dreumel en Puif-
lijk, aangezien de laatste ook een aflaat wegens het feest van de H. Bar-
bara wil verkrijgen. 
1792-1793  1 omslag 

Groesbeek 

1702  Stukken betreffende het verzoek van Hendrik Nas te Groesbeek om de 
pastoor aldaar te gelasten hem als koster-schoolmeester te erkennen. 
1772 2 stukken 

1703  Rekest van de pastoor van Groesbeek met het verzoek de secretaris van 
de bisschop een brief naar Rome te laten schrijven om verlenging te ver-
krijgen van de aflaat wegens de feestdag(en) van de heiligen Cosmas en 
Damianus. 
1788 augustus 28  1 stuk 

Heumen en Malden 

1704  Stukken betreffende het verzoek van de katholieke gemeenschap van 
Heumen en Malden om in hun kapel een broederschap van het H. Scapu-
lier van Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel te mogen oprichten. 
1709 en z.d., 18de eeuw  2 stukken  

Nijmegen 

1705  Stukken betreffende een geschil tussen de deken van het dekenaat Nij-
megen en de Jezuïetenstatie te Nijmegen aangaande het aantrekken van 
een derde jezuïet en het voortaan dagelijks opdragen van een derde mis. 
1702 1 omslag  

1706  Reglement van de bisschop voor de zusterschap van de H. Caecilia, 
waarschijnlijk te Nijmegen, betreffende de koorzang tijdens de mis en 
het lof. 
(1722-1741)  1 katern 

1707  Brief van J.J. van Swanenborg te Nijmegen betreffende het niet kunnen 
vinden van de doopakte van Roeland van Zeller, aangezien te Nijmegen 
geen doopregisters van vóór 1672 aanwezig zijn. 
1762 januari 12 afschrift  1 stuk 
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1708  Akte waarbij paus Pius VI een aflaat verleent aan degenen die omstreeks 
Allerzielen de kerk van de Minderbroeders te Nijmegen bezoeken, met 
bevel tot afkondiging door de bisschop. 
1779 februari 20  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1709  Brieven van pater F.H. Bont te Nijmegen met het verzoek om verlenging 
van verleende aflaten te Rome te verwerven respectievelijk om een reliek 
van de H. Donatus, patroon tegen blikseminslag, te onderzoeken alsmede 
om toestemming om te Rome de oprichting van een broederschap van de 
H. Donatus te verwerven. 
1788, 1789  2 stukken  

1710  Brief van de missie der Augustijnen te Nijmegen met het verzoek toe-
stemming te verlenen om relieken van de H. Monica door gelovigen te 
laten vereren. 
1792 september 22  1 stuk 

Over- en Nederasselt 

1711  Brief van de pastoor van Over- en Nederasselt waarin hij klaagt over de 
slechte huisvesting en de gebrekkige voorziening in zijn levensonder-
houd door de parochianen. 
1705 november 26  1 stuk 

Puiflijk 

1712  Akte waarbij paus Pius VI een aflaat verleent aan de broederschap van de 
H. Barbara in de parochiekerk van Sint-Jan Baptist te Puiflijk. 
1792 september 4  1 charter  
N.B. VROA 1901, 468. 

Wamel 

1713  Brief van de pastoor van Wamel met het verzoek voor een volle aflaat op 
het feest van de H. Victor te willen zorgen, met bijlage. 
1753 februari 16  2 stukken 
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1714  Rekest van de pastoor van Wamel met het verzoek om toestemming te 
verlenen tot het vereren van relieken van de H. Victor die hij van het ka-
pittel van de H. Victor te Xanten heeft verkregen. 
1781 september 10  1 stuk  

de parochies in het dekenaat Valkenburg 

1715  Brieven van de pastoor van Klimmen als deken van het dekenaat Val-
kenburg. 
1697-1709  1 omslag 

1716  Brieven van de pastoor van Nuth als deken van het dekenaat Valkenburg. 
1713-1723  1 omslag 

1717  Brieven van de pastoor van Wijnandsrade als deken van het dekenaat 
Valkenburg. 
1724 1 omslag 

1718  Brief van de pastoor van Amstenrade als deken van het dekenaat Val-
kenburg, met bijlage. 
1733 maart 31  2 stukken 

1719  Brieven van de pastoor van Brunssum als deken van het dekenaat Val-
kenburg. 
1789-1797  1 omslag 

de afzonderlijke parochies in het dekenaat Valkenburg 

Amby 

1720  Brief van de pastoor van Amby betreffende het aanvragen van een aflaat. 
1784 september 14  1 stuk 

Amstenrade 

1721  Brieven betreffende meningsverschillen aangaande de verplichtingen van 
de vicaris te Amstenrade. 
1706-1707  2 stukken 
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1722  Brief van de deken van het dekenaat Valkenburg betreffende de vergoe-
ding die de pastoor van Amstenrade gegeven heeft aan de deservitor Wil-
lems ten tijde van zijn (onnodige) vlucht voor Franse troepen. 
1795 april 8  1 stuk 

Beek 

1723  Legger van de goederen en inkomsten van de pastorie, de beneficies, 
kerk en armen te Beek. 
1699 1 deel 
N.B. Fragment. 

1724  Brief aan de landscommandeur van Aldenbiezen waarin de bisschop 
meedeelt de vereniging van beneficies te Beek goedgekeurd te hebben. 
1780 augustus 19 afschriften  2 stukken 

1725  Stukken betreffende de poging van de pastoor van Beek om de over-
dracht van tienden aan de landscommanderij Aldenbiezen ongeldig te la-
ten verklaren, en vervolgens om een verhoging van zijn inkomsten te 
verkrijgen. 
1787-1790  1 omslag 

Bingelrade 

1726  Rekest van Carolus Toebaert, deservitor van de vroegmislezer te Bingel-
rade, met het verzoek hem te ontslaan van de verplichting om aldaar op 
donderdag de mis te lezen. 
1780 oktober 13  1 stuk 

Borgharen 

1727  Akte van attestatie voor notaris Michael Schaepen te Maastricht betref-
fende een twistgesprek met de pastoor van Borgharen die beweert alleen 
gerechtigd te zijn tot het benoemen van een kerkmeester. 
1675 januari 11 authentiek afschrift  1 stuk  
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1728  Stukken betreffende het verzoek om de pastoor van Borgharen te gelas-
ten aan de abdij Kornelimünster krachtens borgtocht uit zijn tienden en 
andere inkomsten der pastorie de zilveren schaal te vergoeden die zijn 
broer heeft ontvreemd. 
1675 1 omslag 

Brunssum 

1729  Staat van de inkomsten van de pastorie, de beneficies en de armen van 
Brunssum, opgesteld op verzoek van de vicaris-generaal. 
1802 februari 23  1 stuk 

Bunde 

1730  Brieven van de pastoor van Bunde betreffende een proces voor de com-
missarissen- deciseurs aangaande het in erfpacht nemen van de pastorie-
goederen en aangaande de uitblijvende betaling van tien pattacon door de 
heer van Geulle. 
1706, 1726  1 omslag 

1731  Akte van aankoop door de pastoor van Bunde van twee percelen akker-
land aldaar. 
1713 januari 19 concept  1 stuk 

1732  Stukken betreffende de achterstallige betaling door de schatheffer van 
Bunde aan de pastoor aldaar. 
1716, 1718  1 omslag 

1733  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Bunde om te verkla-
ren dat het goed Hartelstein tot zijn parochie behoort, en het daaruit 
voortvloeiend geschil met de pastoor van Itteren, met retroacta vanaf 
1683. 
1776, 1783-1784  1 omslag  
N.B. Zie kaartencollectie Rijksarchief in Limburg, inv.nr. 776. 

1734  Brief van de pastoor van Bunde met het verzoek toestemming te verlenen 
tot het te Rome aanvragen van een volle aflaat voor degenen die de kerk 
bezoeken op het feest van de H. Agnes. 
1782 mei 12  1 stuk 
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Geleen 

1735  Legger van de renten van de kerk te Geleen. 
1637 1 katern 

1736  Leggers van de renten van de kerk, de pastorie en de armen te Geleen. 
1723-1724 authentieke afschriften  1 omslag 

1737  Brief van de weduwe van C. Stoelsenberg te Urmond met het verzoek 
ervoor te zorgen dat zij betaald wordt wegens het geleverde hout voor de 
zolder van de kerk te Geleen. 
1705 november 10  1 stuk  

1738  Brief van de pastoor van Geleen betreffende problemen aangaande het 
afhoren van kerkrekeningen. 
1723 januari 27  1 stuk  

1739  Stukken betreffende de klacht van Willem de Gavarelle aangaande het 
verwijderen van de wapens en de bank van de familie Van den Stock uit 
het koor van de kerk te Geleen door de pastoor. 
1731 1 omslag 

1740  Brieven van de pastoor van Geleen betreffende de stichting van een be-
neficie door Maria Gade. 
1772 1 omslag 

1741  Brief van de pastoor van Geleen met het verzoek goedkeuring te hechten 
aan de verering van de onlangs verworven relieken van de heiligen Pe-
trus en Marcellinus. 
1784 juli 4  1 stuk 

1742  Brief van de pastoor van Geleen houdend negatief advies op het verzoek 
van Petrus Linssen om in de zogenaamde kapel tussen Geleen en Neer-
beek relieken ter verering te mogen tonen. 
1788 juli 18  1 stuk 
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Geulle 

1743  Stukken betreffende een proces, geïnstrueerd voor de deken van het de-
kenaat Valkenburg en beslist door de bisschop, tussen de pastoor van 
Geulle en de koster aldaar aangaande de vraag of aan de kerk of aan de 
koster de restanten toekomen van de “baarkaarsen”, wanneer deze zes 
weken na de begrafenis hebben gebrand. 
1716-1718  1 omslag  

1744  Brief van W. Hillen te Geldern met het verzoek om de verplichting van 
de gestichte wekelijkse mis aan het Sint-Jozefaltaar in de parochiekerk te 
Roermond, later te Geulle gelezen, terug te brengen tot een maandelijkse 
of veertiendaagse mis. 
1786 juli 13  1 stuk  

Heerlen 

1745  Stukken betreffende de pogingen om de onenigheden tussen Dionijs 
Penners, pastoor te Heerlen, en kapelaan Pluijmakers te beëindigen. 
1792-1793  1 omslag  

Hoensbroek 

1746  Staat van de inkomsten van de vroegmislezer te Hoensbroek. 
1784 augustus 1  1 stuk 

1747  Akte van schuldbekentenis voor notaris P. Frederix te Maastricht ten 
behoeve van de pastoor en kerkmeesters van de Sint-Nicolaasparochie te 
Maastricht ten laste van de pastorie van Hoensbroek van f. 600,-. 
1779 maart 4 authentiek afschrift  1 stuk  

1748  Brieven van de pastoor van Hoensbroek. 
1777-1795 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

Houthem 

1749  Stukken betreffende de klacht van de pastoor van Houthem dat hij in de 
uitoefening van zijn functie gestoord wordt door de proost en kapelaan 
van het klooster Sint- Gerlach. 
1730, 1733  1 omslag 
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1750  Brief van de pastoor van Houthem met het verzoek om een klein stukje 
van de relieken van de H. Gerlachus af te staan, nu zijn gebeente naar 
Roermond is overgebracht. 
1786 september 21  1 stuk  

1751  Rekesten van de pastoor van Houthem met verzoeken om, ten behoeve 
van het aldaar gevestigde militaire hospitaal, gevluchte Franse priesters 
en priesters van het bisdom te machtigen biecht te horen, inclusief de 
voorbehouden gevallen, om machtiging te verlenen tot het eten van vlees 
op zaterdag en om een kerkhof voor gelovigen te wijden. 
1794 2 stukken  

Jabeek 

1752  Staat van de parochie Jabeek en van de inkomsten van de pastoor. 
1802 februari 10  1 stuk 

1753  Brief van de pastoor van Gangelt aan die van Jabeek betreffende de 
vroegmis in verband met het vertrek van zijn kapelaan. 
1709 juli 18  1 stuk 

1754  Vonnis van de Raad van Brabant te Brussel in het proces tussen de inge-
zetenen van Jabeek en het klooster te Heinsberg betreffende de reparatie 
van de parochiekerk. 
1757 april 23  1 charter 

Meerssen 

1755  Akte waarbij paus Benedictus XIV een aflaat verleent aan degenen die 
op bepaalde feestdagen de parochiekerk te Meerssen bezoeken. 
1756 november 16  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1756  Brief van de pastoor van Meerssen met het verzoek goedkeuring te ver-
lenen aan de door de paus verleende aflaat voor het feest van de H. Bart-
holomeus en aan het tonen van een uit Rome verkregen reliek van deze 
heilige. 
1779 augustus 8  1 stuk 
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1757  Akten van realisatie voor de schepenbank Meerssen van een akte van 
aankoop door pastoor Arnold Somya van de pastorie van Joannes Frede-
ricus Meyers c.s. en van de akte van schuldbekentenis ten behoeve van 
Catharina Haenen mede ten laste van de pastorie van f. 1000,-. 
1768-1769, 1797 authentieke afschriften 2 stukken 

1758  Brief van de pastoor van Meerssen met het verzoek toestemming te ver-
lenen tot de afkondiging van de door de paus verleende aflaat omtrent het 
feest van de H. Bartholomeus evenals de akte betreffende het geprivile-
gieerde altaar. 
1789 juli 27  1 stuk 

1759  Uittreksel uit een register in het bisschoppelijk archief betreffende de 
inkomsten van het altaar van Onze-Lieve-Vrouw en de heiligen Nicolaas 
en Sebastianus in de parochiekerk te Meerssen. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

Merkelbeek 

1760  Akte van stichting ten overstaan van de schepenbank Oirsbeek door Bar-
bara Snijders van de bijzondere viering van het octaaf van het H. Sacra-
ment in de parochiekerk te Merkelbeek, met akte van goedkeuring door 
de bisschop van 28 maart 1778. 
1775 november 29 authentiek afschrift 1 stuk 

Nuth 

1761  Testamenten van Jacobus Pesch, pastoor te Nuth, waarbij hij in de paro-
chiekerk aldaar een vrijdagse mis sticht. 
1677, 1682, 1743 authentieke afschriften 1 stuk 

1762  Akte van attestatie ten overstaan van de officiaal van het dekenaat Val-
kenburg van de pastoor van Schinnen en de plaatsvervangende pastoor 
van Nuth betreffende het twistgesprek tussen de koster en de schout te 
Nuth over de vergoeding van de kosten van de poort van het kerkhof, 
met bijlage. 
1685 februari 27  2 stukken 
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1763  Brief van de pastoor van Nuth betreffende de grote onenigheid met de 
ingezetenen van Vaesrade aangaande de te volgen processieweg op Sint-
Servaasdag. 
(1794) 1 stuk 

Oirsbeek 

1764  Staat van de parochie Oirsbeek en van de inkomsten van de kerk en pas-
torie. 
1802 februari 17  1 katern 

1765  Akte waarbij de paus op verzoek van de broederschap der Engelbewaar-
ders te Oirsbeek een aflaat verleent aan degenen die op bepaalde feestda-
gen de parochiekerk bezoeken. 
1700 augustus afschrift  1 stuk 

1766  Akten van borgstelling van de proosten van de kloosters Houthem Sint-
Gerlach en Heinsberg voor het herstel van de kerk van Oirsbeek respec-
tievelijk voor het aflossen van een lening. 
1722 januari 17 afschriften  1 stuk 

1767  Staat van inkomsten en verplichtingen van het beneficie van A. Beltgens 
te Oirsbeek. 
(1731-1738)  1 stuk 

Oud-Valkenburg 

1768  Staat van de goederen en inkomsten van de pastoor en de kapel van 
Schaloen te Oud- Valkenburg. 
1685 authentiek afschrift  1 katern 

1769  Rekest van de pastoor van Oud-Valkenburg met het verzoek de pastorie-
goederen te mogen belasten met een lening van 50 rijksdaalder wegens 
bouwwerkzaamheden aan de pastorie. 
z.d., begin 18de eeuw  1 stuk  
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1770  Rekest van Matthias Rietraet, oud-pastoor te Valkenburg, met het ver-
zoek te verklaren hoe de stichting van Theodorus Frissen van een vrij-
dagse mis te Oud- Valkenburg, vier missen in de kapel op de Schaelsberg 
en een jaargetijde uitgevoerd dienen te worden, zulks naar aanleiding van 
een meningsverschil met baron Hoen. 
ca. 1730  1 stuk 

1771  Staat van het beneficie vergeven door de graaf Hoen van Cartils (te Oud-
Valkenburg). 
1777 mei 15  1 stuk 

1772  Uittreksels uit registers van de pastoors van Oud-Valkenburg betreffende 
een perceel pastoriegoed in het Horensbergerveld. 
1779 afschriften  1 stuk  

1773  Stukken betreffende de vraag of de kerk van Oud-Valkenburg hersteld 
moet worden dan wel beter kan worden verplaatst in de richting van Sib-
be of IJzeren. 
1781, 1783  1 omslag 

Schaesberg 

1774  Staat van de parochie Schaesberg en van de inkomsten van de pastorie, 
de kapelanie en beneficie. 
1802 maart 6  1 stuk 

1775  Uittreksels uit de oprichtingsakte van de parochie Schaesberg betreffende 
de toewijzing van inkomsten aan de koster en de parochiekerk. 
1699, 18de eeuw afschriften  2 stukken 

1776  Stuk betreffende een geschil tussen pastoor Zylander en kapelaan Geor-
gius Wiggermans te Schaesberg betreffende het te verstrekken levenson-
derhoud. 
1726 1 stuk 
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1777  Stuk houdende beschikking van de bisschop dat aan de pastoor van 
Schaesberg uit de gedoteerde inkomsten een bedrag van f. 300,- toekomt 
en dat de vordering van de executeur-testamentair van N. Wiggermans 
door de officiaal van het dekenaat Valkenburg beoordeeld wordt, met re-
troactum van 1751. 
1752 januari 17 afschrift  1 stuk  

1778  Akte waarbij paus Benedictus XIV een aflaat verleent aan degenen die 
op het feest van de H. Leonardus de Leonarduskapel te Schaesberg be-
zoeken, met bevel tot afkondiging door de bisschop. 
1750 mei 11  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1779  Akte waarbij paus Benedictus XIV een aflaat verleent aan degenen die 
op bepaalde feestdagen de parochiekerk te Scheidt (Schaesberg) bezoe-
ken, met bevel tot afkondiging door de bisschop. 
1757 november 15  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1780  Akte waarbij paus Clemens XIII een aflaat verleent aan degenen die op 
het feest van de H. Barbara de parochiekerk te Schaesberg bezoeken. 
1767 april 27  1 charter 

1781  Akte waarbij paus Clemens XIII een aflaat verleent aan degenen die op 
bepaalde zondagen de parochiekerk van de heiligen Petrus en Paulus te 
Scheid (Schaesberg) bezoeken, met bevel tot afkondiging door de bis-
schop. 
1767 december 18  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1782  Akte waarbij paus Clemens XIV een aflaat verleent aan de leden van de 
broederschap van de H. Nicolaas van Tolentijn, voor wie in de parochie-
kerk van de heiligen Petrus en Paulus te Schied (Schaesberg) een mis 
wordt gelezen, met bevel tot afkondiging door de vicaris-generaal. 
1774 juli 28  1 charter  
N.B. VROA 1901, 468. 
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1783  Akte waarbij paus Clemens XIV een aflaat verleent aan degenen die op 
bepaalde zondagen de parochiekerk van de heiligen Petrus en Paulus te 
Schied (Schaesberg) bezoeken, met bevel tot afkondiging door de vica-
ris-generaal. 
1774 augustus 12  1 charter 
N.B. VROA 1901, 468. 

1784  Brief van de pastoor van Schaesberg met het verzoek de noodzakelijke 
akte van attestatie te willen verstrekken, opdat de vernieuwing van de af-
laat ten behoeve van de broederschap te Rome kan worden aangevraagd. 
1781 oktober 15  1 stuk  

Schimmert 

1785  Staat van de goederen en inkomsten van de pastorie en kerk te Schim-
mert. 
1666 april 13  1 stuk 

Schin-op-Geul 

1786  Brief van de deken van het dekenaat Valkenburg betreffende de verplich-
tingen van de pastoor van Schin-op-Geul. 
1733 juli 16  1 stuk 

1787  Rekest van de pastoor van Schin-op-Geul met het verzoek om erin te 
voorzien dat de uitbreiding van de parochiekerk waarin drie altaren een 
nieuwe plaats krijgen, wordt gewijd. 
1795 september 19  1 stuk 

Schinnen 

1788  Akte waarbij de bisschop de beneficies van Onze-Lieve-Vrouw en de H. 
Agatha in de parochiekerk te Schinnen verenigt, zodat de nieuwe benefi-
ciant op zon- en feestdagen de vroegmis zal lezen en de pastoor in de 
zielzorg bijstaat. 
1617 april 22, 18de eeuw authentiek afschrift  1 stuk  
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1789  Brief van de pastoor van Schinnen met het verzoek toestemming te ver-
lenen tot het tonen aan de gelovigen van de uit Rome verkregen relieken 
van de heiligen Sebastianus en Rochus. 
1774 juli 28  1 stuk 

1790  Brief van de pastoor van Schinnen met het verzoek erin te voorzien dat 
niets in de verplichtingen van de beneficiant van het altaar van Onze-
Lieve-Vrouw van Smarten wordt gewijzigd. 
1785 februari 24  1 stuk 

Spaubeek 

1791  Staat van de goederen en inkomsten van de pastorie, de kerk, de armen 
en jaargetijden te Spaubeek. 
1666 1 katern 

1792  Staten van de goederen, inkomsten en lasten van de pastorie te Spaubeek. 
1693 en z.d., 17de eeuw  2 stukken 

1793  Akte waarbij de bisschop ingevolge het testament van P.T. de Negri en 
de schenking van inwoners van Spaubeek, in de parochiekerk aldaar het 
beneficie van de zondagse vroegmis sticht, met akte van incorporatie van 
een legaat van 1782. 
1730 februari 21  1 stuk 

1794  Appointement op het rekest van de pastoor van Spaubeek waarbij de 
stichting door vrouwe De Roe van twee wekelijkse missen tot één mis 
wordt teruggebracht. 
1784 januari 14  1 stuk  

Valkenburg 

1795  Staat van de inkomsten uit de jaargetijden te Valkenburg. 
1586, 1612 authentiek afschrift  1 stuk 

1796  Manuaal van inkomsten waarschijnlijk van de pastoor van Valkenburg. 
1673-1676  1 katern 
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1797  Akte van overdracht voor de hoofdbank Klimmen door Peter Dorren en 
Beelke aan de pastoor van Valkenburg van een rente van 5 gulden 12½ 
stuiver. 
1620 februari 8  1 stuk  

1798  Stukken betreffende de inkomsten van de koster te Valkenburg. 
1622, ca. 1670  1 omslag 

1799  Akte waarbij Willem Habets voor het leengerecht Herkenbroek onder 
Schin-op-Geul de rente ten laste van een huis te Sint-Pieter bestemt voor 
het door Mathijs Knubben in de kerk van Valkenburg gestichte jaargetij-
de. 
1638 april 7 authentiek afschrift  1 stuk 

1800  Stukken betreffende het proces tussen de pastoor van Valkenburg en 
Jacob Hardy, interveniënt voor Thijs Nelis, aangaande een rente ten laste 
van een perceel. 
1643-1644  1 omslag 

1801  Memorie betreffende inkomsten waarschijnlijk van de pastoor te Val-
kenburg. 
z.d., 17de eeuw  1 stuk 
N.B. Fragment. 

1802  Stukken betreffende een proces voor het Brabants hooggerecht te Maas-
tricht tussen Maria Catharina Carley en de pastoor van Valkenburg die 
uiteindelijk in civiel arrest onder het stadhuis aldaar zit. 
1776-1777  2 stukken 

de parochies van het dekenaat Weert 

1803  Uittreksel uit het protocol van de deken van het dekenaat Weert van het 
afhoren van kerk- en armenrekeningen over de jaren 1708-1715. 
1715 mei 7  1 stuk 
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de afzonderlijke parochies in het dekenaat Weert 

Grathem (Gelders gedeelte) 

1804  Stukken betreffende het verzoek van die van Kelpen behorend tot de 
parochie Grathem én tot de Gelderse schepenbank Wessem, om een kerk 
te mogen bouwen en een kapelanie met zielzorg te stichten. 
1777-1778, 1786  1 omslag  

Leveroy 

1805  Testament van Jacobus Mertens, pastoor te Nunhem, waarbij hij een 
kapelanie te Leveroy sticht. 
1728 november 28 authentiek afschrift 1 stuk 

1806  Akte van octrooi van het (Hof van Gelder te Roermond) aan die van Le-
veroy om een perceel aan te kopen teneinde daarop een kapelanie te 
bouwen. 
ca. 1750 afschrift  1 stuk 
N.B. Fragment. 

1807  Memorie van de koster van Leveroy betreffende zijn taken en geringe 
inkomsten. 
ca. 1740  1 stuk 

1808  Stukken betreffende een geschil voor de bisschop tussen de pastoor van 
Leveroy en de bezitters van de tiende van Duras aangaande de aanvulling 
van het levensonderhoud, het herstel van de pastorie en de betaling van 
jaargetijden. 
1772 1 omslag  

1809  Appointement van het Hof van Gelder te Roermond op het rekest van de 
pastoor van Leveroy als medeprovisor van de armen, waarbij hij genoe-
gen moet nemen met de uitkering van tien malder rogge en f. 10,- uit de 
inkomsten der armen te Nederweert en met de wijze van benoeming van 
armenmeesters te Leveroy. 
1780 september 14 authentiek afschrift 1 stuk 
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1810  Vonnis van het Hof van Gelder te Roermond in het proces tussen de re-
geerders van Nederweert en de bezitters van de tienden van Duras, waar-
bij de prins van Chimay wordt gelast voor een priester te Leveroy te zor-
gen die op zon- en feestdagen de vroegmis leest. 
1781 mei 30 afschrift  1 stuk  

Meijel 

1811  Staat van de inkomsten van de pastoor te Meijel. 
1777 juli 29  1 stuk 

1812  Akte waarbij de bisschop het beneficie van de H. Antonius of kapelanie 
met zielzorg te Meijel sticht en de eerste beneficiant benoemt. 
1728 juni 21  2 charters 
N.B. In tweevoud. 

1813  Stukken betreffende het verzoek van A. van den Steen te Meijel om erin 
te voorzien dat de pastoor zekerheid geeft voor de geleende 100 pattacon. 
1792 1 omslag 

Nederweert 

1814  Legger en manuaal van de inkomsten van de tweede kapelanie of het 
Sint- Catharinabeneficie te Nederweert. 
1635-1649  1 deel 
N.B. Voorin index op voornamen. 

1815  Akte waarbij Leonardus Mooren ten overstaan van de laatbank van de 
pastoor van Nederweert het goed genaamd Moorens tot onderpand stelt 
voor het bedrag van 1000 pattacon dat hij als executeur-testamentair ont-
vangen heeft tot stichting van een jaargetijde en een wekelijkse mis aan 
het H. Kruisaltaar te Nederweert. 
1765 februari 6 afschrift  1 stuk 

1816  Stukken betreffende het verzoek van Nicolaas Creyelmans, vicaris van 
het H. Kruisaltaar te Nederweert, om het aantal te lezen wekelijkse mis-
sen te verminderen. 
1782-1784  1 omslag  
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1817  Brieven van Egidius en Michael Gabrielis, pastoors te Nederweert, be-
treffende hun parochie en de aangrenzende parochie Leveroy. 
1682-1722  1 omslag 

Weert 

1818  Staat van de inkomsten van de kapelanie te Weert en het officie van de H.  
Maria Magdalena, met retroactum van 1616. 
1706 1 stuk 

1819  Akte waarbij de bisschop, na het beschikbaar stellen van middelen door 
het ingelegerde garnizoen van verschillende naties, twee beneficies sticht 
aan het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in de parochiekerk te Weert. 
1601 mei 17, 17de en 18de eeuw authentieke afschriften  2 stukken  

1820  Stuk houdende eedsformulier van de kerkmeester te Weert, met lijst van 
de kerkmeesters die de eed hebben afgelegd. 
1612-1652  1 stuk 

1821  Akten van stichting door de bisschop van de eerste en tweede kapelanie 
te Weert. 
1616 april 22, 26, 18de eeuw afschriften 2 stukken 

1822  Akte waarbij de pastoor van Weert en de schout Costerius beloven aan 
de minderbroeders die tijdens de besmettelijke ziekte assisteren, kost, 
onderdak en kleding te verschaffen. 
1669 mei 13 authentiek afschrift  1 stuk 

1823  Stuk houdende voorschriften van de bisschop, vastgesteld tijdens de visi-
tatie van 3 september 1690, betreffende de verplichtingen van de aan de 
pastoor van Weert ondergeschikte priesters en onderwijzenden, met na-
me ten aanzien van de liturgie. 
1690 september 3, 18de eeuw afschrift 1 stuk 

1824  Memorie van de pastoor van Weert betreffende zijn benoemingsrecht ten 
aanzien van de schoolmeesters, organist, koster en kapelaans, die tijdens 
gezongen missen als diaken en subdiaken moeten dienen. 
ca. 1700, 18de eeuw authentiek afschrift 1 stuk 
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1825  Stukken betreffende het verzet van de kerkmeesters en de pastoor van 
Weert tegen de oprichting van de broederschap van de gelovige zielen in 
het vagevuur in de kerk van de reguliere kanunniken aldaar, waardoor 
door de collecten en het plaatsen van een tweede offerblok, de inkomsten 
van de parochiekerk afnemen. 
1713 1 omslag 

1826  Akte waarbij de pastoor Henricus Theodorus Bisterveldt het beneficie 
van de heiligen Anna en Jozef in de parochiekerk te Weert sticht, met de 
akte van goedkeuring door de bisschop. 
1721 september 4 afschriften  1 katern 

1827  Stukken betreffende geschillen tussen de armenmeesters en de pastoor 
respectievelijk het wereldlijk bestuur van Weert aangaande het beheer 
der armengelden. 
1721-1728  1 omslag 

1828  Brieven van de prior van de reguliere kanunniken betreffende de rechten 
van de pastoor van Weert ten aanzien van het begraven van een kanunnik. 
1754 november  2 stukken 

1829  Brief van G.C. Princen, vice-pastoor te Weert, betreffende het gedrag 
van de priester Keuten die openlijk het recht van eerstgenoemde op wis-
selende inkomsten ontkent. 
1757 mei 6  1 stuk 

1830  Akte waarbij J.G. Knapen zijn huis in de Munsterstraat te Roermond tot 
onderpand stelt voor een schuld van f. 300,- ten behoeve van de armen-
fundatie van barones Van Eynatten te Weert. 
1768 november 12, 18de eeuw afschrift 1 stuk 

1831  Stukken betreffende het verzoek van die van Swartbroek onder de paro-
chie Weert om aan de kapel aldaar een residerende kapelaan met zielzorg 
te verbinden, met retroacta vanaf 1751. 
1772-1776  1 omslag  

1832  Stukken betreffende verzoeken van de pastoor van Weert om de beide 
kapelaans te gelasten hem daadwerkelijk in de zielzorg bij te staan, met 
retroacta van 1616. 
1772-1793  1 omslag  
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1833  Stukken betreffende het verminderen van de verplichtingen tot het lezen 
van missen en het geven van catechismusles in de kapellen te Altweert, 
Boshoven en Tungelroy, in de praktijk uitgevoerd door de paters minder-
broeders. 
1773 1 omslag 

1834  Stukken betreffende het verzoek om het bouwvallige huis, behorend tot 
het beneficie van de heiligen Anna en Jozef in de parochiekerk te Weert, 
te mogen verkopen. 
1789-1790  1 omslag  

1835  Stukken betreffende een geschil tussen de pastoor van Weert en de kape-
laan J. Keuten aangaande wederzijdse bevoegdheden en rechten, en be-
treffende animositeiten. 
1790-1791  1 omslag 

1836  Brieven betreffende het verzoek om de nieuwe kapel te Tungelroy in te 
wijden. 
1793 2 stukken 

1837  Stukken betreffende het verwerven door Zegerus Weelen, beneficiant 
van het beneficie De Berlo te Weert, van de desbetreffende archiefbe-
scheiden van de erfgenamen van zijn voorganger, en betreffende de 
stichting van vier leesmissen. 
1793-1794  1 omslag 

1838  Brieven van de pastoor van Weert. 
1702-1784  1 omslag 

Wessem 

1839  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de kapelanie van Wessem 
ten laste van de stad Wessem van f. 3000,-. 
1793 december 12  1 stuk 
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2.2.16 Stukken betreffende de bemoeienis met de armenzorg, met name te 
Roermond 

1840  Akten betreffende het beleggen van geld ten behoeve van de drie armen-
proven voor armen uit de heerlijkheid Dalenbroek te vergeven door de 
bisschop en de prior van het Kartuizerklooster. 
1607-1735, 18de eeuw afschriften, concept 1 omslag 

1841  Kwitantie van de pastoor van Roermond wegens de ontvangst van 100 
rijksdaalder te verdelen onder de armen. 
1720 januari 8  1 stuk 

1842  Brief van N.N. te ’s-Hertogenbosch met het verzoek om toestemming te 
verlenen tot het uitkeren van geld uit misfundaties aan aanzienlijke ar-
men. 
1724 maart 2  1 stuk 

1843  Brief van het stadsbestuur van Roermond waarbij het op verzoek van de 
bisschop de (ver)huur van het huis bewoond door N. Chauvelle opschort 
tot de terugkomst van de bisschop, hetgeen in het voordeel van de arme 
wezen is. 
1713 februari 13  1 stuk 

1844  Stukken betreffende de volmacht van de bisschop aan kanunnik Van 
Breugel om het afhoren van de rekeningen van de armenmeesters te 
Roermond bij te wonen. 
1720 2 stukken 

1845  Akte waarbij F.A.B. de Pollart op verzoek van de bisschop de eerstvol-
gende vrijkomende prove in het Oud Manhuis te Roermond vergeeft aan 
Merten Clousen, met akte van inbezitstelling van 1737. 
1732 december 24  2 stukken 

1846  Stukken betreffende het verzet van de bisschop tegen de oprichting van 
het Hospitael Generael te Roermond en betreffende het bestuur van deze 
instelling, waarin de bisschop één der directeuren is. 
1739-1754  1 omslag 
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1847  Brieven van en aan het Comité van het Hospitael Generael te Roermond 
betreffende de benoeming door de bisschop van een nieuw lid van dit 
Comité in casu de pastoor van Roermond. 
1780 2 stukken 

2.2.17 Stukken betreffende het uitoefenen van de kerkelijke rechtspraak door de 
officialen van het bisdom Roermond 

a. de benoeming van- en de taakuitoefening door de officialen 

1848  Stukken betreffende de benoeming van de officiaal en suppoosten van de 
kerkelijke rechtbank te Roermond, bevoegd voor het Overkwartier van 
Gelder. 
1700-1791  1 omslag 

1849  Memorie betreffende de vraag of een clericus die tweemaal gehuwd is, in 
casu Jacobus van Merlo, de functie van officiaal te Roermond kan uitoe-
fenen. 
1685 oktober 26 minuut  1 stuk 

1850  Akten van attestatie inhoudend dat sedert bisschop Reginaldus Cools de 
officiaal, de promotor en griffier van het officialaat te Roermond geen 
salaris meer ontvangen. 
1724 januari-februari afschriften  1 omslag  

1851  Stukken betreffende de procedures tegen Joannes Franciscus Dispa voor 
de aartsbisschop van Mechelen, het Hof van Gelder te Roermond en de 
gedelegeerde rechter van het aartsbisdom Mechelen aangaande de be-
zitshandhaving respectievelijk herverkrijging van het ambt van officiaal 
te Roermond, waarbij de bisschop meent bevoegd te zijn een officiaal te 
ontslaan. 
1724, 1728-1730  1 pak  

1852  Stukken betreffende de vraag of de bisschop een officiaal wegens onge-
schiktheid kan ontslaan en betreffende het proces als interveniënt voor de 
promotor tegen de officiaal Theodorus Ludovicus Petit voor het Hof van 
Gelder te Roermond aangaande de bezitshandhaving van laatstgenoemde 
in de uitsluitende bevoegdheid om recht te spreken in criminele en civie-
le zaken. 
1730 1 omslag 
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1853  Stukken betreffende de benoeming van de officiaal en suppoosten van de 
kerkelijke rechtbank voor het dekenaat Valkenburg. 
1722-1794  1 omslag 

1854  Stukken betreffende de (eventuele) bemoeienis van de bisschop met pro-
cessen aanhangig voor de officiaal. 
1682-1793  1 omslag 

1855  Brieven van de pastoor van Boxmeer met het verzoek de deken van het 
dekenaat Cuijk te gelasten geen proces in behandeling te nemen betref-
fende het voorgenomen huwelijk tussen de minderjarige Joannes Ignatius 
Vos en N. van Dijk. 
1792 1 omslag 

1856  Brieven van de pastoors van Sambeek en Oploo waarin kritiek wordt 
geuit op het optreden van de deken van het dekenaat Cuijk als officiaal 
naar aanleiding van de procedure aangaande de stuiting van de huwe-
lijksroepen voor Peter Arits en Anna van den Heuvel, zelfs met de sug-
gestie om de functies van deken en officiaal los te koppelen. 
1796 1 omslag 

b. de competentie van de bisschop c.q. de officialen 

1857  Stukken betreffende schendingen van de rechtspraak van de bisschop 
door wereldlijke rechters. 
1620-1792  1 omslag 

1858  Stukken betreffende de klacht van de pastoor van Arcen dat de heer al-
daar inwoners in rechte betrekt die met toestemming van de pastoor op 
een feestdag turf hadden vervoerd, en het daaruit voortvloeiende geschil 
voor de Geheime Raad aangaande het schenden van de kerkelijke 
rechtsmacht door de heer. 
1643-1644, 1646  1 omslag  

1859  Stukken betreffende een geschil later een proces voor de Geheime Raad 
met respectievelijk tegen de Staten van het Overkwartier van Gelder en 
de momboir van het Hof van Gelder die aan de bisschop de strafrecht-
spraak ten aanzien van leken betwisten. 
1661-1663  1 omslag 
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1860  Stukken betreffende het verzoek van de bisschop aan de landsheer om 
het vonnis van de Geheime Raad van 6 juli 1663 nader te interpreteren 
naar aanleiding van gerezen moeilijkheden over het recht van preventie. 
1678-1679  1 omslag 

1861  Brieven betreffende problemen met militaire rechters aangaande het pro-
ces van Johan Walner van Rauchenzauw. 
1678 1 omslag 

1862  Akte van attestatie van de bisschop inhoudend dat de officiaal de enige 
competente rechter is betreffende de stuiting van huwelijksroepen en 
huwelijkse zaken. 
1703 maart 18  1 stuk 

1863  Stukken betreffende een verzoek van de graaf van Schaesberg waarop de 
Raad van State bepaalt dat de bisschop bij arrest vonnis kan wijzen in 
een proces over het personaat te Hinsbeck, zodat de vraag naar de even-
tuele appelrechter overbodig is. 
1704 1 omslag 

1864  Stuk houdende advies van het Hof van Gelder te Venlo aan de Staten-
Generaal over de vraag of het Echtreglement van 18 maart 1656 in het 
Staatse Overkwartier van toepassing zou kunnen zijn, waarop het Hof be-
toogt dat in de meeste punten reeds is voorzien met name door de recht-
spraak door de bisschop. 
1722 augustus 5 afschriften, gedrukt 1 omslag 
N.B. In veelvoud.  

1865  Brieven van en aan het Hof van Gelder te Geldern betreffende problemen 
aangaande de ten uitvoerlegging van het door de officiaal uitgesproken 
vonnis tussen Joannes Graven en Mathias Nickers alias Wemkens over 
het vergeven van de beurs van Henricus Gansmalt. 
1726 1 omslag  
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1866  Stukken betreffende het conflict met het Hof van Gelder te Venlo en de 
Staten- Generaal aangaande het gevangen nemen van Catharina Antonia 
de Hartzheim te Vlodrop en haar onderbrenging in een Roermonds 
klooster wegens het ongeldige huwelijk met François d’Eyschen, en ver-
volgens het proces tegen de drossaard van Montfort wegens vergoeding 
van (proces)kosten. 
1736-1738  1 omslag  

2.2.18 Stukken betreffende het uitoefenen van de rechtspraak door de bisschop 
zelf 

a. de bisschop als gedelegeerd rechter 

1867  Stukken betreffende een proces voor de vicaris-generaal als gedelegeerd 
rechter in hoger beroep tussen de erfgenamen van Gerard Cox en Maria 
Spee c.s. aangaande de inbezitstelling van het Sint-Antoniusbeneficie te 
Kessel. 
1663-1664  1 omslag 

1868  Stukken betreffende een proces voor de bisschop in hoger beroep van het 
officialaat te Mechelen tussen Joannes Fimbrij en Ignatius l’Espee c.s. 
aangaande de inbezitstelling van een prebende in het kathedrale kapittel 
te Brugge. 
1693-1694  1 omslag 

1869  Stukken betreffende de uitvoering van de opdracht als gedelegeerd rech-
ter in het geschil tussen Henricus Pelzer en H. Krufft aangaande de inbe-
zitstelling van een prebende in het Sint-Martinuskapittel te Kerpen en de 
daaruit voortvloeiende problemen wegens het inroepen van de gouden 
bul. 
1697-1698  1 omslag  

1870  Stukken betreffende een proces voor de bisschop als gedelegeerd rechter 
tussen Joannes Godefridus de Bequerer, proost te Kerpen, en Rabanus 
Roemer, kanunnik aldaar, wegens belediging. 
1708 1 omslag  

1871  Brief waarin baron Karg te Valenciennes dankt voor de uitspraak van de 
bisschop in een proces dat hem door de H. Stoel was toebedeeld. 
1709 augustus 16  1 stuk 
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1872  Stukken betreffende het dagen van de prior en een kruisheer van het 
Kruisherenklooster te Roermond voor de bisschop als gedelegeerd rech-
ter om als getuigen te worden gehoord. 
1709 1 omslag 

1873  Stukken betreffende een proces voor de bisschop als gedelegeerd rechter 
in hoger beroep tussen Carolus Josephus Coloma, graaf van Bornem, en 
Alexander Coloma. 
1710-1712  1 omslag 

1874  Akte waarbij de bisschop, gemachtigd door de Congregatie van het H. 
Officie, aan Orontius Cimalignus, priester van het bisdom Matera in het 
koninkrijk Napels, absolutie verleend wegens zijn vroegere geloofsafval, 
zodat hij weer als priester kan functioneren, met een brief van een pries-
ter in het gevolg van de hertog van Toscane te ’s-Gravenhage om zich 
voor ene Roselli ter verkrijging van absolutie in te zetten. 
1709, 1711  1 lias + 1 stuk  

b. de bisschop als rechter ten aanzien van leden van het kathedrale kapittel 

1875  Stukken betreffende een geschil tussen de bisschop en het kathedrale 
kapittel aangaande de vraag of de leden en suppoosten van het kapittel 
voor strafrechtelijke zaken onder de rechtsmacht van de bisschop vallen, 
en over de inkomsten uit zijn prebende. 
1712 1 omslag 

1876  Stukken betreffende een proces voor het Hof van Gelder te Roermond 
tegen het kathedrale kapittel dat betoogt dat de bisschop niet bevoegd is 
appel toe te laten van een vonnis van het kapittel over het vergeven van 
een prebende. 
1726-1727  1 omslag 

1877  Stukken betreffende een proces voor de bisschop tussen Theodorus Roe-
lofs, pastoor te Goch, en kanunnik Antonius Bosman aangaande een 
grondrente. 
1655-1656  1 omslag 
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1878  Stukken betreffende een proces voor de bisschop tussen het kathedrale 
kapittel en kanunnik Antonius Bosman aangaande de ontruiming van een 
huis. 
1657 1 omslag 

1879  Stukken betreffende een proces voor de bisschop tussen het kathedrale 
kapittel en de executeur-testamentair van J. van Lith, kanunnik en cantor, 
aangaande de afwikkeling van vorderingen ten laste van diens nalaten-
schap. 
1688-1692  1 pak 

1880  Stukken betreffende een proces voor de bisschop tussen de cantor Maxi-
miliaan Antoon Gammans en het kathedrale kapittel aangaande de uitke-
ring van zijn prebende. 
1691-1692  1 omslag 

1881  Brief van Henricus Woesting, officiaal en kanunnik van het kathedrale 
kapittel, met het verzoek om de advocaat Aerssen of een ander aan te 
wijzen om voor hem zijn proces voor de bisschop tegen het kathedrale 
kapittel voort te kunnen zetten, met bijlage. 
1705 december 23  2 stukken  

2.2.19 Stukken betreffende de taken van de bisschop ten behoeve van het 
wereldlijke centrale gezag en het Overkwartier van Gelder 

1882  Brieven van de centrale regering te Brussel betreffende het geven van 
advies over de door de stadsbesturen van Roermond en Venlo voorge-
dragen kandidaten voor het ambt van (raads)burgenmeester. 
1687-1719  1 omslag 

1883  Stukken waarbij Peter van Lom de bisschop verzoekt gunstig advies uit 
te brengen aangaande zijn benoeming en herbenoeming tot raadsburge-
meester van Roermond. 
(1680), 1681  1 omslag 

1884  Stukken betreffende het verzoek van P. van Lom om erin te bemiddelen 
dat hij zijn rang en ambten van burgemeester en schepen van Roermond 
terugkrijgt die hij in 1702 heeft verloren door zijn weigering om de eed 
aan de Staten-General af te leggen. 
1715-1716  1 omslag 
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1885  Stukken betreffende de moeizame bemiddeling via de gravin d’Erps te 
Brussel ter benoeming van C.J. Cox tot schepen van Roermond. 
1720 1 omslag 

1886  Akte van attestatie van de bisschop dat Jean François de Haen zeer ge-
schikt is om in de vacante schepenzetel op te volgen. 
1723 april 21 minuut  1 stuk 

1887  Stukken opgemaakt als lid van de commissie benoemd door de gouver-
neur-generaal, die met name het beheer van de onraadspenningen moet 
onderzoeken, die door de Staten van het Overkwartier sinds 1664 werden 
opgelegd. 
1679 1 omslag 

1888  Stukken betreffende de klachten van de bisschop, met name aangaande 
het misbruik dat de ridderschap van haar positie in het Overkwartier 
maakt, en daarmee samenhangend de poging van de bisschop om als 
geestelijke stand toegang te verwerven tot de Staten van het Overkwar-
tier, met retroacta vanaf 1596. 
1682-1698  1 pak 

1889  Memorie betreffende het recht van voorrang van de bisschop voor de 
stadhouder, de prins van Nassau, met stukken betreffende de voorrang 
van bisschoppen voor leken. 
z.d., einde 17de eeuw  1 omslag  

1890  Stukken betreffende de bemiddeling van de bisschop tot gedeeltelijke 
kwijtschelding van de bede, tot het sluiten van overeenkomsten aangaan-
de het betalen van contributie door het Overkwartier aan de vijand ter 
voorkoming van plundering, en in dit kader het verzoek van de bisschop 
aan de Staten-Generaal om de Staten van het Overkwartier weer de be-
schikking over de onraadsgelden te geven, en tenslotte betreffende de le-
vering van foerage. 
1702-1714  1 omslag  

1891  Kwitanties van kanunnik T.M. de Haen en het klooster de ongeschoeide 
Karmelietessen te Roermond wegens het ontvangen van 25 pattacon, ge-
leend aan de bisschop ten behoeve van de koning. 
1702 2 stukken 
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1892  Stukken betreffende de verzorging van krijgsgevangenen te Roermond. 
1702-1703  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 99. 

1893  Stukken betreffende het betalen van contributie aan de Fransen door de 
vrije heerlijkheden van Gelder. 
1711 afschriften  1 omslag 

1894  Akte van volmacht van de gevolmachtigd minister De Prié om de nieuw 
benoemde kanselier François Gaspar de Hemselrode te beëdigen. 
1721 april 16  1 stuk 

1895  Brieven betreffende de uitnodiging aan de bisschop om aanwezig te zijn 
bij de inhuldiging van de koning van Pruisen te Geldern en het Te Deum 
in te zetten. 
1786 2 stukken 

2.2.20 Stukken opgemaakt en ontvangen als hoofd van het kathedrale kapittel 

a. de organisatie van het kathedrale kapittel 

1896  Akte waarbij paus Alexander VII toestemming verleent tot het verplaat-
sen van de bisschoppelijke zetel en het kathedrale kapittel van de H. 
Geestkerk naar de parochiekerk van Sint-Christoffel te Roermond. 
1660 juli 14 afschrift  1 stuk  

1897  Stukken betreffende het proces voor het Hof van Gelder te Roermond en 
de Grote Raad te Mechelen tussen de bisschop en deken Dispa van het 
kathedrale kapittel aangaande de pretentie van laatstgenoemde om het 
kapittel te mogen convoceren, met retroacta vanaf 1431. 
1750-1759  1 pak + 1 charter 
N.B. Zie regestnr. 77. 

1898  Stukken betreffende de weigering van de koster Mathias Naus om een 
door de bisschop opgelegde boete te betalen wegens zijn eerdere weige-
ring om namens de bisschop biljetten te bezorgen. 
1731-1732  2 stukken  

1899  Memories voor de pedel van het kathedrale kapittel om namens de bis-
schop de kanunniken voor een vergadering te convoceren. 
1780-1792  1 omslag 
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1900  Brieven betreffende de benoeming van de deken van het kathedrale ka-
pittel. 
1708, 1720  1 omslag 

1901  Stuk houdende verbod aan de pastoor van Roermond om ten nadele van 
het recht van de deken van het kathedrale kapittel de priester Christianus 
Galliot te begraven. 
1734 april 29  1 stuk 

1902  Stuk houdende verweer van de pastoor van Roermond tegen J.F. Dispa 
als deken van het kathedrale kapittel die beweert gerechtigd te zijn tot de 
inbezitstelling van de kapelaans en vicarissen van de parochie in hun 
functies, met bijlagen. 
1770 1 omslag 

1903  Rekest van de bisschop aan de paus met het verzoek om na zijn overlij-
den deken Jacobus Hyacinthus Simon tot vicaris-generaal en econoom te 
benoemen, ongeacht de rechten van het kathedrale kapittel. 
(1738) 1 stuk 

b. de stichting en vergeving van prebenden en ambten 

1904  Lijst van kanunniken van het kathedrale kapittel over de jaren 1569-1599. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

1905  Stukken betreffende het vergeven en in bezit stellen van prebenden van 
het zogenaamde “oude corpus” van het kathedrale kapittel.  
(1688)-1791  1 omslag 

1906  Stukken betreffende het proces voor het Hof van Gelder te Roermond 
tussen de bisschop en Leonard Mooren enerzijds en Petrus Antonius Petit 
anderzijds aangaande de bezitshandhaving van laatstgenoemde in zijn 
prebende, en betreffende het geschil voor de Geheime Raad aangaande 
de geschiktheid van Mooren als kanunnik. 
1735-1738  1 omslag  
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1907  Stukken betreffende het verzoek van Theodora de Bors, namens haar 
broer de kanunnik De Bors, om de overhaaste verkiezing van een nieuwe 
kanunnik te verbieden, omdat in dat geval diens stemrecht wordt aange-
tast. 
1735-1737  1 omslag 

1908  Stukken betreffende de klacht van kanunnik Haex bij het Hof van Gelder 
te Roermond inhoudend dat de vacante prebende van P.A. Petit niet aan 
een licentiaat in de beide rechten, maar aan een licentiaat in de theologie 
wordt vergeven, terwijl de beoogde een Luikenaar is, waartegen de bis-
schop betoogt te mogen bepalen aan welke van beide studierichtingen de 
prebende zal toekomen, met retroacta vanaf 1737. 
1753-1754  1 omslag 

1909  Stukken betreffende het vergeven van de prebenden gesticht door Pere-
grinus Vogels. 
1678-1789  1 omslag 

1910  Stukken betreffende een geschil met het kathedrale kapittel aangaande de 
vraag of de bisschop alleen of enkel samen met het kapittel de prebenden 
gesticht door Peregrinus Vogels mag vergeven. 
1735 1 omslag 

1911  Akte waarbij Theodorus Vlodrop een nieuwe prebende in het kathedrale 
kapittel sticht. 
1724 concepten  2 stukken 

1912  Akte waarbij de bisschop de stichting van een prebende door Jacobus van 
Breugel in het kathedrale kapittel goedkeurt. 
1731 september 8 authentiek afschrift 1 katern 

1913  Stukken betreffende het verzoek van de bisschop om aan Leonard Theu-
nissen ontheffing te verlenen van de verplichte studietijd te Leuven, zo-
dat hij de theologale prebende in het kathedrale kapittel kan verwerven. 
(1779) minuten  1 omslag  

1914  Brieven van de nuntius te Luik betreffende het verzoek van het kathedra-
le kapittel mogelijk tot vermindering van het aantal prebenden. 
1790 1 omslag 
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1915  Rekest van kanunnik H. Haex om alsnog zijn visie over een vereniging 
van zijn prebende aan de momboir van het Hof van Gelder te Roermond 
door te sturen. 
(1775-1793)  1 stuk 

1916  Rekesten van Joannes Dominicus Schoffelen, koster van de kathedrale 
kerk, met het verzoek hem bij het kapittel voor de functie van succentor 
aan te bevelen, respectievelijk om de ontvanger Vlodrop te gelasten de 
verschuldigde vergoeding uit te keren wegens het door klokkengelui 
aankondigen van vieringen, een werk dat door zijn echtgenote werd ver-
richt. 
ca. 1705, ca. 1709  2 stukken 

c. de rechten, plichten en het gedrag van kanunniken 

1917  Stuk houdende voorschriften van de bisschop betreffende de verplichtin-
gen van de pastoor van Roermond met name ten aanzien van het kathe-
drale kapittel. 
1694 juli 17 gedrukt  1 stuk 

1918  Stukken houdende vragen en antwoorden betreffende de rechten en 
plichten van de bezitter van de theologale prebende, P. Schoenmaeckers, 
en van de scholaster H. Gielen. 
1770-1771  2 stukken 

1919  Akte van attestatie van A.J.J. Costerius betreffende zijn verplichtingen 
als kanunnik. 
1786 juni 27  1 stuk 

1920  Stukken betreffende de ongewenste afwezigheid van kanunnik Goswinus 
de Bors. 
1735-1736  2 stukken 

1921  Stukken betreffende de bemiddeling van de bisschop bij het stadsbestuur 
van Roermond om voor de rentmeester van het kathedrale kapittel de 
vrijstelling van inkwartiering en accijnzen veilig te stellen. 
1715 1 omslag  
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1922  Stukken betreffende de dagvaarding van de bisschop, het kathedrale ka-
pittel en de promotor voor Andreas van Ophem, proost van de reguliere 
kanunniken op de Koudenberg te Brussel, als gedelegeerd rechter, door 
Maximiliaan Antoon Gammans, kanunnik van het kathedrale kapittel, 
wegens laster. 
1697 1 omslag  

d. de inkomsten en lasten van het kapittel en de prebenden 

1923  Stukken betreffende de belasting en vrijstelling van tienden. 
1704-1778  1 omslag 

1924  Stukken betreffende het verzet van de bisschop tegen de aantasting door 
het stadsbestuur van de vrijdom van het betalen van stedelijke accijnzen 
van de kapelaans van het kathedrale kapittel. 
1690-1701, 18de eeuw afschriften  1 omslag 

1925  Stukken betreffende een geschil voor het stadsbestuur van Roermond 
tussen de pastoor en de kerkmeesters enerzijds en de bisschop en het ka-
thedrale kapittel anderzijds mogelijk aangaande het betalen van begraaf-
rechten. 
1732, 1735  1 omslag 

1926  Rekest van de geestelijke dochter Helena Coenen met het verzoek ervoor 
te zorgen dat zij het uitgeleende geld en rente ten laste van de Vogeliaan-
se prebenden ontvangt. 
ca. 1675  1 stuk  

1927  Stuk houdende verzoek om het kathedrale kapittel te gelasten verant-
woording af te leggen over de inkomsten van de zogenaamde fabrieksja-
ren van de overleden kanunnik Egbertus Woesting en de succentor Jaco-
bus Jacobi, met bijlagen. 
ca. 1702  1 lias  

1928  Appointementen op rekesten van J.P. Ubbels, mede namens de andere 
musici, om ter viering van het Caeciliafeest de gewoonlijke bijdrage te 
geven. 
1787, 1789  2 stukken 
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1929  Appointement op het rekest van de naburen van de Sint-Christoffelput 
met het verzoek om als hoofd van de kathedrale– en parochiekerk een 
bijdrage te geven voor een nieuwe pomp van Naamse steen. 
1791 juli 28  1 stuk  

e. de devotie en liturgie in de kathedraal 

1930  Mandaat van de bisschop om offerstokken te plaatsen ten behoeve van 
het zaterdagse muzikale lof voor het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van 
Smarten, afkomstig uit de oude kathedraal, en aan Robert Nicolaas van 
Elsrack om deze offergelden en andere inkomsten met de kerkmeester te 
beheren. 
1687 februari concept  1 stuk  

1931  Kwitantie voor de secretaris Bonjean van de zangmeester A. Antonii 
wegens de zang tijdens de uitvaartmissen van de bisschoppen van Brug-
ge en Antwerpen. 
1707 januari 20  1 stuk  

1932  Akte waarbij Joannes Andreas Kniest, notaris te Praag, verklaart dat Jo-
sephus de Lankisch, deken van de Sint-Vituskathedraal aldaar, aan de 
bisschop van Roermond een reliek van de heilige Joannes Nepomucenus 
heeft geschonken om in de Joannes Nepomucenuskapel in de kathedraal 
vereerd te worden, met toestemming van de bisschop tot verering van 
deze relikwie. 
1749 april 28  1 stuk  

1933  Stuk houdende bericht van de bisschop aan het Hof van Gelder te Roer-
mond naar aanleiding van en rekest van baron De Neerijsche tot herstel 
van het orgel door het kathedrale kapittel, waarover gezien de akte van 
overbrenging van het kapittel, niet zonder de bisschop beslist kan worden. 
1704 maart 6 minuut  1 stuk 

1934  Memorie van de organist Herman Vinckenius en de zangmeester A. An-
tonii betreffende de slechte staat van het orgel der kathedrale kerk. 
ca. 1750  1 stuk 
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1935  Akte van aanneming van werk gesloten met de schrijnwerker Michiel 
Janssen tot het vervaardigen van de toegang tot het koor van de kathe-
draal. 
1731 november 17  1 stuk 

2.2.21 Stukken betreffende het optreden als executeur-testamentair en het 
bemiddelen ten behoeve van particulieren 

1936  Akte van dading tussen de erfgenamen van Mathias Maroyen enerzijds 
en de bisschop en de cantor Johan van Lith als executeurs-testamentair 
anderzijds waarbij de erfgenamen 125 pattacon zullen betalen voor vro-
me doeleinden voor het zielenheil van Mathias en Catharina Maroyen, 
zulks te bepalen door de bisschop, met aantekeningen over de te lezen 
missen. 
1681 juli 20  1 omslag  

1937  Akte waarbij de bisschop, als testamentaire voogd van de minderjarige 
kinderen van Frans Willem graaf van den Bergh, zijn secretaris L. 
Mooren machtigt om in Boxmeer met anderen de nalatenschap te bered-
deren, met retroactum van 1737. 
1739 februari 25 minuut  2 stukken 

1938  Stukken betreffende de uitvoering van het testament van Guilielmus Od-
daer, pastoor te Maasbracht, ter verdeling van gelden ten behoeve van 
vrome doeleinden, met retroactum van 1733. 
1756 1 omslag 

1939  Stukken betreffende de uitvoering door de bisschop van het testament 
van gravin Sophia Gertrudis Theresia von Münchhausen, overleden in 
het klooster Godsweerd te Roermond. 
1767 1 omslag  

1940  Akte waarbij Emmanuel Theodose de la Tour d’Auvergne voor notaris G.  
Daemen te Roermond de bisschop en Gerard Assuère de Horion vol-
macht geeft om zijn inkomsten te beheren uit zijn functies van groot-
proost van het kathedrale kapittel te Luik, proost van het kapittel te Fos-
ses en van aartsdiaken der stad Luik. 
1713 augustus 26 authentiek afschrift 1 stuk  
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1941  Stukken betreffende verzoeken om een akte van attestatie te willen ver-
strekken. 
1678-1796  1 omslag 

1942  Brieven betreffende verzoeken aan de bisschop om een aanbeveling te 
willen schrijven. 
1702-1792  1 omslag  

1943  Brief van de barones Van Boedberg, abdis van de abdij Fürstenberg, met 
het verzoek te bemiddelen in het geschil tussen haar moeder en haar 
zwager majoor Rhoe betreffende de opvoeding van de drie jongste 
(klein)kinderen, met retroactum van 1685. 
1690 januari 29  2 stukken 

1944  Brief van Joannes de Paix, scholaster te Heinsberg, waarbij hij de bis-
schop om bemiddeling vraagt bij de militaire autoriteiten voor de vrijla-
ting van de ontvanger der presentiegelden die met twee andere Heins-
bergse ingezetenen wegens achterstallige contributie is meegenomen. 
1702 augustus 21  1 stuk 

1945  Brieven van met name Carlo Ferdinando Artz te Livorno die bemidde-
ling van de bisschop vraagt met betrekking tot zijn familie. 
1709 1 omslag 

1946  Brief van Angelique Joseph Routart met het verzoek haar broer in be-
scherming te nemen, religieus van de abdij Eaucourt die zich heeft terug-
getrokken in de proosdij Meerssen, om aan de vervolging door zijn abt 
en enkele mede-religieuzen te ontkomen. 
1711 december 27  1 stuk  

1947  Stukken betreffende het verzoek van Maria Anna van den Putten geboren 
Wittenhorst om bij de officiaal te Luik te bemiddelen in het proces tegen 
haar echtgenoot. 
1743 2 stukken 

1948  Stukken betreffende de bemiddeling van de bisschop om te Rome (nog-
maals) dispensatie wegens aanverwantschap in de eerste graad te ver-
werven ten behoeve van Dominicus Lambertus Antonius de Rijckman en 
Maria Barbara van der Vekene tegen verminderd tarief. 
1783-1784  1 omslag  
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1949  Brief van Louise de Block, kloosterzuster te Oostrum, met het verzoek 
erin te willen bemiddelen dat een van de stiftdames te Thorn haar een 
rente laat toekomen. 
1789 december 15  1 stuk  

1950  Brieven betreffende het verzoek van N. Caudron te La Rochelle om te 
willen nagaan of twee wezen aldaar nog iets van een erfenis te verwach-
ten hebben van familie te Leuth. 
1791-1792  1 omslag  

1951  Stukken betreffende het verzoek van de proost van Meerssen om hem te 
willen steunen tegen eventuele pogingen vanwege de Staten-Generaal 
om, in navolging van de gebeurtenissen in Frankrijk, de proosdij op te 
heffen. 
1792 1 omslag  

2.2.22 Stukken betreffende het uitoefenen van bisschoppelijke bevoegdheden 
buiten het bisdom Roermond 

1952  Stukken betreffende de aan de bisschop verleende toestemming om pon-
tificale missen op te dragen en te preken in de bisdommen Keulen en 
Luik en het aartsbisdom Mechelen. 
1703, 1708, 1785  1 omslag 

1953  Akten waarbij aan de bisschop toestemming wordt verleend om in het 
aartsbisdom Mechelen en het bisdom Luik altaren, een kerk en kapellen 
te wijden. 
1708-1714  1 omslag  

1954  Akten waarbij de bisschop toestemming wordt verleend om tijdens zijn 
residentie als kanunnik te Thorn aldaar zijn bisschoppelijke functies uit 
te oefenen, als het toedienen van wijdingen en het vormsel en het wijden 
van altaren te Thorn. 
1709 1 omslag 

1955  Akten van volmacht van de nuntius te Keulen om het bisschoppelijk 
ambt te Elten uit te oefenen. 
1710, 1723  2 stukken 
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1956  Akte van volmacht van de aartsbisschop van Mechelen aan de coadjutor 
te Roermond om in zijn aartsbisdom bij zijn afwezigheid het bisschoppe-
lijk ambt uit te oefenen, met name het toedienen van wijdingen en het 
vormsel.  
1721 oktober 3  1 stuk 

1957  Stukken betreffende het verzoek van N. Rouwenoort geboren Schimmel-
penninck van der Oye, en het grootste gedeelte van de katholieke ge-
meenschap te Doesburg om erin te willen voorzien dat de priester Lub-
bers terugkeert die wegens een geschil met de jezuïeten de parochie heeft 
moeten verlaten. 
1721 2 stukken 

2.2.23 Varia 

1958  Brieven met nieuwjaarswensen en felicitaties. 
1730-1792  1 omslag 

1959  Brieven waarvan de inhoud niet kan worden vastgesteld. 
1702-1797  1 omslag 

Gedeponeerde archiefstukken 

1  Archiefstukken van Reginaldus Cools, bisschop 1677-1700 

1960  Brieven aan Reginaldus Cools en stukken opgemaakt vóór zijn aantreden 
als bisschop van Roermond. 
1666-1677  1 omslag 

1961  Brieven van het Hof van Gelder te Roermond waarbij Reginaldus Cools 
wordt aanbevolen voor de vacante bisschopszetel van Mechelen. 
1689 juni 20 minuten  1 omslag 
N.B. Minuten van de hand van de bisschop. 

2  Archiefstukken van Angelus d’Ongnies et d’Estrees, bisschop 1701-
1722 

1962  Akte waarbij Karel II Angelus d’Ongnies benoemt tot prediker van de 
koninklijke kapel te Brussel, met afschrift. 
1685 december 6  1 charter + 1 stuk 
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1963  Kwitanties voor Angelus d’Ongnies et d’Estrees wegens geleverde goe-
deren. 
1693-1699  1 omslag 

1964  Brief van de vorst van Nassau te Roermond (de stadhouder) waarschijn-
lijk aan d’Ongnies waarbij hij zijn diensten aanbiedt wegens de reis van 
de laatstgenoemde naar Spanje.  
1699 juli 18  1 stuk 

1965  Brief van de prior van het Kartuizerklooster te Roermond waarbij hij de 
toekomstige bisschop toestemming verleent om in het klooster in retraite 
te gaan. 
1701 april 14  1 stuk 

1966  Akte waarbij Charles François d’Ongnies et d’Estrees voor notaris Guil-
laum Despa aan zijn oom Albert d’Urse, baron van Hermal, een rente 
van f. 350,- afstaat ten laste van de domeinen van Agimont bij Givet ter 
aflossing van een schuld van f.10.000,- die zijn vader had aangegaan. 
1677 augustus 13 authentiek afschrift 1 stuk 

3  Archiefstukken van Franciscus Ludovicus Sanguessa, bisschop 1722-
1741 

1967  Brieven van personen te Brugge die kennis geven van het plotselinge 
overlijden van de bisschop aldaar, kennelijk met het oog op een mogelij-
ke promotie van de Roermondse bisschop. 
1706 juni 19  1 omslag 

1968  Brief van Henricus Tempel aan Sanguessa als definitor van de Neder-
germaanse provincie der Minderbroeders-Recollecten te Roermond. 
1709 september 18  1 stuk 

1969  Stuk houdende rechtskundig advies van Franciscus Sanguessa, gardiaan 
der Minderbroeders, betreffende de vraag of de bisschop bevoegd is de 
clausuur op te leggen aan zusters die niet onder zijn rechtsmacht vallen, 
en deze te onderzoeken. 
z.d., begin 18de eeuw  1 stuk  
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1970  Stukken betreffende de benoeming van Franciscus Ludovicus Sanguessa 
tot vicaris- generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch en de weigering 
van de Staten-Generaal om de benoeming goed te keuren. 
1727-1728  1 omslag  

1971  Akte waarbij de thesaurier-generaal van de Camera apostolica te Rome 
aan Franciscus Ludovicus Sanguessa krachtens pauselijke akte toestem-
ming verleent om bij testament over zijn goederen te beschikken tot een 
bedrag van 3000 schilden. 
1728 juli 6  1 stuk  

4  Archiefstukken van Joannes Franciscus Dispa, vicaris-generaal 
1741-1743, 1774-1775 

1972  Brief van de abdis van het Clarissenklooster te Roermond. 
1723 januari 1  1 stuk 

1973  “Acta sede episcopali Ruraemundensi vacante sub me Joanne Francisce 
Dispa”, Brievenboek van ingekomen en uitgaande brieven van en aan de 
vicaris-generaal. 
1741 augustus 11 – 1743 september 16; 
Protocol van beschikkingen van de vicaris-generaal en brievenboek van 
ingekomen en uitgaande brieven. 
1743 september 17 – 1744 januari 5  1 deel 
N.B. 1: De brieven zijn dezelfde als geregistreerd in inv.nrs. 19-20. 
N.B. 2: De beschikkingen sedert 17 september 1743 zijn dezelfde als geregistreerd in 
inv.nr. 21. 

1974  Akten waarbij het kathedrale kapittel Joannes Franciscus Dispa tot vica-
ris-generaal en G. de Wagener tot econoom benoemt. 
1741 augustus 16, 18de eeuw afschriften 2 stukken 

1975  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van deken Dispa ten laste van de 
chevalier Van der Vekene van 100 pattacon. 
1774 augustus 24 authentiek afschrift 1 stuk 
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5  Archiefstukken van Joannes Antonius de Robiano, bisschop 1746-
1769 

1976  Stuk houdende lofdicht wegens het behalen van de graad van licentiaat in 
de theologie aan de universiteit te Leuven door Joannes Antonius de Ro-
biano, pastoor te Leefdaal, door Laurent van der Steen, beneficiant aldaar. 
1732 augustus 27 gedrukt  1 stuk 

1977  Brieven waarbij bisschop De Robiano geluk wordt gewenst met zijn be-
noeming tot bisschop van Antwerpen en vervolgens waarbij hem geluk 
wordt gewenst, omdat hij van de benoeming heeft afgezien. 
1749 2 stukken 

1978  Akte waarbij paus Benedictus XIV aan de bisschop van Roermond toe-
stemming verleent om gedurende het opdragen van de mis een bonnet te 
dragen. 
1751 april 30  1 charter 
N.B. VROA 1901, 463. 

1979  Akten waarbij de generaal van de orde der ongeschoeide Karmelieten 
aan Joannes Antonius de Robiano deelachtigheid verleent in de verdien-
sten die door de goede werken door de orde worden verkregen. 
1751 mei 3 en z.d., 18de eeuw  2 stukken 

1980  Stukken betreffende de uitvoering van het testament van Antonius Aerts, 
licentiaat in de theologie en pastoor te Ever, waarbij hij onder andere Jo-
annes Antonius de Robiano tot universeel erfgenaam aanwijst. 
1750-1754  1 omslag  

1981  Akte waarbij Emanuel Josephus le Bron als gemachtigde van Joannes 
Antonius de Robiano, mede namens de overige erfgenamen van juffrouw 
Arts, voor notaris H. de Neek te Brussel aan de zieken van het gasthuis te 
Brussel f. 350,- in bewaring geeft, uit te keren aan Anna van der Vecht of 
haar erfgenamen, van wie de verblijfplaats onbekend is. 
1754 december 19 authentiek afschrift 1 stuk 

1982  Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap van Hiëronymus 
Mosselman te Brussel onder de erfgenamen, onder wie Joannes Antonius 
de Robiano. 
1754-1755  1 omslag 
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1983  Rekening van Joannes Emons, procureur bij de Raad van Brabant te 
Brussel, wegens de inkomsten en uitgaven van renten ten laste van de 
Staten van Brabant en de bank te Wenen. 
1765 oktober – 1766 december concept 1 katern 

1984  Memories betreffende de leefregel van de congregatie van Onze Lieve 
Vrouw genaamd les Lorainoises en van de religieuzen van Onze Lieve 
Vrouw Boodschap. 
z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1985  Kwitantie van de procureur van Jan Seermont te Gent voor Clara Aerts, 
weduwe De Robiano wegens de ontvangt van f. 234,- 7 stuiver. 
1716 september 9  1 stuk 

6  Archiefstukken van Philippus Damianus van Hoensbroek, bisschop 
1775-1793 

1986  Akte van attestatie van de bisschop van Roermond inhoudend dat Philip-
pus Damianus van Hoensbroek geschikt is om beneficies, zelfs preben-
den in kathedrale kerken te ontvangen. 
1752 november 19  1 stuk 

1987  Akte waarbij paus Pius VI aan de bisschop van Roermond toestemming 
verleent om gedurende het opdragen van de mis een bonnet te dragen. 
1779 november 13  1 charter 
N.B. VROA 1901, 463. 

7  Archiefstukken van Marcellus Albertus Sijben, vicaris-generaal 
1793-1802 

1988  Akte van attestatie van J.F. Lippens te Leuven betreffende de studieresul-
taten van Albert Sijben in de cursus filosofie, en betreffende zijn gedrag. 
1769 januari 25 authentiek afschrift  1 stuk 

1989  Stukken houdende instructie voor de rentmeester van het kathedrale ka-
pittel, welke functie gedurende twee jaar door een kanunnik moet worden 
vervuld, en besluit betreffende het berekenen van de prijs van verkocht 
graan. 
1781 november 2, 1785 december 16 2 stukken 
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1990  Akte van attestatie van de bisschop van Roermond betreffende het ge-
drag en de functies van M.A. Sijben. 
1786 augustus 28 authentiek afschrift 1 stuk 

1991  Brieven aan en van Leonard Theunissen betreffende de benoeming van 
M.A. Sijben door de bisschop tot vicaris-generaal gedurende diens ziekte. 
1792 december 12  1 stuk 

1992  Uittreksel uit het resolutieregister van het kathedrale kapittel waarin M.A.  
Sijben als reactie op een opmerking van kanunnik Haex betoogt dat hij 
als vicaris-generaal zonder toestemming van het kapittel afwezig mag 
zijn; memorie betreffende zijn afwezigheid. 
1793 december 20 en z.d., 18de eeuw afschrift  2 stukken 

1993  Memorie waarin M.A. Sijben uitlegt waarom hij in geweten de verkla-
ring van onderwerping aan de Franse wetgeving niet kan afleggen. 
(1797) 1 stuk 

1994  Akte waarbij de ambtsrechter van het Rijk van Nijmegen aan de vicaris-
generaal M.A. Sijben toestemming verleent zich aldaar te vestigen. 
1797 augustus 28  1 stuk 

1995  Brief van J.J. Cox te Nijmegen betreffende het vervoer van goederen. 
1797 1 stuk 

1996  Akte waarbij de bisschop Marcellus Albertus Sijben benoemt tot rector te 
Druten; akte waarbij zijn bevoegdheden worden omschreven. 
1801 juni 8  1 stuk 

1997  Akte waarbij de bisschop aan M.A. Sijben, pastoor te Druten, volmacht 
geeft om de bisschoppelijke rechtsmacht uit te oefenen. 
1801 november 22  1 stuk  

1998  Akte waarbij de voormalige bisschop van het bisdom Roermond op ver-
zoek van M.A. Sijben, vicaris-generaal, ten behoeve van de parochiekerk 
van Druten relieken van de heiligen Wiro, Plechelmus en Odgerus verze-
gelt en de verering toestaat. 
1801 december 11  1 stuk  
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1999  Bijlagen bij een memorie van M.A. Sijben die zijn carrière binnen het 
kathedrale kapittel tot het ambt van vicaris-generaal weergeven. 
1767-1805  1 omslag  

8  Archiefstukken van Leonardus Mooren, secretaris 1729-1741 

2000  Brieven aan Leonardus Mooren, secretaris van de bisschop en kanunnik, 
van particuliere aard. 
1730, 1741-1742  1 omslag 

9  Archiefstukken van Petrus Schoenmaeckers, secretaris 1761-1774 

2001  Brieven van en aan kanselier Tackoen betreffende het verwerven van een 
prebende van het zogenaamde “oude corpus” van het kathedrale kapittel. 
1769 1 omslag 

2002  Uitgaande brieven veelal van particuliere aard. 
1769-1774 concepten, minuten  1 omslag 

10  Archief van de familie Theunissen te Roermond 

10.1 Hendrik Theunissen 

2003  Kwitantie van Hendrik Theunissen en Maria C. Roosen voor Maria 
Broockhuysen van 40 pattacon om haar begrafenis te regelen. 
1729 januari 2 concept?  1 stuk  

10.2 Herman Theunissen 1708-1757 

2004  Lijst van voorwerpen aangekocht door Herman Theunissen uit de boedel 
van juffrouw Van de Vekene de Berent. 
ca. 1750  1 stuk 
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10.3 Leonardus Thomas Theunissen 1741-1822, secretaris 1774-1797 

10.3.1 Ambtelijke stukken 

2005  Appointement van het Hof van Gelder te Roermond waarbij Leonard 
Theunissen benoemd wordt tot professor der retorica en regent van het 
gymnasium. 
1773 oktober 14 authentiek afschrift 1 stuk  

2006  Brieven van en aan Leonard Theunissen als secretaris van de bisschop. 
1776-(1801)  1 omslag 

2007  Brieven van Petrus Antonius Tioli, agent te Rome, en stukken betreffen-
de de betaling van deze agent. 
1779-1794  1 omslag  

2008  Stukken betreffende de betaling aan V.J. Capelle te Luik van rechten die 
te Rome verschuldigd zijn wegens verleende dispensaties. 
1791-1792  1 omslag 

2009  Kasboek van ontvangen rechten wegens door de bisschop verleende dis-
pensaties en andere beschikkingen, met tot in oktober 1775 maandelijkse 
kwitanties van de econoom van het bisdom. 
1774 april 5 – 1776 mei 21  1 katern 

2010  Brieven van een familielid en van Philippus Damianus van Hoensbroek 
betreffende diens benoeming tot bisschop. 
1774-1775  1 omslag 

2011  Stukken betreffende het verwerven van de graad van licentiaat in de 
theologie te Leuven. 
1778-1779  1 omslag + 1 charter 

2012  Brieven van en aan Leonard Theunissen betreffende zijn benoeming tot 
kanunnik van het kathedrale kapittel. 
1780 1 omslag 

2013  Memorie betreffende het salaris van Joseph Paque als portier van het 
bisdom en knecht van de secretaris. 
ca. 1790  1 stuk 



 308 

2014  Stukken betreffende het opstellen van een overzicht van de inkomsten en 
het overdragen van de stukken van het Sint-Jorisbeneficie in het Hospi-
tael Generael te Roermond. 
(1795), 1797  1 omslag 

2015  Stuk houdende vragen aan en antwoorden van F.J.A. Ramaeckers, presi-
dent van de jury, betreffende de eventuele vrijstelling van de verplichting 
om als jurylid te fungeren. 
1797 oktober 9  1 stuk 

2016  Brief van P.G.D. van Wevelinchoven met het verzoek deel te nemen aan 
een vergadering van de commissie (belast met het opheffen van het ka-
thedrale kapittel). 
1798 februari 5  1 stuk 

2017  Brieven betreffende het verzet van priesters tegen de invoering van de 
nieuwe catechismus; afschriften van stukken gericht tegen deze cate-
chismus. 
1805-1808  1 omslag 

2018  Brieven van en aan F.J. Consgen, secretaris van de oud-bisschop Van 
Velde de Melroy. 
1806 2 stukken 

2019  Brief van C.B. Melchior, pastoor te Wanroy, aan kapelaan Görtz te Kes-
sel betreffende de weigering van de oud-bisschop om het bewaarloon van 
het archief te Roermond sedert 1795 te betalen. 
1810 januari 5  1 stuk  

2020  Brieven betreffende kerkelijke aangelegenheden in het voormalige bis-
dom Roermond. 
1811-1813 en z.d., begin 19de eeuw  1 omslag 

10.3.2 Financiële stukken 

2021  Brieven aan Leonard Theunissen waarbij om geldelijke ondersteuning 
wordt verzocht. 
1782-1813 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 
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2022  Brieven van G. de Schorsin en zijn echtgenote A.M.J. de Weydenhorst te 
Echt met verzoeken om financiële ondersteuning. 
1782-1793  1 omslag 

2023  Rekest van Leonard Theunissen aan de Religiekas betreffende het lenen 
van 440 dukaten aan de prior van het Kartuizerklooster te Roermond. 
ca. 1790 concept  1 stuk  

2024  Stukken betreffende de vordering ten laste van de nalatenschap van bis-
schop Philippus Damianus van Hoensbroek. 
1793-1794  1 omslag 

2025  Kwitantie van H. Clout voor Leonard Theunissen wegens de ontvangst 
van rente. 
1797 oktober 18  1 stuk. 

2026  Stuk houdende dagvaarding van Leonard Theunissen te Baarlo door de 
bode van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen om aanwezig te 
zijn bij de verdeling van de opbrengst van het verkochte huis van Corne-
lis van Ham en Maria Theresia Theunissen onder de crediteuren. 
1809 februari 21  1 stuk 

2027  Debiteuren- en crediteurenboek van de winkel van Cornelis van Ham en 
Maria Margaretha Theunissen te Antwerpen. 
1793 mei – juni  1 katern 

2028  Brieven van P.L. Specken te Roermond betreffende een geschil met de 
heer Clout c.s. aangaande de preferentie van een vordering. 
1809 1 omslag 

2029  Brieven betreffende te leveren of geleverde goederen en verrichte dien-
sten. 
1780-1796, 1815  1 omslag 

2030  Kwitanties wegens geleverde goederen en verrichte diensten. 
1778-1795 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 
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10.3.3 Overige stukken 

2031  Brieven van zijn zuster Maria Margaretha Theunissen en later haar echt-
genoot Cornelis van Ham en andere familieleden te Antwerpen. 
1782, 1787-1795, 1797, 1807-1809, 1814 en z.d.  1 omslag 

2032  Brieven van anderen van particuliere aard. 
1784-1795 en z.d.  1 omslag 

2033  Stukken houdende gelukwensen en gedichten ter gelegenheid van zijn 
naamfeest. 
1788-1793  1 omslag 

2034  Stukken betreffende de aantasting van het gezag van de kerk en paus 
door de wereldlijke overheid, met name ten aanzien van het benoemings-
recht van bisschoppen. 
1738, 1786, 1808-1812 en z.d. begin 19de eeuw afschriften  1 omslag 

2035  Stukken houdende gedichten en chronogrammen onder meer op de val 
van Napoleon. 
1775 – (1814-1815)  1 omslag 

10.3.4 Stukken die door leden van de familie Theunissen verworven zijn 

a. Josephus Antonius Theunissen 1718-1794, griffier van het officialaat 1755-
1794, secretaris van het kathedraal kapittel 1771-1794, verworven in 1794 

ambtelijke stukken 

2036  Appointement van de bisschop op het rekest van de griffier Joannes Seer-
lings met het verzoek om Joseph Antonius Theunissen tot substituut-
griffier van het officialaat te benoemen. 
1747 maart 8  1 stuk 

2037  Stukken opgemaakt en ontvangen als curator van de minderjarige Leo-
nard Theunissen. 
1750-1751  1 omslag 
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2038  Testament van Anna Barbara van Berckeler waarbij zij bepaalt dat na 
haar overlijden haar roerende goederen naar het huis van Josephus Theu-
nissen moeten worden overgebracht en waarbij zij wekelijkse missen in 
de kathedraal sticht. 
1751 maart 8 concept  1 stuk  

2039  Brief van Crumpipen te Brussel betreffende de toegezonden attestaties 
aangaande de jongeheren Storck ten behoeve van de Keizerlijke Acade-
mie te Neustadt. 
1753 juli 28  1 stuk 

2040  Akte van benoeming door de bisschop van Josephus Theunissen tot grif-
fier van het officialaat. 
1755 mei 13  1 stuk 

2041  Stukken betreffende de uitvoering van het testament van Joannes Seer-
lings, met retroactum van 1750. 
1755-1757  1 omslag 

2042  Stukken betreffende de verantwoording van het beheer van de gelden van 
de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap. 
1756 2 stukken 

2043  Kwitanties van M.A. Sijben onder andere wegens betalingen ten behoeve 
van het seminarie. 
1779, 1782, 1787  1 omslag 

financiële stukken 

2044  Akte van verhuur door R.J. van Dunghen aan J. Theunissen van een huis 
op de Steenweg te Roermond, met kwitanties van de betaling van de huur 
1756-1759. 
1754 april 5  1 stuk  

2045  Appointementen van de Tweede Kamer van de Raad van Gelderland op 
het rekest van J. Theunissen met het verzoek om hem als griffier van het 
officialaat de gewoonlijke vrijdom van stadslasten en accijnzen te verle-
nen. 
1755 juli 11, 14 authentiek afschrift  1 stuk 
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2046  Stukken betreffende de aankoop door J. Theunissen van Joannes Rober-
tus de Rennette en Maria Theresia de Soldi van een huis op de Hamstraat 
te Roermond, met retroactum van 1754. 
1764-1766  1 omslag 

2047  Stukken betreffende de inkomsten van het Sint-Jorisbeneficie, uiteinde-
lijk gevestigd in het Hospitael Generael te Roermond, met name betref-
fende de Roffartstiende te Mulbracht, met retroacta vanaf 1653. 
1779-1794  1 omslag 

2048  Rekeningen en kwitanties voor J. Theunissen wegens geleverde goederen 
en verrichte diensten. 
1756-1788  1 omslag 

overige stukken 

2049  Brieven van particuliere aard. 
1781-1793 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

2050  Akte van overeenkomst tussen Johan Friedrich Doer en Karel Joseph 
Reifferscheidt tot het leren drukken van gekleurd katoen en linnen. 
1770 januari 13  1 stuk 
N.B. J. Theunissen was getuige.  

2051  Akte waarbij de bisschop aan J. Theunissen toestemming verleent om 
verboden boeken te lezen. 
1770 november 9  1 stuk  

2052  Stuk houdende gedicht op zijn naamfeest. 
ca. 1790  1 stuk 

2053  Memorie aangaande de geboorte van kinderen De Stoorck in de jaren 
1733-1746. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

b. Joannes Seerlings, griffier van het officialaat 1723-1755, verworven in 1755 

2054  Akte waarbij de bisschop Joannes Sierlings tot griffier van het officialaat 
benoemt. 
1723 april 2  1 stuk 
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Stukken van de voormalige bisschop van Roermond en aposto-
lisch vicaris-generaal te Grave 1794-1840 

1  Stukken van algemene aard 

2055  Protocol van beschikkingen van de bisschop. 
1794 juli 26 – oktober 3, 1795 februari 2 minuut  1 stuk 
N.B. In tegenstelling tot andere registers en minuten uit deze jaren is dit protocol niet ge-
schreven door de secretaris Theunissen, maar waarschijnlijk door Consgen. De laatste be-
schikking werd te Munster genomen. 

2056  Brieven van de bisschop te Munster en Emmerik. 
1796, 1801 minuten  1 omslag  

2057  Protocol van beschikkingen van de vicaris-generaal F.B. Huntjens bij 
afwezigheid van de bisschop, met bijlagen. 
1805 juli 18 – oktober 9 minuten  1 omslag 

2058  Brieven van F.B. Huntjens, deken van het dekenaat Nijmegen en nadien 
ook vicaris- generaal. 
1805-1810  1 omslag 

2059  Brief van de voormalige bisschop van Roermond aan de deken van het 
dekenaat Cuijk betreffende de uitvoering van taken in zijn afwezigheid. 
1811 februari 4  1 stuk 

2  Stukken van bijzondere aard 

2.1 Stukken betreffende de organisatie 

2060  Stuk houdende chronogram voor Joannes van Velde de Melroy. 
1812 1 stuk 

2061  Stuk houdende lijkrede op het overlijden van J.B.R van Velde de Melroy 
gehouden in de parochiekerk te Grave door G. Hermans, deken van het 
district Nijmegen en pastoor te Overasselt, op 17 februari 1824. 
1824 gedrukt  1 katern  

2062  Kwitanties wegens van de bisschop ontvangen gelden. 
1806 december 21  1 omslag 
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2063  Stukken betreffende verzoeken van Gerardus Hermans, apostolisch vica-
ris-generaal van de Noord-Nederlandse districten van het voormalige 
bisdom Roermond, tot uitkering en verhoging van zijn toelage. 
1824-1832  1 omslag 

2064  Brief van het Minderbroederklooster te Duisburg aan schipper Dahmen 
inhoudend een lijst van aan de prior der Kruisheren te Emmerik af te ge-
ven kisten. 
1798 april 18  1 stuk 

2.2 Stukken betreffende de bevoegdheden en taken 

2.2.1 Stukken betreffende het verdedigen van de zuiverheid van de leer 

2065  Verordening waarbij de bisschop het lezen en verspreiden van het te 
Venlo gedrukt boek “Theophila ofte de Godminnende ziele door Christus 
onderweesen in de wegen der volmaekthijd” verbiedt. 
1800 juli 18 grosse, gedrukt  2 stukken 

2.2.2 Stukken betreffende het toedienen van wijdingen 

2066  Stuk betreffende het verzoek om de wijding tot diaken toe te dienen. 
1804 oktober 17  1 stuk 

2.2.3 Stukken betreffende het toezicht op de taakuitoefening en het gedrag van 
priesters 

2067  Stukken betreffende het verzoek van de vice-pastoor van Weert om te 
verklaren of de op 17 juli 1794 verleende volmacht van bisschoppelijke 
rechtsmacht aan pastoors en biechtvaders, in casu betreffende het sluiten 
van huwelijken, is ingetrokken. 
1798 1 omslag  

2068  Akte waarbij de apostolisch vicaris-generaal aan Leonardus Theodorus 
Smits, priester van het district Cuijk, machtigt biecht te horen, ook in 
voorbehouden gevallen, te preken en de apostolische zegen aan sterven-
den te verlenen, met verlengingen tot 1838. 
1828 februari 14  1 stuk 
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2069  Stukken betreffende het afleggen van de eed van haat aan het koning-
schap door priesters. 
1797-1802  1 omslag  

2070  Stukken betreffende de vraag of priesters de eed van trouw aan de Franse 
wetten mogen afleggen. 
1810 1 omslag 

2.2.4 Stukken betreffende het behartigen van de belangen van kloosters 

2071  Brief van L. Theunissen te Roermond aan Consgen te Munster met name 
betreffende de dreigende opheffing van kerkelijke instellingen en de con-
fiscatie van hun goederen. 
1795 oktober 10  1 stuk  

2072  Stukken betreffende het verzoek van het Karmelietessenklooster te Box-
meer om het getal van veertig gestichte missen verminderen. 
1824 1 omslag 

2073  Brief van Van der Mentz aan Van Velde de Melroy met het advies om op 
audiëntie bij de koning te gaan ter gelegenheid van diens verjaardag, met 
name om een gunst voor het klooster Sint-Agatha te bepleiten. 
z.d., begin 19de eeuw  1 stuk 

2.2.5 Stukken betreffende de bemoeienis met de geloofsbeleving en het gewenst 
gedrag van gelovigen 

2074  Brieven van de apostolisch vicaris-generaal betreffende het houden van 
gebeden, het gewenste gedrag en de dispensaties ter voorkoming en be-
strijding van de cholera- epidemie. 
1832 gedrukt  2 stukken 

2075  Verordening van de apostolisch vicaris-generaal betreffende het verwer-
ven van de jubileumaflaat wegens het elfde eeuwfeest van de verkondi-
ging van het evangelie door de heilige Willibrordus, met bijlage. 
1839 oktober 18 gedrukt  2 stukken 
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2076  Vastenbrieven voor de districten Cuijk, Nijmegen en Druten van het 
voormalige bisdom Roermond, met algemene ontheffingen van vasten-
geboden. 
1822-1840 gedrukt  1 omslag 

2.2.6 Stukken betreffende het verlenen van huwelijksdispensaties 

2077  Brieven van pastoors betreffende verzoeken om dispensatie te verlenen 
in huwelijksbeletselen wegens bloed- en aanverwantschap en in huwe-
lijksroepen. 
1803-1805  1 omslag  

2.2.7 Stukken betreffende de financiële aspecten van- en de zielzorg in de 
parochies 

a. de parochies in het gehele apostolisch vicariaat 

2078  Stukken betreffende het opstellen van een staat van de parochies in de 
dekenaten, zulks op basis van de informaties der afzonderlijke parochies. 
1807 1 omslag 
N.B. 1: De informaties van de afzonderlijke parochies van het dekenaat Cuijk ontbreken. 
Zie daarvoor: BHIC ’s-Hertogenbosch, archief dekenaat Cuijk, inv.nrs. 77-78. 
N.B. 2: Een Latijnse versie van de in het Nederlands gestelde staat is gedrukt in: J. Ha-
bets en W. Goossens, Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de 
bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan 4, Roermond [1927], 186- 196. 

2079  Stukken betreffende het opstellen van een rapport voor de minister van 
Eredienst en Binnenlandse Zaken betreffende de inkomsten van de pas-
toor en de kerk der parochies, ter verkrijging van subsidie, zulks op basis 
van informaties der afzonderlijke parochies. 
1809 1 omslag 
N.B. De informaties van de afzonderlijke parochies van het dekenaat Cuijk ontbreken. 
Zie daarvoor: BHIC ’s-Hertogenbosch, archief dekenaat Cuijk, inv.nr. 79.  

2080  Staat van de inkomsten van de afzonderlijke pastoors uit het door de 
katholieke gemeenschappen te betalen vierdeljaars- of communicanten-
gelden, en van de lasten der pastorieën. 
z.d., begin 19de eeuw  1 stuk 
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b. de parochies in de afzonderlijke dekenaten 

dekenaat Cuijk 

2081  Brief van Theodoor Roeffs te Geldern aan de vicaris-generaal betreffen-
de het onderbrengen van een stichting van 56 missen in de parochiekerk 
te Bergen. 
1835 november 29  1 stuk 

2082  Appointement op het rekest van de pastoor en kerkmeesters te Grave met 
het verzoek om toestemming te verlenen tot het afstaan van een gedeelte 
van het kerkhof teneinde de stadsschool te kunnen vergroten. 
1820 mei 30  1 stuk 

2083  Akte van depot voor notaris A.J. van der Marck te Grave van een akte 
van attestatie van Franciscus Pouw en Theodorus Roderkerken betref-
fende het groeien van een kruisje uit een pronkappel in een tuin te Grave. 
1827 oktober 30 minuut, authentiek afschrift 2 katernen 

2084  Stukken betreffende de onmogelijkheid van die van Ledeacker om hun 
pastoor voldoende levensonderhoud te verschaffen. 
1804 1 omslag  

2085  Memorie betreffende de betaling van achterstallige inkomsten van de 
kerk te Oeffelt. 
1815 1 stuk 

dekenaat Druten 

2086  Stukken betreffende de hardnekkige weigering van de kerkmeesters en 
ingezetenen van Alphen om de tijdens de visitatie genomen beschikkin-
gen na te komen. 
1805-1806  1 omslag 

2087  Stukken betreffende de weigering van sommige parochianen te Baten-
burg om hun aandeel te betalen in de kosten van het aankopen en ver-
bouwen van een huis tot kerk en pastorie. 
1805 1 omslag 
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2088  Stukken betreffende het opeisen van de grote kerk te Batenburg voor de 
rooms- katholieke eredienst. 
1809 1 omslag 

2089  Stukken betreffende het verzoek aan de koning om subsidie te verlenen 
tot aankoop van een woning voor de pastoor van Horssen, met aanteke-
ning uit ca. 1833. 
1819 en z.d., 19de eeuw  1 omslag  

2090  Stukken betreffende een overeenkomst tussen de rooms-katholieke ge-
meenschappen van Puiflijk, Druten en Leeuwen waarbij beide laatste af-
stand doen van hun rechten op de kerk, het interieur en de pastorie van 
Puiflijk. 
1803 1 omslag 

2091  Stukken betreffende het verzoek van de pastoor van Puiflijk om tegen 
betaling van een rente een deservitor te benoemen; betreffende de weige-
ring van parochianen om een hogere bijdrage aan de pastoor te geven. 
1808 1 omslag 

dekenaat Nijmegen 

2092  Stukken betreffende de weigering van de ingezetenen van de woonkern 
Lagewald om de pastoor van Groesbeek te erkennen, aangezien zij liever 
tot de parochie Wyler willen behoren. 
1803 1 omslag  

2093  Stukken betreffende een geschil met de burgemeester en wijkmeesters te 
Nijmegen aangaande de besteding van een gift van Lodewijk Napoleon 
ten behoeve van de katholieke huisarmen aldaar. 
1808 1 omslag 

2094  Akte van benoeming door de voormalige bisschop van vier voorlopige 
kerkmeesters te Nijmegen. 
1809 oktober 3 authentiek afschrift  1 stuk 
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2095  Stuk houdende bericht van de burgemeester en rotmeesters van Wijchen 
betreffende hun verzet tegen de uitgifte van pastoriegoederen in erfpacht 
door de predikant, aangezien de koning geen beslissing over deze goe-
deren heeft genomen. 
1808 afschrift  1 stuk  

2.2.8 Stukken betreffende het uitoefenen van bisschoppelijke bevoegdheden 
buiten het apostolisch vicariaat Grave 

2096  Brief van F. von Motzfeld te Bocholt betreffende de terugkeer van zijn 
dochter in een Ursulinenklooster, zodra het klooster in zijn rechten is 
hersteld, met bijlage. 
1801 februari 17  2 stukken  

2097  Stukken betreffende de vraag van de pastoors van ’s-Hertogenbosch of 
zij na de mis voor de militairen, het “Salvum fac regem” voor keizer Na-
poleon moeten zingen. 
1810 1 omslag 

Archief van het seminarie te Roermond 

1  Stukken betreffende onroerend goed en renten 

1.1 Stukken betreffende de verwerving en het beheer 

2098  Stukken betreffende de aankoop van het huis Gilkens op de Hamstraat ter 
uitbreiding van het seminariegebouw. 
1726-1727  4 charters 
N.B. Eén charter VROA 1901, 483. 

2099  Rekening van de legaten door priesters aan het seminarie, en van de 
daarmee betaalde reparaties aan het seminariegebouw, met bijlagen. 
1746-1750, afgehoord 1750 april 16  1 omslag 

2100  Akte van aanneming door Leonard Frencken van het herstellen van een 
schuur en het bouwen van een bakhuis op de hof van het seminarie te 
Sint-Joost onder Echt. 
1744 april 17  1 stuk 
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2101  Stuk houdende getuigenverhoor voor de schepenbank Linne in het proces 
tussen de geërfden van de griend genaamd de Holtwasch in de Linner 
Weerd, waaronder het seminarie, enerzijds en de geërfden van de aan de 
overzijde van de Maas gelegen Oserdries anderzijds betreffende het on-
rechtmatig aanbrengen van batten (oeverversterkingen). 
1633 februari 23  1 stuk 

2102  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van het seminarie ten laste van 
de stad Roermond van f. 1000,-. 
1628 september 7  1 charter  
N.B. VROA 1901, 482. 

2103  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van het seminarie ten laste van 
het kerspel Linne van 815 rijksdaalder. 
1666 januari 23  1 charter 
N.B. VROA 1901, 482. 

2104  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de schepenbank Roermond 
ten behoeve van het seminarie ten laste van de Staten van het Oostenrijks 
Overkwartier van 200 pattacon. 
1768 december 16  1 charter 
N.B. VROA 1901, 483. 

2105  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van het seminarie ten laste van 
de Staten van het Oostenrijks Overkwartier van f. 1400,-. 
1779 juli 28  1 charter 
N.B. VROA 1901, 483. 

2106  Memories betreffende inkomsten en schulden van het seminarie. 
1756, ca. 1774 en z.d., 18de eeuw  1 omslag 

1.2 Stukken betreffende de verantwoording van het beheer 

2107-2109 Rekeningen van de rentmeester van het seminarie. 
1595/1596-1777  2 katernen + 2 stukken 

2107  1595/1596, afgehoord 1596 oktober 16; 
1597/1598, afgehoord 1598 oktober 16 1 katern 

2107A 1644 1 katern 
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2108  1686 1 stuk 
N.B. Fragment. 

2109  1777, afgehoord 1782 november 19  1 stuk 
N.B. Fragment. 

2110-2115 Bijlagen bij de rekeningen van de rentmeester van het seminarie. 
1676 - 1776-1777  5 omslagen + 1 stuk  

2110  1676, afgehoord  1 omslag 

2111  1677, afgehoord 1680 maart 28  1 omslag 

2112  1678, afgehoord 1680 april 2  1 omslag 

2113  1679, afgehoord 1682 maart 10  1 stuk 

2114  1772, afgehoord  1 omslag 

2115  1776-1777, afgehoord  1 omslag 

2  Overige stukken 

2116  Ingekomen brieven. 
1703, 1793  2 stukken 

2117  Akte van volmacht van S.F. van Buel, vicaris van de kathedrale kerk, aan 
de regens van het seminarie om voortaan de renten van zijn vicariaat te 
innen. 
1779 juni 26  1 stuk  

2118  Stukken houdende collegedictaten. 
z.d., 17de eeuw  2 stukken 
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Archief van het Begijnhof te Roermond (1279) 1294-1773 

1  Stukken betreffende de inrichting en de verhouding tot de pastoor 
van de parochie 

2119  Akte waarbij de pastoor van Roermond verklaart de rechten van het Be-
gijnhof te eerbiedigen, en de verschuldigde rechten wegens begrafenissen 
vastlegt. 
1383 juni 1  1 charter 
N.B. 1: Zie regestnr. 41.  
N.B. 2: VROA 1929, 208. 

2120  Akte waarbij Edmund de Griend, deken van het kapittel van de H. Geest 
te Roermond, in opdracht van de paus de oudere akten betreffende de 
rechten van het Begijnhof aldaar, met name ten aanzien van de pastoor 
der parochie, bekrachtigt, met retroacta vanaf 1279. 
1432 juli 10  1 charter 
N.B. Zie regestnrs. 27, 30, 76, 78.  

2121  Cartularium van akten betreffende de rechten van het Begijnhof. 
1279-1364, 15de eeuw  1 katern 
N.B. 1: Zie regestnrs. 27, 29, 30, 35, 76, 78. 
N.B. 2: Zie VROA 1901, 485. 

2122  Akte waarbij de pastoor en de meesterse van het Begijnhof aan Elisabeth 
van der Schuyren toestemming verlenen om het door haar na haar intre-
den gebouwde huis met meerdere begijnen te bewonen. 
1694 april 1  1 charter 
N.B. VROA 1927, 893. 

2123  Brief namens de bisschop aan de pastoor van het Begijnhof waarbij het 
verboden wordt mannen aldaar te laten overnachten of jongens school te 
laten gaan. 
1730 juli 3  1 stuk 
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2  Stukken betreffende de bouw van de kapel en het religieuze leven 

2124  Akte waarbij de abt van Kamp degenen die bijdragen aan de bouw van 
de kapel van de begijnen te Roermond, deelgenoot maakt van de geeste-
lijke vruchten wegens de goede werken die verricht worden in de onder 
zijn gezag staande kloosters. 
1294 november 13  1 charter 
N.B. 1: Zie regestnr. 28. 
N.B. 2: VROA 1929, 208. 

2125  Akte waarbij paus Alexander VII een aflaat van honderd dagen verleent 
aan degenen die eens in de week in de kerk van het Begijnhof de litanie 
van Onze Lieve Vrouw bidden, met akte van toestemming van de bis-
schop tot afkondiging. 
1660 mei 11  1 charter 
N.B. VROA 1901, 486. 

2126  Akte waarbij paus Pius VI een aflaat verleent aan degenen die de kerk 
van het Begijnhof op de feestdag van de H. Catharina bezoeken, met akte 
van toestemming van de bisschop tot afkondiging. 
1784 juli 23  1 charter 

3  Stukken betreffende het vermogen 

3.1 Stukken betreffende de verwerving ten behoeve van afzonderlijke 
vermogensbestanddelen 

3.1.1 Begijnhof 

2127  Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Mette, wedu-
we van Heyn Duymen, aan de meesterse van het Begijnhof van een rente 
van een halve mark ten laste van een half huis in de Steeg ten behoeve 
van een jaargetijde. 
1409 augustus 13  1 charter 
N.B. 1: Zie regestnr. 54. 
N.B. 2: VROA 1901, 486. 
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2128  Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Rumbolt Lu-
ken en Geerte, en de begijn Mettte van Heynsberg aan de meesterse van 
het Begijnhof van een rente van 12 schelling ten laste van twee huizen op 
de Schuitenberg. 
1423 juli 2  1 charter 
N.B. 1: Zie regestnr. 66. 
N.B. 2: VROA 1929, 208.  

2129  Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Jacob Becker 
en Ide aan de meesterse van het Begijnhof van een perceel buiten de 
Nielderpoort. 
1458 juni 23  1 charter 
N.B. 1: Zie regestnr. 114. 
N.B. 2: VROA 1901, 456. 

2130  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de schepenbank Wald-
feucht ten behoeve van het Begijnhof ten laste van Ida Bisscops, begijn, 
van 40 Hornse gulden. 
1514 februari 9  1 charter 

2131  Akte van overdracht voor de schepenbank Melick en Herkenbosch door 
Johan Kyepkens en Yde aan de meesterse van het Begijnhof ten behoeve 
van de Sint- Catharinakerk, van een grondrente van een malder rogge ten 
laste van een huis en percelen te Herkenbosch. 
1515 december 5  1 charter 
N.B. VROA 1901, 486.  

2132  Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Hille Frede-
richz, begijn, aan de pastoor en meestersen van het Begijnhof van een 
rente van twee Rijnse gulden ten laste van een half huis op de Swalmer-
straat, te weten een Rijnse gulden voor een lamp in de kerk van het Be-
gijnhof en een Rijnse gulden voor een jaarmis, met retroactum van 1488. 
1519 februari 8  1 charter + 1 transfix  
N.B. 1: Zie regestnr. 147.  
N.B. 2: VROA 1901, 486.  

2133  Akte van overdracht voor de schepenbank Swalmen door Joanna Bijns, 
begijn, aan de pastoor en meestersen van het Begijnhof van twee grond-
renten ten laste van goederen te Swalmen ter stichting van een wekelijkse 
mis en een jaargetijde. 
1524 juni 21, 18de eeuw afschrift  1 stuk 
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2134  Akte van overdracht voor de schepenbank Maasniel door Metgen Bruyns 
aan de pastoor en meestersen van het Begijnhof van een grondrente van 5 
Hornse gulden ten laste van een perceel achter de tegeloven bij de Scaet-
broeckstraet, te besteden aan een spinde aan de zusters op Maria-
Magdalenadag en ten behoeve van de passiepreek door de pastoor op 
Goede Vrijdag. 
1558 augustus 10  1 charter 
N.B. VROA 1901, 486. 

2135  Akte van overdracht voor het laatgerecht te Leeuwen door Joost Joekers 
en Trinke aan de pastoor en meestersen van het Begijnhof van een mor-
gen akkerland als onderpand van een grondrente van een Philipsdaler ten 
behoeve van een jaargetijde. 
1569 november 11  1 charter 
N.B. VROA 1901, 486. 

2136  Akte van overdracht voor de schepenbank Montfort door Enken Storms 
aan het Begijnhof van een grondrente van een malder rogge ten laste van 
een huis te Montfort. 
1584 oktober 20  1 charter  
N.B. VROA 1929, 208. 

2137  Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Margarete de 
Groot c.s. aan de pastoor en meesterse van het Begijnhof van een rente 
van f. 12, - ten laste van een huis op de Swalmerstraat ten behoeve van 
de kerk van het Begijnhof. 
1619 juli 6  1 charter 
N.B. VROA 1901, 486. 

2138  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de pastoor en meesterse van 
het Begijnhof ten laste van Hendrik Theyssen van Leeuwen en Feyke van 
f. 100,-. 
1636 juli 21  1 stuk 

2139  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de schepenbank Swalmen 
ten behoeve van de pastoor en de meesterse van het Begijnhof, meer spe-
ciaal ten behoeve van de kerk, ten laste van het kerspel Swalmen van 150 
rijksdaalder, met retroacta van 1668 en 1697. 
1719 juli 11  1 charter + 2 transfixen 
N.B. VROA 1901, 486. 
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3.1.2 pastoor 

2140  Akte van overdracht voor de schepenbank Kessel en Helden door Johan-
nes Melter en Gadelende aan de pastoor van het Begijnhof van een rente 
van twee malder rogge en twee kapoenen ten laste van een gedeelte van 
de hof van wijlen Johan Melter, met retroactum van 1429. 
1438 oktober 16  1 charter + 1 transfix 
N.B. 1 Zie regestnrs. 75, 85. 
N.B. 2: VROA 1901, 486. 

2141  Akte waarbij de pastoor en meestersen van het Begijnhof vaststellen dat 
de rente van een Rijnse gulden die de medezuster Gertrudis van Dulken 
ontvangt, na haar dood aan de pastoor zal toekomen, met afschrift. 
1470 juni 15  1 charter + 1 stuk 
N.B. 1: Zie regestnr. 123. 
N.B. 2: VROA 1901, 486. 

2142  Retroactum van een grondrente ten behoeve van de pastoor ten laste van 
een perceel in het Roerder veld te Roermond. 
1481 juni 19  1 charter 
N.B. 1: Zie regestnr. 133. 
N.B. 2: VROA 1901, 457.  

2143  Akte waarbij Willem van Vlodrop en Caecilia van Hamal en Elderen, 
erfvoogd en erfvoogdes van Roermond, beloven jaarlijks aan de pastoor 
van het Begijnhof een varken te schenken ten laste van de erfvoogdij. 
1486 oktober 1  1 charter 
N.B. 1; Zie regestnr. 145. 
N.B. 2: VROA 1901, 486. 

2144  Akte waarbij het klooster Godsweerd te Roermond belooft aan het Be-
gijnhof een rente van 39 stuiver te betalen ten behoeve van de pastorie. 
1498 1 charter 
N.B. 1: Zie regestnr. 160. 
N.B. 2: VROA 1901, 486 
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2145  Akte van overdracht voor de schepenbank Maasniel door Sanna Poickens, 
begijn, aan de pastoor van het Begijnhof van een grondrente van een 
malder rogge ten laste van akkerland te Asenray, met retroacta vanaf 
1419. 
1501 augustus 28  1 charter + 4 transfixen  
N.B. 1: Zie regestnrs. 62, 97, 99, 154. 
N.B. 2: VROA 1901, 486. 

2146  Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door de pastoor 
van het Begijnhof aan Andries Vincken en Mechtild van Neer van een 
huis op de Hamstraat tegen een koopprijs die ten dele als schuld ten be-
hoeve van de pastoor op het huis wordt gevestigd. 
1697 november 14 authentiek afschrift 1 stuk 

2147  Uittreksel uit het testament van Gertrudis Charles waarbij zij in de kerk 
van het Begijnhof twee jaargetijden sticht. 
1715 september 1, 18de eeuw authentiek afschrift 1 stuk 

2148  Testament van Barbara Radermeckers waarbij zij in de kerk van het Be-
gijnhof een jaargetijde sticht. 
1726 mei 11  1 stuk 

2149  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de schepenbank Herten ten 
behoeve van de pastoor van het Begijnhof ten laste van Peter Theunissen 
van 125 pattacon, met bijlage. 
1767 december 9  2 stukken 

2150  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de schepenbank Roermond 
ten behoeve van de pastoor van het Begijnhof ten laste van Joannes 
Lahmen en Catharina Glasmaeckers van 25 pattacon, met bijlage. 
1769 december 4  2 stukken 

2151  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de pastoor van het Begijnhof 
ten laste van Willem Kusters en Gertrudis Fiten van 12 pattacon 4 schel-
ling. 
1773 juni 3  1 stuk 

2152  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de schepenbank Echt ten 
behoeve van de pastoor van het Begijnhof ten laste van Antoon Reuten 
en Mechtildis Theunissen van 50 pattacon. 
1773 juli 27  1 stuk  
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3.1.3 Onze-Lieve-Vrouwe-altaar 

2153  Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Dirk Bolck-
houwer en Lysabet aan de meesterse van het Begijnhof van een rente van 
twee Rijnse gulden ten laste van een huis achter de Muur. 
1460 augustus 23  1 charter 
N.B. 1: Zie regestnr. 116. 
N.B. 2: VROA 1901, 456. 

3.1.4 tweede kapelaan 

2154  Akte waarbij de drie meestersen van het Begijnhof de stichting door pas-
toor Peter Gheerlinx van Halen van een tweede kapelaansplaats, met de 
verplichting om ’s maandags een mis aan het Sint-Anna-altaar te lezen, 
goedkeuren. 
1553 januari 6  1 charter 
N.B. VROA 1901, 486. 

2155  Akte van overdracht voor het laatgerecht van de voogdij te Roermond 
door Kurst Boems en Catharina aan de pastoor en meestersen van het 
Begijnhof van een grondrente van 5 Gelderse rijdergulden en een oord 
ten laste van een perceel buiten de Moerkenspoort, ten behoeve van de 
tweede kapelaan. 
1565 juni 22  1 charter 

2156  Akte waarbij pastoor Peter Geerlings van Halen en de begijnen Stinken 
van der Eycken en Oetgen Pagens voor notaris Libertus Roemer alias 
Pistoris een tweede kapelanie stichten met de verplichting tot drie weke-
lijkse missen, met name een gezongen mis op donderdag ter ere van het 
H. Sacrament, met een aanvulling door Windel Geerlings van Halen be-
treffende deze donderdagse mis uit 1583. 
1576 november 5  2 charters 
N.B. VROA 1901, 486.  
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3.2 Stukken betreffende het beheer 

3.2.1 Stukken betreffende het beheer van de vermogensbestanddelen 
gezamenlijk 

2157  Cartularium van de akten betreffende de verwerving van grondrenten en 
onroerend goed over de jaren 1378-1599. 
Aangelegd 1552  1 deel 
N.B. 1: Zie regestnrs. 38, 39, 45-49, 52, 56, 57, 59, 61-65, 67-75, 79, 80, 85-87, 90, 96, 
100-102, 111, 112, 116, 117, 120-122, 124-133, 135, 139, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 
158-161. 
N.B. 2: VROA 1901, 485. 
N.B. 3: Voorin lijst van pastoors over 1592-1716. 
N.B. 4: Voorin tafel.  

3.2.2 Stukken betreffende het beheer van de afzonderlijke 
vermogensbestanddelen 

a. Begijnhof 

2158  Legger van de verplichtingen wegens het zingen van metten en het hou-
den van jaargetijden door de pastoor c.s., van goederen en renten ten be-
hoeve van het Begijnhof. 
ca. 1560  1 katern 

2159  Kwitantie voor de pastoor en meesterse van het Begijnhof wegens de 
ontvangst van f. 50,- ten behoeve van het convent te Tongeren, waarbij 
tevens afstand wordt gedaan van vorderingen ten aanzien van de nalaten-
schap van pastoor Augustinus Vinckedes. 
1655 november 27  1 stuk 

2160  Mandaat van het Hof van Gelder te Roermond aan de eerste bode om een 
vonnis ten behoeve van de pastoor en meesterse van het Begijnhof ten 
laste van die van Elmpt ten uitvoer te leggen. 
1683 januari 8  1 stuk 

2161  Stukken betreffende de openbare verkoop voor de schepenbank Roer-
mond ten behoeve van de pastoor en meesterse van het Begijnhof ten las-
te van Hendrik van Uffelt van een huis wegens achterstallige rente; akte 
van verhuur aan de laatstgenoemde. 
1683-1687  1 omslag 
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2162  Stuk houdende plattegrond van het Begijnhof en het aangrenzende kloos-
ter Godsboomgaard. 
z.d., einde 18de eeuw  1 stuk 

b. pastoor 

2163  Akte waarbij Henricus Plebis aan Johannes Portmans de Gangelt, pastoor 
van het Begijnhof, afstand doet van zijn eventuele rechten op de pastorie. 
1493 augustus 5  1 charter 
N.B. 1: Zie regestnr. 156. 
N.B. 2: VROA 1901, 486. 

2164  Akten betreffende de inkomsten van de pastoor ten laste van de voogdij 
te Roermond. 
1460-1599, ca. 1600 authentieke afschriften  1 stuk 
N.B. Zie regestnrs. 115, 145. 

2165  Manuaal van grondrenten en andere inkomsten van de pastoor van het 
Begijnhof. 
1592-1650  1 deel 

2166  Manuaal van de grondrenten van de pastoor van het Begijnhof. 
1631-1636  1 stuk 

2167  Manuaal van de grondrenten van de pastoor van het Begijnhof. 
1641-1652  1 stuk 

2168  Manuaal van de pachten en renten van de pastoor van het Begijnhof. 
1698-1701  1 stuk  

2169  Staat van de verplichtingen van de pastoor van het Begijnhof als gevolg 
van de stichtingen uit de jaren 1414-1584. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

2170  Akte waarbij Engel van Werle c.s. een perceel akkerland in het Roer-
mondse veld verpandt aan de pastoor van het Begijnhof wegens achter-
stallige rente. 
1691 juli 23  1 stuk 
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2171  Staat van de door Francis van den Steynwegh aan J. van der Holt, deser-
vitor van het Begijnhof, overgeleverde staten van goederen en rekenin-
gen. 
1704 oktober 3  1 stuk 

2172  Vonnis van het Hof van Gelder te Roermond waarbij het de dading tus-
sen de pastoor van het begijnhof en de erfgenamen van Jacob Claessen 
ter beëindiging van een proces betreffende een grondrente, goedkeurt. 
1762 juli 28  1 stuk 

Collectie testamenten 

2173  Lijst van genummerde testamenten van priesters en wereldlijke personen 
over de jaren 1514-1806. 
ca. 1800  1 stuk 

2174-2175 Testamenten van priesters en wereldlijke personen, genummerd 1-
153, voornamelijk verwanten van de familie Van Wevelinchoven. 
1514-1806 minuten, grossen, afschriften  2 pakken + 2 charters 
N.B. 1: Zie bijlage I. 
N.B. 2: De nummers verwijzen naar inv.nr. 2173. 

2174  Testamenten genummerd 1-76. 1 pak + 1 charter 

2175  Testamenten genummerd 77-153. 1 pak + 1 charter 

2176  Testamenten van kanunniken en vicarissen van het kathedrale kapittel. 
1646-1729, begin 19de eeuw afschriften 2 katernen 
N.B. 1: Zie bijlage II. 
N.B. 2: De nummers verwijzen naar inv.nr. 2173. 

2177  Testamenten van enige wereldlijke personen. 
1657-1710, begin 19de eeuw afschriften 1 katern 
N.B. 1: Zie bijlage III. 
N.B. 2: De nummers verwijzen naar inv.nr. 2173. 
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Stukken waarvan het verband met één der archieven niet blijkt 

1  Stukken betreffende de Munsterabdij te Roermond 

2178  Akten betreffende de verwerving van goederen te Herten en Maasniel. 
1240-1267, einde 17de eeuw afschriften 1 stuk 
N.B. Zie regestnrs. 17, 18, 20, 23. 

2179  Akten betreffende de verwerving van goederen. 
1220-(1229-1231), 18de eeuw afschriften 1 katern 
N.B. Zie regestnrs. 4-15. 

2180  Vonnissen in processen waarin de Munsterabdij procespartij was; akte 
van stichting van de Munsterabdij. 
1224, 1623-1782, 17de en 18de eeuw afschriften  1 omslag 
N.B. Zie regestnr. 10. 

2181  Stukken betreffende een proces voor het Hof van Gelder te Roermond 
tussen de Munsterabdij en de deken van de artesfaculteit te Leuven be-
treffende het patronaatsrecht te Aldekerk, met retroactum van 1224. 
1681-1683  1 omslag 
N.B. Zie regestnr. 10. 

2182  Brief namens Karel III aan de abdis en zusters van de Munsterabdij met 
het bevel de door hem aangewezen Amalie Christine de Limbourg toe te 
laten of anders aan haar een lijfrente uit te keren, met een brief aan de 
raadsheer Hemselrode. 
1719 januari 10 en z.d. afschrift  1 stuk 

2183  Stukken opgemaakt door A. Smeets, pastoor te Wetten, onder andere 
betreffende de verpachting van de tienden der Munsterabdij en de hoeve 
Schipdonk, en betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap. 
1773-1816  1 omslag 
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2  Stukken betreffende Agnes Maria Huyn van Amstenraedt en het 
Annunciatenklooster te Venlo 

2184  Akten van attestatie van kloosterzusters betreffende het kloosterleven 
van Agnes Maria Huyn van Amstenraedt in het Annunciatenklooster te 
Venlo. 
vóór 1663 juni 11  1 deel 
N.B. Zie: M.H.H. Michiels, Geschiedenis der Lorettokapel te Genooi en de daarmede in 
verband staande geschiedenis des kloosters Mariëndael te Genooi en Trans Cedron te 
Venlo benevens de levensbeschrijving van zuster Agnes Maria Huyn van Amstenrade en 
van 23 andere zusters uit het klooster Trans Cedron alsook de legende van de heilige Jo-
anna van Valois stichteres der Annunciatenorde van 1410-1916, Venlo 1917. 

2185  Brieven van en aan de mater ancilla van het Annunciatenklooster te Ven-
lo betreffende gegevens over Agnes Maria Huyn van Amstenraedt en be-
treffende het (her)drukken van haar levensbeschrijving. 
1663-1674  1 omslag 
N.B. Afkomstig uit het voorafgaande inv.nr. 

2186  Stukken uit het archief van het Annunciatenklooster te Venlo en de per-
soonlijke archieven van de ex-religieuzen Aldegonda Dungelhoff en Ma-
ria Margaretha Titulaer. 
1612-1830  1 omslag 

3  Stukken betreffende Joanna van Randenraedt te Roermond 

2187  Brief van een nicht aan Joanna Baptista van Randenraedt. 
z.d., 17de eeuw  1 stuk 

2188  Handschriften van de devote Joanna van Randenraedt, brieven betreffen-
de de verwerving van haar zilveren lepel. 
z.d., 17de eeuw, 1925  1 omslag 

4  Stukken van Johan Roosen, deurwaarder van het Hof van Gelder te 
Roermond 

2189  Debiteurenboek wegens de voor procespartijen verrichte dagvaardingen 
en betekeningen. 
1684-1697  1 deel 

2190  Stukken betreffende vorderingen. 
1670-1688  1 omslag 
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5  Stukken van A. Peters van den Graeve, vicaris te Venray 

2191  Stukken betreffende het beheer en de verantwoording van het beheer van 
het H. Kruisbeneficie te Venray, met name van de Weemhof, door res-
pectievelijk voor A. Peters van den Graeve. 
1721-1776  1 omslag  

2192  Stukken betreffende zijn financiële aangelegenheden, met retroactum van 
1688. 
1728-1771  1 omslag 

6  Stukken van een familie Timmermans 

2193  Protocol van Johan Michiel Timmermans, apostolisch notaris te Roer-
mond. 
1775-1766, 1781 authentiek afschrift 1 stuk 

2194  Stukken opgemaakt en ontvangen door advocaat Timmermans te Maas-
tricht. 
1772-1791  1 omslag 

2195  Brieven aan (schepen) Timmermans te Maastricht. 
1771-1795  1 omslag 

2196  Kwitanties voor schepen Timmermans te Maastricht. 
1783-1793  1 omslag 

7  Stukken van Johan Griffin te Roermond 

2197  Rekest van Jean Griffin, fabrikant van zwarte zeep te Roermond, aan de 
landsheer met het verzoek hem vrijstelling van alle rechten te verlenen. 
ca. 1750 concept  1 stuk  

2198  Brieven van Sebastian Andreas Schön te Keulen aan Johan Griffin, 
koopman te Roermond, wegens geleverde potas. 
1783-1784  1 omslag 

2199  Kwitanties wegens geleverde goederen en verrichte diensten. 
1773-1783  1 omslag 
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2200  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van J. Griffin c.s. als erfgenamen 
van Joannes Griffin. 
1789 concept  1 stuk 

8  Stukken van Henricus Haex, kanunnik te Roermond 

2201  Kwitantie van P.J. van der Borcht te Brussel wegens de betaling van 
geleverde kant. 
1774 mei 28  1 stuk 

2202  Rekest aan het kathedrale kapittel met het verzoek hem een prebende van 
het zogenaamde “oude corpus” te verlenen. 
(1789-1790) concept  1 stuk 

9  Stukken van Joannes Fredericus van Hoensbroek 

2203  Vidimus van de akte van paus Pius VI van 9 februari 1782 waarbij deze 
de oudste kanunnik van het kapittel van Hildesheim opdracht geeft om 
Joannes Fredericus van Hoensbroek in het bezit te stellen van een pre-
bende. 
1783 april 9 afschrift  1 stuk 

2204  Stukken betreffende de benoeming van Joannes Fredericus van Hoens-
broek tot proost van het collegiale kapittel te Soest. 
1785  1 omslag + 2 charters 

10  Overige stukken 

2205  Akte van schenking door Werner van Swalmen, Berta van Geilenkirchen 
en Robijn van Swalmen aan het Kartuizerklooster te Roermond van goe-
deren te Roermond, Swalmen, Herten en Herkenbosch. 
1376 juli 25, 18de eeuw afschrift  1 stuk 
N.B. Zie regestnr. 36. 

2206  Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Johan Baden 
en Stijn aan Willem Smeet en Katharina van een grondrente van een 
Gelderse gulden als vermeld in de getransfigeerde akte. 
1434 juli 30?  1 charter 
N.B. Zie regestnr. 82. 
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2207  Akte van overdracht door Sybrecht van Kessel, Margriet van Hompesch 
en Johan van Kessel aan Willem van Holthusen van de halve hof ’t gen 
Broek te Beesel. 
1458 maart 16  1 charter 
N.B. 1: Zie regestnr. 113.  
N.B. 2: Geschonken door Dr. van Gils in 1942. 

2208  Rekening van Johan Koexs als burgemeester van Valkenburg over 
1459-1463; 
Akte van overeenkomst tussen Johan Koex als plaatsvervanger van de 
voogd van het land van Valkenburg en Hendrik Alarts betreffende het 
innen van boeten. 
1462 december 1 concepten  2 stukken 

2209  Akten waarbij Johan van Wittem ten behoeve van het Onze-Lieve-
Vrouwekapittel te Aken de hof te Nieuwstadt tot onderpand stelt voor de 
betaling van een rente van 31 Rijnse gulden. 
1482 oktober 1, ca. 1500 authentieke afschriften  1 katern 
N.B. Zie regestnrs. 136-138. 

2210  Testamenten van priesters en leken waarvan het verband met één der 
archieven niet blijkt. 
1490-1771, minuten, afschriften  1 omslag 
N.B. Zie regestnrs. 141, 150. 

2211  Akte van schuldbekentenis van het kerspel Swalmen ten behoeve van 
Giel van den Schoerwech van 28 Rijnse gulden wegens werkzaamheden 
aan de parochiekerk, waarvoor het kerspel een rente van twee malder 
rogge zal betalen. 
1493 november 18  1 charter 
N.B. Zie regestnr. 157. 
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2212  Staat van inkomsten uit de legaten van de Sint-Nicolaasbroederschap te 
Valkenburg. 
ca. 1500; 
Memorie betreffende het afzetten van een schepen van Valkenburg in 
verband met de beloofde stichting van een altaar. 
1465; 
Staat van de inkomsten van de H. Geest (te Valkenburg). 
ca 1500; 
Statuten van de vice-proosten en pastoors van de Luikse parochiekerken 
tegen de kapelaans van het bisdom;  
Akte waarbij Johan, bisschop van Luik, synodale statuten vaststelt. 
1446 juni 4; 
Staten van inkomsten van onbekend, de altaren van Sint-Jan en Onze-
Lieve-Vrouw in het kasteel, van Sint-Joris in de sacristie. 
ca. 1500 authentieke afschriften  1 katern 
N.B. Zie regestnr. 92 

2213  Akte waarbij Henricus Barss genaamd Olisleger en Odilia van Dript in 
de Sint- Willibrorduskerk te Wezel een altaar stichten ter ere van de H. 
Drievuldigheid, Maria de heilige Drie Koningen en de heiligen Joannes 
de Evangelist, Catharina en Barbara. 
1506 juli 15, 18de eeuw afschrift  1 stuk 

2214  Akte van verkoop voor de schepenbank Echt door Lem Joerissen en Noel 
aan Stijnken van Ameren van een rente van drie Hornse gulden ten laste 
van twee percelen akkerland te Echt. 
1539 december 13  1 charter 
N.B. VROA 1901, 481. 

2215  Protocol van twee rechtszittingen van het laatgerecht van de Oidtmann-
slaatbank te Kleingladbach, toebehorend aan Peter Oidman van Erkelenz, 
in het proces tussen Wimmer in der Bruggen en Gerard zum Biessen be-
treffende een perceel in der Bruggen. 
1563 juni 17, september 9  1 stuk 

2216  Akte van overdracht door het klooster Knechtsteden aan Joachim van 
Bocholt en Margaretha Pollart van twee morgen beemd te Grefrath in 
den Mulhuisen die voorheen aan de pastoor Wolter van Holtz hadden 
toebehoord. 
1553, 16de eeuw authentiek afschrift  1 katern 
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2217  Akte van overdracht voor de schepenbank Echt door Daniel Denen en 
Catharina aan Gerard Koichs, zoon van Johan, burgemeester te Roer-
mond, en Catharina van een rente van 21 daalder als vermeld in de ge-
transfigeerde akte. 
1597 oktober 25  1 charter  

2218  Akte waarbij de bisschop Reinerus Palludanus benoemt tot pastoor van 
Swalmen. 
1605 juni 10  1 charter 

2219  Akte waarbij Arnd en Werner van Bocholt verklaren aan hun zus Maria, 
weduwe van Frans van Holthusen, en haar kinderen 575 rijksdaalder 
schuldig te zijn tegen afstand van haar kindsgedeelte. 
1627 maart 2  1 stuk  

2220  Brieven van G. van Arnhem te Maastricht aan Arnould de Bye, gecom-
mitteerde ter vergadering van de Staten-Generaal. 
1632, 1634  1 omslag 

2221  Akte waarbij de aartshertogin verklaart Straelen voor neutraal te houden, 
wanneer de prins van Oranje zulks ook verklaart en de uitoefening van 
de rooms-katholieke godsdienst gehandhaafd blijft. 
1632 september 14 authentiek afschrift 1 stuk  

2222  Akte van sauvegarde van de markies d’Aytona voor de stad Straelen. 
1634 juli 7  1 stuk 

2223  Akte van volmacht van het stadsbestuur van Straelen voor de pastoor 
Joannes ab Aecken om te Brussel de belangen van de stad in de geschil-
len met de gouverneur Joan de Malla te behartigen. 
1636 september 18  1 stuk 

2224  Akte waarbij namens de landsheer aan die van Helden hun aandeel in de 
bede van 4½ maand wordt kwijtgescholden. 
1641 februari 18 authentiek afschrift 1 stuk  
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2225  Akte van benoeming door de aartsbisschop van Kamerijk van Andreas 
Creusen tot aartsdiaken van Brabant, een ambt in het kathedrale kapittel 
aldaar. 
1641 maart 18, 1774 authentiek afschrift; 
Akte waarbij de vicaris-generaal van de Jezuïetenorde Andreas Creusen 
deelachtig maakt aan de vruchten van de goede werken door de orde ver-
richt. 
1662 november 9, 18de eeuw afschrift 2 stukken 

2226  Akte van overdracht voor de schepenbank Maasniel door Francis van der 
Heyden en Catharina Paulssen aan de pastoor en meesterse van het Be-
gijnhof te Roermond van een rente van 2½ rijksdaalder ten laste van een 
perceel akkerland in het Kerkenveld. 
1652 mei 16  1 charter 
N.B. 1: Geschonken door A.F. van Beurden in 1926. 
N.B. 2: De rente is afgelost. 

2227  Akte waarbij paus [Aleander VII] de officiaal van de aartsbisschop van 
Valencia(?) opdraagt na onderzoek dispensatie te verlenen in het huwe-
lijk tussen Paulus Certes en Maria Perez. 
1662 juni 13  1 charter 
N.B. Het linker gedeelte van de akte is afgesneden. 

2228  Akte van benoeming door de aartsdiaken van Kempenland van Theodo-
rus Staels tot beneficiant van het H. Kruisaltaar in de parochiekerk van 
Kaldenkirchen. 
1664 februari 16  1 stuk 
N.B. Geschonken door A.F. van Beurden in 1926. 

2229  Memories betreffende de pacht van de hoeve te Kinrooi mede te besteden 
aan de jaargetijden voor Conrardus van Melick en Eva in het Kruishe-
renklooster te Roermond. 
ca. 1680  2 stukken 

2230  Stukken betreffende het verzoek van de kapucijn Reginald van Ouden-
aarde aan de gouverneur-generaal om het gebod van de paus aan vrou-
wen om kleding gesloten tot de hals en pols te dragen, af te kondigen. 
1684 afschriften  1 omslag  
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2231  Akte van overdracht voor de schepenbank Maasniel door Nicolaas van 
der Heyden aan de pastoor van het Begijnhof van een rente van 2½ rijks-
daalder ten laste van percelen als vermeld in de getransfigeerde akte en 
ten laste van zijn huis op de Spik. 
1686 september 10  1 charter 
N.B. 1: Geschonken door A.F. van Beurden in 1926. 
N.B. 2: De aflossing als vermeld in inv.nr. 2226 heeft mede betrekking op deze rente. 

2232  Staat van de verlaten dan wel vervallen huizen en de daarbij braaklig-
gende grond in het kerspel Elmpt. 
1687 maart 3  1 katern 

2233  Akte van overdracht voor het Hof van Gelder te Roermond door Albert 
Alberts en Sibilla Locht en Christiaan van Heeck en Margaretha Gertru-
dis Rode aan Hendrik Rickwijn van Kaelken van twee vierde delen in de 
hof ter Schuyren in het honschap Schaephuysen onder Aldekerk. 
1698 oktober 14  1 charter 

2234  Brief van Henricus Theodorus Bistervelt, pastoor te Weert aan ? met het 
verzoek zich te willen inzetten in verband met zijn sollicitatie naar de va-
cante bisschopszetel van Roermond. 
1700 januari 5  1 stuk  

2235  Akten betreffende de stichting door Willem Willems van een vicarie te 
Belfeld. 
1702 1 omslag 
N.B. Geschonken door Dr. van Gils in 1942. 

2236  Akte waarbij de bisschop van Roermond verklaart dat Johan Arnold van 
Bocholt en Anna Maria Aemilia van Gymnich op 11 november 1705 ten 
overstaan van de gardiaan der Kapucijnen te Keulen een huwelijk hebben 
gesloten. 
1705 november 24  1 stuk 

2237  Akte van octrooi van de Staten-Generaal voor die van Beesel om f. 
6000,- te mogen lenen. 
1712 december 8  1 charter 
N.B. Geschonken door Dr. van Gils in 1942. 
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2238  Brieven van paus Clemens XI aan Henriëtta Christina hertogin van 
Brunswijk Lüneburg te Roermond betreffende haar overgang naar het 
rooms-katholieke geloof en de eventuele bekering van haar familieleden. 
1712, 1714 afschriften  1 omslag 

2239  Stuk houdende deductie van de pastoors van het land van Valkenburg in 
hun proces tegen de bisschop en de pastoor van Nuth betreffende de keu-
ze van de deken van het dekenaat Valkenburg. 
ca. 1720 minuut  1 deel  
N.B. Dit inv.nr. is waarschijnlijk afkomstig uit het fonds Landen van Overmaas van het 
Rijksarchief in Limburg. 

2240  Akte van attestatie van enige naburen betreffende de inkomsten en de 
opeenvolgende rectoren van de Sint-Janskluis te Haaren. 
1731 februari 11  1 stuk 

2241  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de schepenbank Neder-
cruchten ten behoeve van de broederschap van Jacobus de Meerdere (te 
Roermond) ten laste van Geercken Dericks en Trijncken Reyners van 
100 rijksdaalder ten laste van percelen te Overcruchten. 
1732 februari 29  1 charter 

2242  Akte van overdracht voor de schepenbank Swalmen door J.B. Fabritius 
en zijn kinderen aan Willem Zegers van Loon van een akte van schuld-
bekentenis ten laste van de kerspels Swalmen en Asselt van 260 pattacon, 
met retroactum van 1681. 
1735 september 6  1 charter + 1 transfix 
N.B. VROA 1901, 478. 

2243  Akte van belening door het Hof van Gelder te Venlo van Conrardus Ge-
rardts met twintig morgen akkerland en achttien morgen houtgewas als 
afgesplitst leengoed uit de Grote Hoeve te Belfeld. 
1748 januari 25  1 charter 
N.B. Geschonken door Dr. van Gils in 1942.  

2244  Legger van de lijfgewinsgoederen van de heer van Arcen te Schandelo 
(onder Velden), met aanvullingen over de jaren 1754-1797. 
ca. 1751  1 katern 
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2245  Akte van overdracht voor de schepenbank Roermond door Leonard Cox 
en Maria Elisabeth Sijben aan Anna Catharina Ernestina de Heusch van 
een akte van schuldbekentenis ten laste van de stad Roermond van 1000 
pattacon, met retroactum van 1755. 
1758 mei 11  1 charter + 1 transfix 

2246  Bijlage bij de kerkrekening van Sint Odiliënberg. 
1758 1 stuk 

2247  Akte van overdracht voor de schepenbank Echt door Gregorius Jaspers 
en Johanna Otten aan het echtpaar Zegers van Loon – Van der Renne van 
de onderpanden van een geldlening van 2500 pattacon. 
1760 maart 20  1 charter  
N.B. Geschonken door Dr. van Gils in 1942. 

2248  Stukken betreffende het beheer door J.M. Schreurs, ambtenaar bij het 
Hof van Gelder te Roermond, van het door het Hof gesekwestreerde huis 
van de erfgenamen Gilkens in de Hegstraat te Roermond. 
1769-1772  1 omslag  

2249  Manuaal van de exploitatie van de verpachte percelen van de Robeecer-
hof te Susteren, toebehorend aan het Kruisherenklooster te Roermond. 
1771-1781  1 deel 
N.B. In 1906 verworven van een particulier te Waubach. 

2250  Stukken houdende samenvattingen van de kohier van de landschat over 
1745 en van de rekeningen van de schatheffer van Linne over 1772-1776, 
1780, 1781. z.d., 18de eeuw  1 omslag 

2251  Stukken houdende samenvattingen van de rekeningen van het kerspel 
Posterholt en memorie betreffende het aflossen van schulden over 1777-
1781. z.d., 18de eeuw  1 omslag 

2252  Akte van benoeming door Maria Theresia van Joseph Ignace Simon tot 
deken van het kathedrale kapittel te Roermond. 
1779 januari 14  1 charter 
N.B. VROA 1927, 893.  

2253  Rekeningen van de rentmeester van het Kartuizerklooster te Roermond. 
1779/1780 – 1781/1782 afgehoord  1 deel 
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2254  Uittreksel uit het protocol van beschikkingen van de bisschop betreffende 
het toedienen van de tonsuur aan Henricus Antonius Milliard. 
1782 maart 17 authentiek afschrift  1 stuk  

2255  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van het schoenmakersgilde te 
Grave ten laste van Jan Willem Jas en Petronella Heynen van f. 200,-. 
1785 februari 8  1 stuk 

2256  Inventaris van de goederen en lasten van de broederschap van de H. 
Franciscus of de Vijf Wonden in de Minderbroederskerk te Roermond, 
ingediend bij het Comité ingesteld wegens de opheffing van broeder-
schappen. 
1786 mei 18  1 stuk 

2257  Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de schepenbank Beesel en 
Belfeld ten behoeve van de kapelanie te Belfeld ten laste van Gerardus 
Goossens en Anna Gertrudis van Oijen van 650 pattacon. 
1786 september 29 afschrift  1 stuk 
N.B. Geschonken door Dr. van Gils in 1942. 

2258  Rekest van Marie Agnes Specken, weduwe van Constatin Royen, ambte-
naar bij het Hof van Gelder, aan de landsheer met het verzoek haar een 
half jaarsalaris uit te keren. 
1788 oktober 22 concept  1 stuk 

2259  Rekening van de schatheffer van het kerspel Beesel. 
1789 concept  1 katern 

2260  Stukken afkomstig van de pastorie te Nieuwstadt. 
1791-1802; 
Memories betreffende het plan tot het bouwen van een kerktoren. 
1865 1 lias 

2261  Debiteurenboek wegens het vervaardigen en repareren van paardentuig 
met name voor klanten te Beegden en Heel. 
1792-1810  1 deel 
N.B. Afkomstig uit het Bisschoppelijk Museum te Maastricht.  
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2262  Akten van verkoop en overdracht door Godefridus Schoonenbergh en 
andere erfgenamen van Leonardus Branendonck aan Jan Leenders en 
Hendrica Opsteeg van een moestuin buiten de Hampoort te Grave. 
1796 februari 13, 15  2 stukken 

2263  Stuk houdende besluit van het municipaliteitsbestuur van het kanton 
Oirsbeek betreffende het inleveren van de doop-, trouw- en overlijdens-
registers door de pastoors, en het (voorlopige) verbod aan pastoors om 
zich met kerkroepen, huwelijken, begraven of dopen te bemoeien, voor-
dat de wet van 20 september 1792 ten uitvoer is gelegd. 
1796 september 24 afschrift  1 stuk  

2264  Stukken houdende plattegronden van een of twee jezuïetencolleges, 
waarvan er één gelegen is te ’s-Hertogenbosch. 
z.d., 17de en 18de eeuw  2 stukken 
N.B. Eén van de plattegronden is in 1986 overgebracht naar de kaartencollectie Rijksar-
chief in Limburg, inv.nr. 750. 

2265  Kaart van de landerijen van Jongenhof te Lerop onder Sint Odiliënberg. 
z.d., 18de eeuw  1 stuk 

2266  Reglement van het apostelhuis gesticht door kardinaal Van Enckevoirt, 
een oud- manhuis te Mierlo-Hout. 
z.d., 18de eeuw afschrift  1 stuk  

2267  Reglement van de broederschap van ’t Eenhoorn. 
z.d., 18de eeuw concept  1 stuk 

2268  Stuk houdende formulier van de eed, af te leggen door de burgemeesters, 
kerk- en armenmeesters, schepenen en bode in het land van Ravenstein. 
z.d., einde 18de eeuw  1 katern  

2269  Brieven ontvangen en opgemaakt door Petrus Goswinus van Wevelin-
choven van respectievelijk gericht aan Marcellus Albertus Sijben betref-
fende de liquidatie van het resterende vermogen van het voormalige ka-
thedrale kapittel. 
1805-1806  1 omslag  

2270  Rekeningen van het Genootschap van de kerkmuziek te Roermond door 
Karel Simon de Vlodrop. 
1831-1841  1 omslag 



 345

2271  Brieven van en aan Albert Wolters, kapelaan te Sint Odiliënberg en later 
te Herten, betreffende het uitgeven van een boek over de heiligen Wiro, 
Plechelmus en Odgerus. 
1855-1865  1 omslag 
N.B. Zie: A. Wolters, De heiligen Wiro, Plechelmus en Odgerus en het kapittel van Sint 
Odiliënberg, Roermond 1861.  

Handschriften 

2272  Manuscript van Joannes Knippenbergh, Historia ecclesiastica ducatus 
Geldriae, Brussel 1719. 
z.d., 18de eeuw  1 deel 
N.B. Het handschrift, in 1874 uit de nalatenschap van Charles Guillon aangekocht door 
Albert Wolters, moet na 1944 aan het archief zijn toegevoegd. 

2273  Aantekeningen van geschiedkundige aard van de hand van of verzameld 
door Joannes Knippenbergh. 
1561-1667, 17de en 18de eeuw  1 omslag 
N.B. Deze stukken werden reeds rond 1900 tot het bisschoppelijk archief gerekend. 

2274  Akten betreffende het overbrengen van het kapittel van de H. Petrus te 
Sint Odiliënberg naar Roermond. 
1361 maart 17 – mei 12, 17de eeuw afschriften  2 stukken 
N.B. Zie regestnrs. 32-34.  

2275  Lofdicht op Wilhelmus Lindanus door Theodericus Montanus (Dirk van 
den Bergh). 
z.d., einde 16de eeuw  1 stuk 

2276  Afschriften van akten en aantekeningen betreffende de geschiedenis van 
het eerste bisdom Roermond. 
19de eeuw  1 pak 

2277  Geschiedenis van de priorij Sinnich. 
z.d., 18de eeuw  1 katern 



 346 

2278  Henrici Cuyckii Ruremundensis episcopi, parenetica pastorum instructio, 
pastorali ecclesie Ruremund prefixa. Leuven Johan Masius, 1598; 
De confirmationis sacramento pro dioecesi Ruremundensi, ab episcopo 
Henrico Cuyckio in lucem edita, brevis et catholica instructio, Leuven 
Johan Masius, 1598. 
18de eeuw afschrift  1 omslag  

2279  “Festa propria dioecesis Ruremundensis tum festa (…) cum appendice 
circa rubricas et caeremonias altefatae ecclesiae cathedrali accommoda-
te”, Teksten van gebeden en lezingen voor de eigen feestdagen. 
1728 1 katern  

2280  Preken gehouden in de jaren 
1707-1779  1 pak 

2281  “Litenaniae Lauretanae anagrammatibus condecoratae programma” door 
A. Groethuysen te Venray. 
1773 1 katern 

2282  Stukken houdende theologische stellingen verdedigd door studenten van 
het seminarie te Roermond. 
1710-1790 gedrukt  1 omslag 
N.B. Afkomstig uit de bibliotheek van Karel Romen. 

2283  Stukken houdende theologische stellingen verdedigd door studenten in 
het Minderbroederklooster te Roermond. 
1768-1779 gedrukt  1 omslag 
N.B. Afkomstig uit de bibliotheek van Karel Romen.  

2284  Stukken houdende theologische stellingen te verdedigen aan de universi-
teit te Leuven. 
1673-1794 gedrukt  1 omslag 

2285-2304 Handschriften afkomstig van het Bisschoppelijk Museum te Maas-
tricht 

2285  Historica relatio duodecim martyrum Cartusianorum qui Ruraemundae in 
ducatu Geldriae anno 1572 agonem suum foeliciter complexerunt aucto-
re…Arnoldo Havensius 1608. 
1875 afschrift  1 katern 



 347

2286  Vita S. Joanni Nepomuceni sigilli sacramentalis protomartyris conscripta 
primum a p. Bohuslao Balbino s.j…, Augsburg 1730 1 deel 

2287  “Beschrijvinge van de mortificatio des inwendigen mensch ghepreect bij 
onse e. overste I.C.S.T.L….anno Domini 1629”. 1 deel 
N.B. Handschrift afkomstig uit de vergadering In den Hoeck te Haarlem waar in 1629 
J(udocus) C(ats) S(acrae) T(heologiae) L(icentiatus) de geestelijke leider was, aldus in 
1941 gedetermineerd door Lucidius Verschueren o.f.m.  

2288  “Sententiae, adagia, gnomae e sacra scriptura aliisque tum sacris tum 
profanis authoribus collectae”, Spreuken en adagia verzameld door Jaco-
bus Carisius, pastoor te Montfort. 
17de eeuw  1 katern  

2289  “Den boom des levens. Den alderh. Roosencrans van de H.M. Maria 
door den H. patriarch Dominicus geplant in den hof van de H. Kerck 
ontrent het jaer ons Heere 1213…”. 
18de eeuw  1 katern 
N.B. Verworven uit de nalatenschap van E. Vreuls in 1944. 

2290  Statuten van het klooster Mariagarde te Roermond, met verbod van de 
vicaris- generaal aan de priorin om zusters in de zaal te laten, wanneer 
daar wereldlijke en geestelijke personen zijn, en om donatinnen onbe-
perkt de straat op te laten gaan uit 1658. 
1660 1 deel 
N.B. Uit de nalatenschap van J. van Kempen en in 1942 via Dr. van Gils geschonken. 

2291  Officie van de H. Barbara afkomstig van kasteel Well. 
ca. 1700  1 katern  
N.B. Verworven van de heer Peeters, oud-burgemeester te Bergen, omstreeks 1940. 

2292  “Praxis assistendi et per omnia ministrandi sacramentum poenitentiae 
moribundus et sanis desumpta ex pastorali Ruraemundensi, Mechliniensi 
et Leodiensi variiisque auctorum approbatorum scripturis tomus primus, 
Ruraemundae a 1741 J.P.C. Cortemunde sacerdos indignus”.  1 deel 
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2293  “Den maendelijcken rosenkrans bijeen gevlochten van twellf schoone 
rosen door welcken soeten ghuer de godtvruchtige zielen worden getroc-
ken tot devotie om de heylige vijf bloedige wonden Christi Jesu te aen-
bidden bij dewelcke deselven vergeleecken worde, getrocken uyt den 
eerw. pater Philippus Kiselius van de heylige order der Societeyt Jesu, 
vermeerdert ende van het Latijn overgeset in ’t Neerduits door den eerw. 
pater F. Herman Paderborn, minderbroeder recollect”. 
18de eeuw  1 deel  

2294  Preken gehouden op feestdagen van Maria en op Aswoensdagen, alsme-
de professiepreken. 
1768-1780  3 delen 

2295  “Compendium theologiae”. 
17de eeuw  1 deel 

2296  Christelijke onderwijzing of verklaering en uytbreyding van den cate-
chismus…door F.C.M.R., Maastricht drukkerij P.L. Lekens. 
[1790] 1 deel 
N.B. 1: Geschonken door A. Theunissen, pastoor te Sint Pieter op de berg, in 1988. 
N.B. 2: Zie: E. Heynen, Maastrichtse drukken (1552-1816) eerste gedeelte (1552- 1782). 
Een bescheiden aanzet tot een Maastrichtse bibliografie, in: PSHAL 83 (1947) nr. 439; 84 
(1948), nr. 943. 

2297  Cort bewijs der dwalinghen, valscheden ende misbruycken in die belij-
dinghe der calvinisten menichfuldelijck verspreyt, in ’t licht gebracht bij 
Franchois van den Velde, liefhebber der waerheyt, Leuven 1567. 1 deel  

2298  [Ludolph, Smids, Beschrijvinge der geestelijke vrouwen en nonnen or-
ders].  1 deel 
N.B. De titelpagina ontbreekt. 

2299  Vida de santa Genoveva princesa de Brabante.  1 deel 

2300  Het leven van de h. moeder Teresa van Jesus, fondatersse der baervoet-
sche carmeliten ende carmeliterssen…uytghegheven door den eerw. p.f. 
Elias van S. Teresa, carmeliet discalce van Antwerpen, Gent 1673. 1 deel 

2301  Den Ruremondsen almanach ofte Gelderschen hemelmeter voor het jaer 
ons Heere 1773. 1 deeltje 
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2302  Nieuwen Ruremondschen arrondissementsalmanach voor het jaer ons 
Heere Jesu Christi 1806.  1 deeltje 

2303  Nieuwen Ruremondschen arrondissementsalmanach voor het jaer ons 
Heere Jesu Christi 1811.  1 deeltje 

2304  Le palmier celeste ou entretiens de l’ame avec Jésus Christ, Besançon. 
19de eeuw  1 deel 
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Regestenlijst    
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1 1177 mei 24 

“anno Dominicae incarnationis 1177 9 kalendas junii” 
Aleidis, weduwe van Albertus, graaf van Molbach, verklaart dat zij, haar doch-
ter Alveradis en haar schoonzoon graaf Wilhelmus de kerk van Grefrath vrij 
hebben gemaakt om er reguliere koorheren te vestigen, en hen de vrije keuze 
van de pastoor hebben gegund. Zij schenken een hof geheten ad Campum in 
deze parochie gelegen, en een goed in het dorp Rath in de parochie Nörvenich, 
alsmede inkomsten te Poll, Ludendorf, Dernau en Kleinwinter. 
Getuigen: Robertus, abt te Gladbach, Otto, aartsdiaken te Luik, Umbertus1, 
proost te Steinfeld, Hermannus, proost te Knechtsteden, Amicus, proost te Be-
ke2, Rodolfus, proost te Kempen, Walterus, deken te Wassenberg, Walterus, 
pastoor aldaar, en graaf Theodoricus. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1482. 
De tekst is onder meer gedrukt in: Th.J. Lacomblet, Urkundenbuch für die Ge-
schichte des Niederrheins 1, Düsseldorf 1840, nr. 462; W. Janssen, Grefrath. 
Geschichte einer geldrischen Gemeinde bis 1850, Kempen 1968, 162-163. 

2 1219 vóór oktober 18 

“Anno incarnationis Domini nostri Jesu Christi 1219 indictione 14a regnante 
glorioso rege Romanorum Frederico venerabili archiepiscopo Engelberto 
sacrae Coloniensis ecclesiae praesidente” 
Henricus, graaf van Kessel, verklaart dat hij aan het klooster Mariënweerd ten 
geschenke heeft overgedragen de hof te Baarlo en te Kovesdonck, een hoeve in 
het bos te Baarlo en een boomgaard bij de kerk te Kessel. Zijn echtgenote Othe-
lende en zijn kinderen deden afstand van hun rechten. Hij draagt ook de hof te 
Oije over die de echtgenote en kinderen mogen terugkopen. Hij draagt de voog-
dij over deze goederen over aan Engelbertus, aartsbisschop van Keulen. Met 
Arnoldus, abt van Mariënweerd, is hij overeengekomen dat deze een priester zal 
aanwijzen om in de kapel en de begraafplaats van de (klooster?)zusters te Kes-
sel de H. Mis op te dragen. 
Getuigen: Gerardus, abt van Gladbach, Godefridus de Reyde, magister Petrus, 
Hermannus, heer Albertus de Kuyck, Gerardus de Horne, Henricus de Kesse-
nich, Rutgerus de Brempt, zijn mannen, Godefridus de Eycke, Wilhelmus Hol-

 
1 Andere afschriften bevatten de naam Wernerus. 
2 Beke is niet gelokaliseerd. 
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me, Gerardus de Baerlo, Godefridus schenker, Heistachius en Henricus de Su-
tersbeche. 

Eenvoudige afschriften op papier, inv.nrs. 200, 1425. 
De tekst is gedrukt in: L.A.J.W. Sloet, Oorkondenboek der graafschappen Gelre 
en Zutfen tot op den slag van Woeringen, 5 juni 1288, ’s-Gravenhage 1872-
1876, nr. 457; J. de Fremery, Cartularium der abdij Mariënweerd, ’s-
Gravenhage 1890, nr. 37; E. Slanghen, Bijdragen tot de geschiedenis van het 
land van Kessel, in: PSHAL 16 (1879), 141-142. 
N.B.: De getuigenlijst is in beide afschriften onvolledig. 

3 Bedburg 1219 oktober 18 

“Data Benesbur 15 kalendas novembris anno gratie millesimo ducentesimo 
decimo nono pontificatus nostri secundo” 
Engelbertus, aartsbisschop van Keulen, verklaart dat hij de schenking door Hen-
ricus, graaf van Kessel, aan het klooster Mariënweerd heeft bevestigd, te weten 
van de hof in Baarlo en Kovesdonck, een hoeve bos te Baarlo en een boom-
gaard bij de kerk te Kessel. De voogdij van genoemde goederen heeft de graaf 
aan de aartsbisschop overgelaten. Othelendis, echtgenote van de graaf, en zijn 
kinderen hebben afstand gedaan van hun rechten op de goederen en de voogdij. 
De graaf heeft tenslotte vijftig mark ten behoeve van het klooster gevestigd op 
de hof te Oije, welke hof door zijn erfgenamen tegen betaling van dit bedrag 
kan worden teruggekocht. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 200. 
De tekst is gedrukt in: J. de Fremery, Cartularium der abdij Mariënweerd, ’s-
Gravenhage 1890, nr. 38; E. Slanghen, Bijdragen tot de geschiedenis van het 
land van Kessel, in: PSHAL 16 (1879), 142-143. 

4 Lateranen 1220 december 10 

“Laterani quarto idus decembris pontificatus nostri anno quinto” 
Paus Honorius III verklaart de priorin en convent te Roermond en hun bezittin-
gen in bescherming te hebben genomen, met name de kerk te Rode (Venray). 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2179, f. 7-7v. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1220.12.10.    
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5 Lateranen 1221 april 2 

“Laterani quarto nonas aprilis pontificatus nostri anno quinto” 
Paus Honorius III verklaart de priorin en het convent te Roermond en hun bezit-
tingen in bescherming te hebben genomen, met name het patronaatsrecht van de 
kerken te Gelren en Wetten, verleend door Gerardus, graaf van Gelder. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2179, f. 6v.-7. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1221.04.02. 

6 Lateranen 1222 oktober 31 

“Laterani secundo kalendas novembris pontificatus nostri anno septimo” 
Paus Honorius III verklaart de overeenkomst bevestigd te hebben die de abdij 
en zusters te Roermond enerzijds hebben gesloten met de pastoors van de ker-
ken te Gelren, Rode (Venray) en Wetten anderzijds over inkomsten van deze 
kerken. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2179, f. 7. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1222.10.31. 

7 1223 januari 28 

“5o kalendas februarii indictionis Dominica anno 1223” 
Paus Honorius III verklaart het klooster van Onze-Lieve-Vrouw te Roermond in 
zijn bescherming genomen te hebben en dat de regel van de H. Benedictus en 
het statuut van de cisterciënzers aldaar zullen gelden. Hij bevestigt het klooster 
in het bezit van de plaats waarop het klooster is gelegen met de daarbij gelegen 
veertig kavels, van de hoven te Herten en Dulken, de bezittingen te (Ste-
vens)Weert, Betenrode en Wetten, de huizen te Roermond en de molen te Roer. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2179, f. 1-2v. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1223.01.28.     
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8 1223 maart (1-24) 

“anno Dominicae incarnationis 1222 mense martio” 
Petrus, abt, en het convent van de H. Remigius te Reims verklaren de hof te 
Herten bij Roermond aan Richarda, abdis, en het convent te Roermond te heb-
ben verkocht. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2179, f. 7v.-8. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1223.03.24. 

9 Roermond 1224 juni 14 

“apud Ruremundam decimo octavo kalendas junii pontificatus domini Honorii 
papae 3 anno octavo” 
Conradus, bisschop van Porto en Sint-Rufina, pauselijk legaat, verklaart de 
abdis en het convent en hun bezittingen in bescherming genomen te hebben, te 
weten de hof te Herten bij Roermond, die de abt en het convent van de H. Re-
migius te Reims hun hebben verkocht, afgezien van de rechten van de voogd Th. 
op onder andere de wereldlijke rechtspraak. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2179, f. 8-8v. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1224.06.14. 

10 Maastricht 1224 juni 16 

“Traiecti anno Dominicae incarnationis 1224 sexto decimo kalendas julii” 
Gerardus, graaf van Gelder, verklaart, dat hij aan Richardis, abdis, en aan het 
convent te Roermond geschonken heeft de abdijkerk, de veertig daarbij gelegen 
kavels en de drie kavels die Hermannus met de Gans heeft overgedragen, als-
mede het patronaatsrecht van de kerken te Gelren, te weten Nieukerk en Alde-
kerk, te Wetten en Rode (Venray), een cijns van een mark ten laste van de gruit 
te Roermond, een cijns ten laste van een halve hoeve te Ham waarop Godefri-
dus de Mirlare, Sibertus de Biersbeke en ene Winandus rechten bezitten, een 
molen te Roer en een gedeelte van een perceel bij de hof Muggenbroek. 
Getuigen: Henricus de Monte, Waltherus de Gelre, Gerhardus de Barsdunck en 
Henricus zijn broer, Arnoldus de Wachteldunc, Gerardus de Rothem, Theodori-
cus, voogd te Roermond, en Nicolaus, schrijver. 
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Eenvoudige afschriften op papier, inv.nrs. 450, 2179, f. 3-3v., 2180, 2181. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1224.06.16. 

11 Maastricht 1224 juni 17 

“Traiecto decimo quinto kalendas julii (1227) pontificatus domini Honorii 
papae anno octavo” 
Conradus, bisschop van Porto en Sint-Rufina, pauselijk legaat, verklaart  de 
abdis en het convent te Roermond met al hun bezittingen in bescherming geno-
men te hebben, te weten de kerk/klooster van de H. Maria te Roermond met 
veertig daarbij gelegen kavels, het patronaatsrecht  van de kerken te Gelren, 
Wetten en Rode (Venray), een cijns van een mark ten laste van de gruit te 
Roermond, een cijns van vier schelling te Herten, die Godefridus de Merlar in 
leen hield van de graaf van Gelder, een gedeelte van een perceel bij de hof 
Muggenbroek, en de molen te Roer, die Gerardus, graaf van Gelder, Margaretha, 
zijn echtgenote, en hun zoon Otto hebben overgedragen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2179, f. 5v.-6. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1224.06.17. 

12 Duisburg 1224 augustus 29 

 “Dusburg anno Domini 1224 quarto kalendas septembris” 
Conradus, bisschop van Porto en Sint-Rufina, pauselijk legaat, verklaart aan de 
abdis en convent te Roermond de inkomsten van Nieukerk en Aldekerk in Gel-
ren, Wetten en Rode (Venray) geschonken te hebben. Het patronaatsrecht van 
deze kerken had het convent van Gerardus, graaf van Gelder, verworven. Abdis 
en convent mogen priesters van de orde van de H. Augustinus voor de zielzorg 
voordragen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2179, f. 6v. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1224.08.29. 
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13 1227 (maart 25 – 1228 maart 25) 

“anno Domini 1227” 
Henricus, aartsbisschop van Keulen, verklaart dat hij aan de abdis en convent te 
Roermond de inkomsten van de kerken te Nieukerk en Aldekerk in Gelren, en te 
Wetten heeft geschonken. Het patronaatsrecht aldaar had het klooster al van 
Gerhardus, graaf van Gelder, verworven. 
Medebezegelaars: Godefridus, proost van het kapittel te Xanten en Keuls aarts-
diaken, Henricus, proost van het kapittel van de H. Severinus te Keulen en deken 
in Mola (Molengouw), de kapittels van Xanten en de H. Severinus te Keulen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2179, f. 4v.-5. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1228.03.25. 

14 Luik 1228 mei 24 

“Leodii anno Domini 1228 nono kalendas junii” 
Hugo, bisschop van Luik, verklaart dat hij aan de abdis en het convent te Roer-
mond de inkomsten van de kerk te Rode (Venray) heeft geschonken. Het patro-
naatsrecht aldaar had het klooster al van Gerardus, graaf van Gelder, verworven. 
Medebezegelaar: magister Baldewinus, aartsdiaken. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2179, f. 5-5v. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1228.05.24. 

15 (1229 oktober 22 – 1231 november 11) 

Otto, graaf van Gelder, verklaart dat hij aan Richardis, abdis, en aan het convent 
te Roermond de abdijkerk heeft geschonken, de veertig daarbij gelegen kavels 
en de drie kavels die Hermannus met de Gans heeft overgedragen, alsmede het 
patronaatsrecht van de kerken te Gelren, te weten Nieukerk en Aldekerk, te 
Wetten en Rode (Venray), een cijns van een mark ten laste van de gruit te 
Roermond, een cijns ten laste van een halve hoeve te Herten, waarop Godefri-
dus de Mirlare, Sibertus de Birsbeke en ene Winandus rechten bezitten, een 
molen te Roer en een gedeelte van een perceel bij de hof Muegenbruke. 
Getuigen: Henricus de Monte, Fridericus de Rodene, Goswinus de Stralen, 
dapifer (drost), en Hugo, priester. 
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Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2179, f. 4-4v. 
De tekst is gedrukt in: E.J. Harenberg en M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre 
en Zutphen tot 1326 2, ’s-Gravenhage 1984, oorkondenr. 1231.11.11. 

16 1236 november 10 

“anno a nativitate Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto in vigilia 
Martini episcopi et confessoris” 
Henricus, graaf van Kessel, sticht samen met Petrus, rector van de kerk te Kes-
sel, Henricus, zijn secretaris, Godefridus, zoon van Godefridus, en heer Bert, 
ridder te Baarlo, in de parochiekerk van zijn dorp Kessel een altaar gewijd aan 
de H. Catharina, waaraan wekelijks twee missen gelezen zullen worden. Hij 
draagt daartoe over een hof te Kessel bij het moeras tussen de hoeve Haddenray 
en de goederen geheten op den Parick, een rente van een malder rogge te Baarlo 
ten laste van de goederen van wijlen Gerardus de molenaar, en een rente van 
vier vaten rogge en twee hoenders te Kessel ten laste van een kamp bij de hof 
van Sint-Catharina en de goederen de Penick. Heer Henricus droeg over een 
rente van tien deniers ten laste van Kremersguet, Tilmannus de Raede een rente 
van zes deniers, Gerardus Horck een rente van zes deniers die Gerardus de 
Ulent betaalde, Arnoldus, rector, een rente van zes deniers ten laste van het huis 
geheten Coenen tot genen Hout, Mabilia de Staede een rente van een denier, 
Arnoldus Philippi een rente van een denier en Winandus Segrator (“dienaar”) 
een rente van zes denier. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1412. 
De tekst is gedrukt in: L.A.J.W. Sloet, Oorkondenboek der graafschappen Gelre 
en Zutfen tot op den slag van Woeringen, 5 juni 1288, ’s-Gravenhage 1872-
1876, nr. 591, met afwijkende namen!; E. Slangen, Bijdragen tot de geschiede-
nis van het land van Kessel, in: PSHAL 16 (1879), 144. 

17 1240 september 

“anno Domini 1240 mense septembri” 
Godefridus de Schinne verklaart dat hij aan de abdis en het convent te Roermond 
de voogdij van de hof te Herten bij Roermond heeft verkocht, die hij in leen hield 
van Th. de Valckenborg. Hij deed dit met toestemming van genoemde leenheer, 
van Juliana, zijn echtgenote, van Theodorus, Winandus en andere zonen. 
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Getuigen: Cuno, prior van Roermond, Thomas en Jacobus, priesters, Theoderi-
cus, voogd van Roermond, Godefridus de Limborg, Gunterus en Berchinus, 
schepenen te Roermond, en Walterus, voorheen voogd te Herten. 
Medebezegelaar: de voogd van Roermond. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2178. 
De tekst is gedrukt in: M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 
1326 3, ’s-Gravenhage 1988, oorkondenr. 1240.09.30. 

18 1240 (na september 1) 

“anno Domini 1240” 
Th., heer van Valkenburg, verklaart dat Godefridus de Schinne de voogdij van 
de hof te Herten, in bezit van het klooster van de H. Maria te Roermond, van 
hem in leen hield en van deze voogdij afstand heeft gedaan. Th. draagt de voog-
dij nu over aan het genoemde convent. 
Medebezegelaars: O., graaf van Gelder, en Godefridus de Scinne. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2178. 
De tekst is gedrukt in: M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 
1326 3, ’s-Gravenhage 1988, oorkondenr. 1240.12.31. 

19 1244 juni 2 

“4to nonas junii anno Domini 1244” 
Otto, proost, Gerard, deken, en het kapittel van Sint Servaas te Maastricht ver-
klaren dat zij aan de abdis en het convent van de cisterciënzerorde te Roermond 
in erfpacht hebben gegeven al hun goederen te Echt, te weten de hof, de tienden 
en het patronaatsrecht, alsmede de tienden van Werde (Stevensweert). 

Eenvoudige afschriften op papier, inv.nrs. 1610, 1682. 
De tekst is gedrukt in: M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 
1326 3, ’s-Gravenhage 1988, oorkondenr. 1244.06.02. 

20 1246 

“anno Domini 1240 sexto” 
Henricus, heer van Cuijk, verklaart dat hij aan de abdis en convent te Roermond 
het patronaatsrecht van de parochiekerk te Herten heeft overgedragen met toe-
stemming van zijn zoon Albertus. 
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Getuigen: Wilhelmus de (H)Altena, Joannes de Husden en Robertus zijn broer, 
Johannes de Brochuysen en Cuno, prior van Roermond. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2178. 
De tekst is gedrukt in: M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 
1326 3, ’s-Gravenhage 1988, oorkondenr. 1246.12.31. 

21 Viterbo 1257 november 13 

“Viterbii idibus novembris pontficatus nostri anno tertio” 

Paus Alexander IV verklaart ten behoeve van de abten en conventen van de 
cisterciënzerorde dat zij vrijgesteld zijn van de rechtspraak van bisschoppen. Zij 
mogen missen opdragen en sacramenten toedienen in hun kapellen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 743. 

22 Viterbo 1262 mei 15 

“Viterbii idibus maii pontificatus nostri anno primo” 
Paus Urbanus IV verklaart ten behoeve van de abdissen en conventen van zus-
ters van de cisterciënzerorde dat de aan de orde verleende privileges ook op hen 
van toepassing zijn. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 743. 

23 Thorn 1267 november 

“apud Thorne anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo septimo mense 
vero novembri” 
Wilhelmus, heer van Horn, verklaart dat Rutgerus de Effelt aan de abdis en 
convent te Roermond al zijn land heeft verkocht in het territorium van 
(Maas)Niel bij Asenray dat hij van Wilhelmus in leen hield en dat genoemde 
abdis en convent en Helwigis, weduwe van Henricus Hulwegge bezaten. Rutge-
rus droeg het land over in handen van zijn leenheer met toestemming van zijn 
echtgenote Hadewige en zijn kinderen Renoldus, Henricus, Bela en Heila. Ten-
slotte droeg Wilhelmus het genoemde land als allodiaal goed over aan de abdis 
en convent. 
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Getuigen: Daniel, pastoor te Herten, Theodorus, plebaan te Thorn, Conrardus en 
Johannes kapellanen aldaar, Henricus, priester, kapelaan van de H. Maria te 
Roermond, Wilhelmus, ridder de Winarde, Gerlacus, meier van Horn, Marsilius 
de Thorn genoemd de Monte, Godefridus Slaterbecq, broeder Marcellius, broe-
der Hermanus, conversen te Roermond. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2178. 
De tekst is gedrukt in: M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 
1326 3, ’s-Gravenhage 1988, oorkondenr. 1267.11.30. 

24 1276 maart 4 

“4 nonas martii anno 1275”3 
Syfridus, aartsbisschop van Keulen en aartskanselier van het Duitse Rijk in 
Italië, verklaart op verzoek van Reynardus, graaf van Gelder, de schenking door 
zijn vader Otto van het patronaatsrecht van Leuth aan het klooster Grafenthal 
goedgekeurd te hebben. Hij geeft opdracht aan de proost van het kapittel van de 
H. Severinus te Keulen en deken van het dekenaat Straelen, om uit de inkom-
sten van de kerk de toelage voor de pastoor vast te stellen die voor het overige 
aan het refectorium van het klooster toekomen. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1501. 
De tekst is gedrukt in: E.C. Dijkhof, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 
1326 5, ’s-Gravenhage 1993, oorkondenr. 1276.03.04. 
Zie regestnr. 25. 

25 1276 april 16 

“decimo sexto kalendas maii anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo 
sexto” 
Henricus, proost van het kapittel van de H. Severinus te Keulen, geeft een vidi-
mus van de akte van 4 maart 1276. Ingevolge deze opdracht stelt hij de inkom-
sten van de pastoor van Leuth vast. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1501.  

 
3 Bij de datering van deze akte is uitgegaan van de paasstijl. 
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De tekst is gedrukt in: E.C. Dijkhof, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 
1326 5, ’s-Gravenhage 1993, oorkondenr. 1276.04.16. 
Zie regestnr. 24. 

26 1277 juli 27 

“Anno Domini 1277 in vigilia beati Pantaleonis” 
R., deken van het kapittel van de H. Kunibert te Keulen, gedelegeerd rechter, 
gelast de pastoors te Oyle (Maaseik) en Wisheim (Wessem) om Theodoricus de 
Weerde, priester, op te dragen het gerechtelijk beslag op te heffen dat deze ge-
durende zijn procedure tegen de Munsterabdij te Roermond over zijn inkomsten 
heeft laten leggen op de tienden van de abdij door Gerardus de Staff (Nassau), 
aartsdiaken te Luik. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1682. 
De tekst is gedrukt in: M.S. Polak, Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 
1326 3, ’s-Gravenhage 1988, oorkondenr. 1277.07.27. 

27 1279 juli 

“anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo nono mense julio” 
Magister Daniel, pastoor van de Sint-Christoffelkerk te Roermond, verklaart dat 
hij de in de parochie verspreid wonende gemeenschap van begijnen op één 
plaats onder één clausuur wil samenbrengen. Hij verleent de begijnen die bin-
nen de grenzen van de parochie van de H. Christoffel huizen bouwen en bewo-
nen, vrijstelling van de parochiekerk. Zij mogen een kapel of kerk bouwen op 
hun terrein buiten de muren bij de Sint-Nicolaaskapel. Zij zullen over een eigen 
priester beschikken voor de zielzorg. Magister Daniel stelt bepalingen vast over 
de benoeming van de priester en de retributie aan de parochie. 
Medebezegelaars: de abt van Kamp, Margaretha, abdis te Roermond. R(einald), 
graaf van Gelder, en Johannes, bisschop van Luik, keuren deze regelingen goed 
en hechten eveneens hun zegel aan de akte. 

Authentieke afschriften op perkament, inv.nrs. 2120, 2121, f. 1v.-2 (ten dele), 6-
7v. 
De tekst is gedrukt in: J.B. Sivré, Geschiedkundige schets van het oud begijnhof 
te Roermond, in: PSHAL 11 (1874), 183-186; M.S. Polak, Oorkondenboek van 
Gelre en Zutphen tot 1326 3, ’s-Gravenhage 1988, oorkondenr. 1279.07.31. 
Zie regestnr. 78. 
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28 1294 november 13 

“sabbato post festum Martini hyemalis anno Domini 1290 quarto” 
Frater Gyselbertus, abt van Kamp, verklaart dat degenen die een aalmoes geven 
voor de bouw van de kapel van de nieuwe stichting der begijnen te Roermond, 
deelgenoot worden van de geestelijke vruchten wegens de goede werken die in 
de kloosters onder zijn gezag worden verricht. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2124, het zegel is verdwenen. 
De tekst is gedrukt in: J.B. Sivré, Geschiedkundige schets van het oud begijnhof 
te Roermond, in: PSHAL 11 (1874), 186-187; M.S. Polak, Oorkondenboek van 
Gelre en Zutphen tot 1326 3, ’s-Gravenhage 1988, oorkondenr. 1294.11.13. 

29 1322 juli 22 

“anno Domini 1322 in die beate Marie Magdalene” 
Engelbertus genoemd Fransoys, kanunnik te Luik, aangesteld tot provisor van 
het Begijnhof te Roermond door Adulphus, bisschop van Luik, draagt de pas-
toor te Roermond en anderen op om Reynaldus van Gelre, de schout, schepenen 
en het wereldlijk gerecht te Roermond te verbieden de begijnen lasten op te 
leggen en panden te nemen. 

Authentiek afschrift op perkament, inv.nr. 2121, f. 9v. 
De tekst is gedrukt in: J.B. Sivré, Geschiedkundige schets van het oud begijnhof 
te Roermond, in: PSHAL 11 (1874), 187-188; M.S. Polak, Oorkondenboek van 
Gelre en Zutphen tot 1326 3, ’s-Gravenhage 1988, oorkondenr. 1322.07.22. 

30 1325 maart 1 

“anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo quarto feria sexta post 
dominicam qua cantatur Invocavit me” 
Adulphus, bisschop van Luik, laat aan de rector van de begijnen van de Nieu-
wenhof te Roermond weten dat deze begijnen hun eerzaam leven ongehinderd 
kunnen voortzetten. 

Authentieke afschriften op perkament, inv.nrs. 2120, 2121, f. 2-3, 7v.-8v. 
De tekst is gedrukt in: J.B. Sivré, Geschiedkundige schets van het oud begijnhof 
te Roermond, in: PSHAL 11 (1874), 188-191; M.S. Polak, Oorkondenboek van 
Gelre en Zutphen tot 1326 3, ’s-Gravenhage 1988, oorkondenr. 1325.03.01. 
Zie regestnr. 78. 
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31 1344 oktober 16 

“anno millesimo trecentesimo quadragesimo quarto in festo beati Galli 
episcopi” 
Rabedo de Brembt, ridder, zijn echtgenote Guda en zijn zoon Rabedo verklaren 
dat zij aan het domkapittel te Keulen geschonken hebben de burcht geheten die 
Kiemenade bij de parochiekerk te Nedercruchten, alsmede het aanklevende 
patronaatsrecht van Nedercruchten dat beurtelings met de hertog van Gelder en 
het genoemde domkapittel werd uitgeoefend. Zij dragen deze rechten over in 
handen van Winandus de Genepe, kanunnik van de domkerk, in aanwezigheid 
van Theodorus de Merbeke en Petrus de Birdten, schepenen te Brempt, en Jo-
annes de Ophoven, schout. 
Bezegelaars: Rabedo de Brembt, Godefridus, pastoor te Cruchten, en Joannes, 
schout. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 450. 

32 1361 maart 17 

“anno Domini 1361 ipsa die beate Gertrudis virginis” 
Reynaldus, hertog van Gelder en graaf van Zutphen, verklaart dat de kanunni-
ken van de collegiale kerk te Odiliënberg hem hebben verhaald dat zij hun leven 
en goed niet zeker zijn op deze verlaten plaats in het hertogdom Gelder en de 
heerlijkheid Montfort, dat zij naar Roermond zijn gevlucht en aldaar het college 
naar de kapel van de H. Geest willen overbrengen. Reynaldus verleent daarop 
toestemming tot de overbrenging. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2274. 
De tekst is gedrukt in: M. Willemsen, Oorkonden en bescheiden aangaande de 
kerk en het kapittel van St. Odiliënberg, in: PSHAL 23 (1886), 219-220. 

33 1361 april 20 

“anno Domini 1361 mensis aprilis die 20” 
Johannes, bisschop van Utrecht, en Hugho Uustinc, kanunnik te Utrecht en 
proost te Odiliënberg, verklaren hun goedkeuring te hechten aan de overbren-
ging van het kapittel te Odiliënberg naar de kapel van de H. Geest te Roermond, 
door Engelbertus, bisschop van Luik, onder de volgende voorwaarden. De bis-
schop van Utrecht behoudt het vergevingsrecht van de proost te Roermond en 
de proost behoudt het vergevingsrecht van de kanunniken en andere beneficies. 
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De voorrechten van de Utrechtse kerk te Odiliënberg blijven intact, met name 
de schenking door keizer Lotharius aan de Utrechtse kerk. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2274. 
De tekst is gedrukt in: M. Willemsen, Oorkonden en bescheiden aangaande de 
kerk en het kapittel van St. Odiliënberg, in: PSHAL 23 (1886), 224-225. 

34 1361 mei 12 

“anno Dominice nativitatis 1361 mensis maii die duodecima” 
Engelbertus, bisschop van Luik, verklaart dat de kanunniken van het kapittel 
van de H. Petrus te Odiliënberg hem verhaald hebben dat zij hun leven en goed 
niet zeker zijn op deze verlaten plaats en hem hebben verzocht het kapittel over 
te brengen naar de stad Roermond die van de Luikse kerk in leen wordt gehou-
den, en wel naar de kapel van de H. Geest die dan tot kapittelkerk verheven 
moet worden. Aangezien de proost van het kapittel van Odiliënberg die het 
vergevingsrecht van de prebenden bezit, de bisschop van Utrecht die het verge-
vingsrecht van de proost bezit, Reynaldus, hertog van Gelder, en zijn broer 
Eduardus, evenals Godefridus de Elmpt, pastoor van de parochiekerk te Roer-
mond die het vergevingsrecht van de kapel bezit, en Reinaldus de Ursinis, dia-
ken-kardinaal en aartsdiaken van Kempenland, hun goedkeuring hebben gege-
ven, brengt Engelbertus het kapittel over naar Roermond en verheft de kapel 
van de H. Geest tot kapittelkerk. 
Het kapittel krijgt de toestemming om alle (roerende) goederen over te brengen 
naar Roermond. De bisschop van Utrecht behoudt het vergevingsrecht van de 
proosdij, de proost het vergevingsrecht van de prebenden. De Utrechtse kerk 
behoudt haar rechten, met name de schenking van de plaats Odiliënberg door 
Lotharius, rooms-keizer. 
In de kerk van de H. Petrus te Odiliënberg en de kapel van de H. Maria zullen 
drie priesters blijven, te weten de pastoor, de kapelaan van de altaren van de H. 
Catharina en de H. Maria Magdalena, en de koster. 
De vice-deken, aartsdiaken en kapittel van Luik verklaren dat het bovenstaande 
met hun goedkeuring geschiedt. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2274. 
De tekst is gedrukt in: M. Willemsen, Oorkonden en bescheiden aangaande de 
kerk en het kapittel van St. Odiliënberg, in: PSHAL 23 (1886), 226-232. 
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35 1364 mei 1 

“in den jaer ons Heren dusent dryhondertendevierendetsestich op sente Philips 
ende Jacobsdach der apostelen” 
Edwart, hertog van Gelder en graaf van Zutphen, verklaart de rechten van de 
begijnen van de Nieuwenhof te Roermond bevestigd te hebben die zijn voorou-
ders en vader hebben verleend. 

Authentiek afschrift op perkament, inv.nr. 2121, f. 9v. 
De tekst is gedrukt in: J.B. Sivré, Geschiedkundige schets van het oud begijnhof 
te Roermond, in: PSHAL 11 (1874), 191. 

36 1376 juli 25 

“Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo sexto  
indictione quarta decima die vicesima quinta mensis julii” 
In aanwezigheid van notaris Joannes genoemd Colgart de Geldria en Joannes en 
Ricoldus, respectievelijk priors van de Kartuizerkloosters te Keulen en Koblenz, 
schenken Wernernus de Swalmen, ridder, Berta de Gelenkircken, zijn echtgeno-
te, en Robinus de Swalmen, kanunnik van het kapittel van Sint-Servaas te 
Maastricht, aan het Kartuizerklooster bij die Stege te Roermond, dat reeds ge-
sticht is, geheel hun terrein, gedeelteijk van gebouwen voorzien en omgeven 
door een muur, gelegen bij de Steeghe, met de kapel, het hospitaal, de poort en 
hun huis onder voorbehoud van het vruchtgebruik van het huis en de poort. De 
eveneens aanwezige Joannes de Wessem, rechter, en Gerardus Bake en Gerar-
dus de Tegelen, schepenen te Roermond, verstrekken aangaande deze rechts-
handeling een akte. 
Verder schenken zij de oude hof te Swalmen. De eveneens aanwezige Christi-
anus Breydel, rechter, Joannes de Wijnaerden, Conradus Godscalci de Assel, 
Henricus de Smyt en Gerardus Godenhoy, schepenen te Swalmen, verstrekken 
aangaande deze rechtshandeling een akte. 
Vervolgens schenken zij een eiland in de Maas bij Ool, de hen toekomende 
pachten en cijnzen op den Schrouven genoemd den kleenen Swalmen, en alle 
pachten en cijnzen die men hen in de heerlijkheid Herten en Merum schuldig is. 
De eveneens aanwezige Arnoldus de Osen, rechter, en Gerardus Breydel en 
Gerardus Gelensoen, schepenen te Herten, verstrekken aangaande deze rechts-
handeling een akte. 
Tenslotte schenken Wernerus en Berta hun hoeve geheten ten Hamme in de 
parochie Herkenbosch in het land van Wassenberg. De eveneens aanwezige 
Johannes genoemd Bonte, rechter, en Symon en Rolandus genoemd de Herc-
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kenbosch, schepenen aldaar, verstrekken aangaande deze rechtshandeling een 
akte. 
Bezegelaars: Wernerus de Swalmen en Robinus de Swalmen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2205. 
De tekst is gedrukt in: J. Knippenbergh, Historia ecclesiastica ducatus Geldriae, 
Brussel 1719, 103-106. 

37 Grave 1377 oktober 4 

“Gravie in ecclesia beatae Elisabeth ante altare sanctae Crucis… anno mense 
die predictis” te weten “anno Domini a nativitate 1377 mense octobris die 
quarta” 
Voor notaris Joannes Rampardi en de getuigen Rutgherus, zoon van Ghyeze, 
Arnoldus de Padbroick en Henricus genoemd Zautman, kanunniken van het 
kapittel van de H. Elisabeth te Grave, stichten Joannes de Cuyck, oudste zoon 
van heer Wemmarus, ridder, knaap van wapen, en zijn echtgenote Elisabeth een 
kapel of altaar ter ere van de H. Catharina bij hun kasteel Tongelaer onder de 
parochie Escharen. De rector zal jaarlijks twintig goudgulden ontvangen ten 
laste van goederen genoemd Tongelaer en wekelijks twee missen lezen. Go-
defridus, pastoor te Escharen, keurt deze stichting goed. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1143. 

38 1378 november 2 

“in ’t jaer onss Heren 1300 achtendetsieventich des neesten daichs nae 
Alreheylgendaich” 
Johann van Wessem, rechter, en Johann Averecht en Gerairt van Tiegelen, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Heyncken Rammel van Bercold, rector 
van het Kartuizerklooster te Roermond, voor een rooskens mottoen het huis 
tegenover de kerk van Bethleem in erfcijns heeft genomen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXIX. 
Zie regestnr. 79. 
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39 1380 augustus 16 

“in ’t jaer onss Heren 1300 achtentich des neesten daichs nae Onser 
Vrouwendaich assumptionis”   
Johann van Wessem, rechter, en Johann Sprengentguet en Dederick Man, sche-
penen te Roermond, verklaren dat Sievet Koken de begijn heeft overgedragen 
aan Mary van Oeenraide, meesterse van het Begijnhof, een grondrente van een 
oude gouden schild ten laste van een huis in der Stiegen tegenover de Muer-
kensporte, met de tuin en de ramen. Een kwart van deze grondrente is bestemd 
voor de pastoor van het Begijnhof, een kwart voor de bouw van de Sint-
Catharina(kerk) en de helf voor het gasthuis van het Begijnhof. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXIXv–XL. 

40 1382 september 13 

“anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo mensis 
septembris die decima tertia” 
De aartsdiaken van Kempenland verklaart dat hij Sophia, dochter van wijlen 
Gerardus des Haven, ridder, en haar echtgenoot Godefridus de Vlodrop, ridder, 
voogd te Roermond, heeft gedaagd wegens herstel van het dak van het schip der 
kerk te Nieuwstadt, de grote klok, de (mis)boeken en ornamenten, en wel als 
bezitters van de grote tiende genoemd des Haventiende aldaar. Op de betreffen-
de zitting dienden Nicolaus de Gravia, promotor, en Johannes de Helmondt, 
procureur namens de burgemeesters en de hele stedelijke gemeenschap van 
Nieuwstadt, van eis tot genoemd herstel. Daarop werd Theodericus Cutio, pro-
curator van de gedaagden, gedaagd, maar zij verschenen niet. Uiteindelijk wees 
de aartsdiaken bij verstek vonnis inhoudend dat de bezitters van de des Haven-
tiende verplicht zijn tot herstel van het dak van het schip, de grote klok, de boe-
ken en ornamenten van de parochiekerk. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1623. 

41 1383 juni 1 

“in ’t jaer ons Heren 1300 dryendetachtentich des irsten daechs in braemaent” 
Johannes Cursenbrand, pastoor van de parochiekerk van Sint-Christoffel te 
Roermond, verklaart dat hij de rechten van de meestersen en begijnen van het 
Begijnhof zal eerbiedigen. Hij zal hen het sacrament  en de H. Olie gratis ver-
strekken en zal slechts op Sint-Jansavond een gouden schild ontvangen. Voor 
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het begraven van een begijn op het Begijnhof ontvangt hij twee schelling, voor 
het begraven van parochianen zijn gewoonlijke rechten. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2119, het zegel is verdwenen. 
De tekst is gedrukt in: J.B. Sivré, Geschiedkundige schets van het oud begijnhof 
te Roermond, in: PSHAL 11 (1874), 192. 

42  1383 september 8 

“anno nativitatis Eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo tertio in die 
nativitatis beatissimae Mariae virginis gloriosae” 
Michael Moliart, proost, en het gehele kapittel van de H. Geest te Roermond, 
vroeger te Odiliënberg, verklaren de stichting van een altaar door Johannes de 
Montefia, zoon van wijlen Joffredus de Montefia, uit het bisdom Asti, gewijd 
aan de H. Drieeenheid, Maria, Sint Jan de Doper, Sint Jan de Evangelist en Sint 
Joris, te hebben goedgekeurd. Het vergevingsrecht berust bij de stichter en na 
diens overlijden bij het stadsbestuur van Roermond. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1628. 

43 1390 maart 7 

“in ’t jair ons Heeren 1390 des sevenden daichs in den maent meirts” 
Dederich Bake, rechter, en Johan Averecht en Dederich van den Grynde, sche-
penen te Roermond, verklaren dat Gerart van Mugenbroick, priester, aan het 
kapittel van de H. Geest, ten behoeve van de rector van het altaar dat hij heeft 
gesticht, heeft geschonken het kleine huis naast zijn groot huis, met de door-
gang naar de schuur van Dederic Kalf. Hij zal het altaar voorzien van renten tot 
twaalf oude schilden. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1628. 
Zie regestnr. 44A 

44 1391 november 23 

“in ’t jair onssers Heren 1300 eynentnegentich op sent Clementisdach papae et 
martyris” 
Dederich Bake, rechter, en Dederich van den Griende en Johan van Haverslae, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Gerart van Muggenbrouk, priester, ka-
nunnik in de H. Geest, aan het kapittel, ten behoeve van het door hem gestichte 
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Sint-Michielsaltaar, de volgende renten heeft overgedragen, te weten een rente 
van vijf oude schilden ten laste van het huis van Jacop Waetlet in de Kaelstrae-
ten, een rente van vier oude schilden ten laste van het huis van Wilke Waetlet 
op de hoek van de Schipstraeten, een rente van twee oude schilden ten laste van 
het huis van Andries de bakker naast het huis van Waltger van Gangelt, een 
rente van een oude schild ten laste van het huis van wijlen Gertrude, de weduwe 
Roeffz, in de Schoenmekerstraeten, een rente van een oude schild ten laste van 
het huis van Boone de schoenmaker in dezelfde straat, een rente van een oude 
schild ten laste van het huis dat voorheen aan Herman van den Wijngairde toe-
behoorde, een rente van een oude schild ten laste van het huis van Katherine 
Aelbrechtz tegenover de kerk van de H. Geest, en een rente van twee Gelderse 
gulden ten laste van het huis van Heyn van Eycke genaamd ain den Werve. 
Het stadsbestuur van Roermond bezit het vergevingsrecht van de rector. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1628. 
Zie regestnr. 44A 

44A 1393 juli 11 

“anno nativitatis Domini millesimo 300mo nonagesimo tertio mensis julii die 
undecima” 
Wilhelmus Buser, proost van het kapittel van de H. Geest te Roermond en ka-
nunnik van het domkapittel te Utrecht, verklaart dat hij de stichting en dotatie 
van het Sint-Michielsaltaar door Gerardus de Mugenbroick heeft goedgekeurd. 
Hij verstrekt een vidimus van de akten van 7 maart 1390 en 23 november 1391. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1628. 
Zie regestnrs. 43, 44. 

45 1394 september 25 

“in ’t jaer onss Heren duyssent dryhondertvierendenegentich des neesten 
vrijdachz nae sent Matheusdach apostoli” 
Dederick Bake, rechter, en Derick van den Grynde en Herman van der Netten, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Meeus van Zievenhem de kramer en Yde 
hebben overgedragen aan Nees Saveneys een grondrente van twee Gelderse 
gulden en aan Gertruyd Saveneys een grondrente van een Gelderse gulden ten 
laste van hun huis op Steynnstraeten. 
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Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. VI-VIv. 
Zie regestnr. 65. 

46 1395 oktober 9 

“in ’t jaer onss Heren duysent dryhondertvijffendenegentich op sente 
Dyonisiusdaich des heilgen byscops” 
Dierick Febus, rechter, Johan van Leycke, Grunter van Wel en Heyncken We-
ver de wytmeker, laten van de hof van de voogdij te Roermond, verklaren dat 
Henke van Berghe de volder en Griet hebben overgedragen aan Sybrecht Hort-
meleye een grondrente van een Gelderse gulden ten laste van hun huis in der 
Stiegen bij de Muerkensporten. 
Bezegelaar: Gaedert van Vlodrop, ridder, voogd te Roermond. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XL-XLv. 
Zie regestnr. 59. 

47 1397 juni 11 

“in ’t jaer onss Heren 1300 sievenindnegentich op sent Barnabasdach apostoli” 
Dederick Bake, rechter, en Dederick van den Grynde en Heynrick van den Fel-
lenorde, schepenen te Roermond, verklaren dat Dederick Man verklaard heeft 
dat zijn vader en Kathrijne Hugen voorheen het onderpand van een grondrente 
van een malder rogge ten behoeve van Saveneys verwisseld hebben, namelijk 
het land bij Zwartbrueck tegen een huis in de Heghstraeten. Aangezien dienaan-
gaande geen akte is opgemaakt, dragen nu Dederick Man en Heyncken, zoon 
van Kathrijne Hugen, aan Nees Saveneys als erfgename deze grondrente ten 
laste van genoemd huis over. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXIV-XXXIVv. 
Zie regestnr. 56.   

47A 1398 oktober 10 

“anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo mensis 
octobris die decima” 
Johannes de Bavaria, elect van Luik, verklaart op verzoek van de vice-proost en 
het kapittel van de H. Geest te Roermond en van de burgemeesters, schepenen 
en raden van deze stad, de overeenkomst tot het stichten van een nieuwe pre-
bende te hebben goedgekeurd. In het verleden had Johannes de Montefya uit het 
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diocees Asti in de kerk van de H. Geest een altaar gesticht gewijd aan de heili-
gen Joannes de Doper, Joannes de Evangelist en de H. Joris. Aangezien de in-
komsten van dit altaar hoog waren, was het stadsbestuur als bezitter van het 
vergevingsrecht van plan een rente van zestig gulden van deze inkomsten af te 
splitsen om een nieuwe prebende te stichten. Het stadsbestuur vergaf deze pre-
bende voor het eerst aan de huidige rector van het altaar Henricus de Dulken. 
Na diens overlijden zouden de inkomsten in de gemene kas van de overige pre-
benden vloeien en de opvolger zou met de overige kanunniken in alle inkomsten 
delen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1628. 

48 1399 september 27 

“in ’t jaer onss Heren 1300 negenendenegentich op sent Cosmas ende 
Damianusdaich martyrorum” 
Heynrick Smeit van Swalmen, rechter, en Jacop Schneken en Henken Zwemken, 
laten van heer Dederick van Oyss, ridder, verklaren dat Aleit van Hushaeven en 
Baetze van Oezenraede de begijnen, meestersen van het Begijnhof, een grond-
rente van vijf hoenders hebben ontvangen ten behoeve van de pastoor van het 
Begijnhof. De grondrente had toebehoord aan wijlen Lyse Tantz de begijn die 
deze grondrente, ten laste van het erf van Johan van Hoestaden, aan de pastoor 
had geschonken. 
Bezegelaar; Dederick van Oyss, ridder. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XLIII-XLIIIv. 

49 1404 januari 23 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertendevier des neesten daichs nae sent 
Vincentius martyris” 
Mychiell van Brede, rechter, en Peter Tylbade en Pouwels van gher Voirt, sche-
penen te Maasniel, verklaren dat Gerairt Proyen en Fredeswint hebben overge-
dragen aan de begijnen van Roermond een grondrente van een sester rogge ten 
laste van twee bunder akkerland op der Specken, die zij in erfpacht hebben van 
Dederick Hyllen. 
Bezegelaar: Mychiell van Brede. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXIXv.-XXX. 
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50 1405 november 11 

“anno Domini 1405 ipso die sancti Martini episcopi et confessoris” 
Tydemannus op ’t End, kanunnik te Utrecht en proost van het kapittel van de H. 
Geest te Roermond, verklaart dat hij de stichting van een prebende door Johan-
nes de Bavaria, elect van Luik, door de afsplitsing van inkomsten van het altaar 
van Sint Jan de Doper en Sint Jan de Evangelist in de H. Geestkerk, geschied 
met toestemming van het kapittel, de meesters, schepenen en raden van Roer-
mond als vergevers, en de rector van het altaar, goedkeurt. Hij keurt eveneens 
de vergeving van de prebende aan Heynricus de Dulken goed. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1628. 

51 1405 

“in den jaer onss Herren 1400 ind 5” 
Willem van Wevelickaven, heer te Grebben, verklaart dat hij het goed de Ny-
berckt in de heerlijkheid (Grubben)Vorst toebehorend aan het Sint-Catharina-
altaar te Vorst, dat al tien jaar onbebouwd is blijven liggen, met advies van de 
rector Reiner van Kessell gegeven heeft aan Hub Smelken voor een erfpacht 
van tien malder rogge ten behoeve van het altaar. 

Authentiek en eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1387. 

52 1408 april 25 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertendeacht des vijfftheenden daichs in 
den aprille in Latijne genoempt aprilis” 
Gaidert Roffaert, rechter, en Ruth van Merhem en Karys van Oell, schepenen 
der dingbank Herten, verklaren dat Heyn Witten en Baetze hebben overgedra-
gen aan Aleid van der Craken, burgeres van Roermond, een grondrente van 
twee malder rogge ten laste van hun hoeve en ten laste van een bunder akker-
land in den Oe. 
Bezegelaar: Gaidert Roffaert. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXVI-XXXVIv. 
Zie regestnrs. 9, 127, 128. 
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53 1409 juni 24 

“in den jaer ons Heeren duysent vierhondertendenegen op sinte Johansdach 
Baptista des heyligen apostels” 
Willem Brant van Brede en Aleyt van Barsdunck, zijn echtgenote, heer te 
(Grubben)Vurst, verklaren dat zij het goed Neyberckt in de heerlijkheid (Grub-
ben)Vurst, toebehorend aan het Sint-Catharina-altaar te Vurst, dat verlaten is, 
met advies van de rector Reyner van Kessel gegeven hebben aan Peter Gerarts-
soon van Meijel voor een erfpacht van tien malder rogge ten behoeve van het 
altaar. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1387. 

54 1409 augustus 13 

“in ’t jair ons Heren dusent vyerhondertendenegen op sent Ypolitusdach 
martiris” 
Dederic Wylde van Mersen, rechter, en Lambrecht van der Craken en Johan van 
Haversla, schepenen te Roermond, verklaren dat Mette, weduwe van Heyn 
Duymen, ten behoeve van een jaargetijde voor haar en haar man, aan Baetze 
van Oetzenrade, meesterse van het Begijnhof, heeft overgedragen een rente van 
een halve mark ten laste van een half huis in gher Stegen. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2127, de zegels zijn verdwenen. 

55 1409 oktober 1 

“in den jaere uns Heeren duysent vierhondertundnegen des dinxtaghs op sinte 
Remeisdage des heiligen bischoffs” 
Reinald, hertog van Gulik en Gelder en graaf van Zutphen, verklaart dat hij aan 
Engelbert van Orsbeck, ridder, achthonderd Gelderse gulden schuldig is, welke 
Engelbert op bevel van de hertog aan Gotsen Spede tho Langevelt wegens het 
ambt Wachtendonk heeft betaald. De hertog heeft derhalve wegens dit geldbe-
drag Engelbert tot ambtman te Straelen benoemd. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 344, p. 198-201. 
De tekst is gedrukt in: S. Frankewitz, Die geldrischen Ämter Geldern, Goch und 
Straelen im späten Mittelalter, Geldern 1986, 412-414. 
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56 1413 december 6 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertendedertheenn op synt 
Nycolausdaich episcopi” 
Dederick Wilde van Mersen, rechter, en Heynrick van de Fellenoerde en Dede-
rick Hyllen, schepenen te Roermond, verklaren dat Neese Saveneys de begijn 
heeft overgedragen aan het Begijnhof een grondrente van een malder rogge als 
vermeld in de getransfigeerde akte. De ene helft van de grondrente is bestemd 
voor de pastoor, de andere helft voor de lamp(en) en de bouw van de kerk. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXIVv.-XXXV. 
Zie regestnr. 47. 

57 1414 januari 21 

“in ’t jaer ons Heren duysent vierhondertindviertheen op sente Agnetendaich 
virginis” 
Johan Schelaert van Obbendorp verklaart dat hij voor het zielenheil van hemzelf, 
wijlen zijn echtgenote Agnes van Vlodorp en hun kinderen, en van Aleid van 
Gronsveldt, zijn huidige echtgenote, aan de begijnen te Roermond geschonken 
heeft een grondrente van vier sester rogge ten laste van de hof ’tghen Ouwen in 
het land van Montfort die hij en Agnes van Vlodorp hebben gekocht. Van de 
vier sester rogge zijn er twee bestemd voor de pastoor van het Begijnhof, één 
voor een brandende lamp en één voor de bouw van de kerk. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXVIII-XXVIIIv. 

58 1414 november 22 

“in ’t jaer ons Heeren duysent vierhondertendeveertheen op sinte Ceciliendach” 
Gerairdt van Vlodrop, richter (sic), erfvoogd van Roermond, burgemeesters, 
schepenen en raad van Roermond verklaren dat zij een regeling hebben getrof-
fen tussen Matheus Peuyten, pastoor te Roermond, en de broeders van de broe-
derschap van Sint-Cornelis over het verrichten van zielzorg in de nog in aan-
bouw zijnde Sint-Corneliskapel. 
Medezegelaar; Matheus Peuyten. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1627.  
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59 1415 juli 25 

“in den jair onss Heren duysent vierhondertendevijfftheenn op sent Jacopsdaich 
apostel” 
Philips Schiffeler, rechter, en Heyn van Briempt en Henneken Bijtwegh, laten 
van de voogdij te Roermond, verklaren dat Lieffmoet van Sent-Arntswylre heeft 
overgedragen aan het godshuis van Sint-Catharina te Roermond de grondrente 
als vermeld in de getransfigeerde akte. 
Bezegelaar: Gaidert van Vlodrop, ridder, erfvoogd van Roermond. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XLv.-XLI. 
Zie regestnr. 46.  

60 Konstanz 1415 augustus 17 

“Constantiae 16 kalendas septembris anno a nativitate Domini millesimo 
quadringetesimo quinto decimo” 
De heilige en algemene synode te Konstanz verklaart de goedkeuring van waar-
de te houden die Baldassar voorheen als paus Johannes XXIII op verzoek van 
de schepenen en raden van Roermond had gehecht aan de overeenkomst tot 
stichting van een nieuwe prebende, zonder dat van deze goedkeuring een akte 
was opgemaakt. In het verleden had Johannes de Montifya in de kerk te Roer-
mond een altaar gesticht ter ere van de heiligen Joannes de Doper, Joannes de 
Evangelist en de heilige Joris. Aangezien de inkomsten van het altaar hoog wa-
ren, had Johannes, elect van Luik, zestig gulden van deze inkomsten afgesplitst 
en een nieuwe prebende gesticht, waarvoor de schepenen en raden Heynricus de 
Dulken, rector van het altaar, hadden voorgedragen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1628. 

61 1415 november 17 

“in ’t jaer ons Heren duysent vierhondertendevijfftheenn des neesten daichs nae 
sent Leonartzdaich abbatis” 
Johan Wilde van Mersen, rechter, en Dederick Heufft en Dederick van Wessem, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Peter van Monfort de pelser en Lyse van 
Steven op den Kelre en Ffije een huis op de Monsterstraeten ontvangen hebben 
tegen een cijns van drie mark. Indien beiden kinderloos zouden overlijden, valt 
de cijns toe aan Aleyd, de zuster van heer Steven, en wanneer ook zij geen na-
komelingen heeft, aan Andries Symons, de neef van heer Steven.   
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Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. III-IIIv. 
Zie regestnr. 74. 

62 1419 maart 13 

“in ’t jaer ons Heren dusent vyerhondertendenegenteen des anderen dachz na 
sent Gregoriusdach pape” 
Herman van Vernich, rechter, Heyn Gevertz, Johan Moereel en Andries Keuf-
faert, schepenen der dingbank Maasniel, verklaren dat Theus van Asenraede en 
Jutte hebben overgedragen aan Kerstken en Marie, kinderen van wijlen Kersken 
Engelen, een grondrente van een malder rogge ten laste van drie bunder land te 
Asenray. 
Bezegelaar: Herman van Vernich. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2145, het zegel is verdwenen?; eenvoudig af-
schrift op papier, inv.nr. 2157, f. XLVII-XLVIIv. 
Zie regestnrs. 97, 99, 154. 

63 1420 februari 14 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertendetwyntich op sente 
Valentijnsdaghe martyris” 
Johan van Wylre, rechter, en Heynrick van den Fellenorde en Dederick Hyllen, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Arnolt van Breydell de roeder van Lam-
brecht Neutken en Bele een perceel ontvangen heeft bij de Maesporten tegen 
een cijns van 1½ Rijnse gulden. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. Xv. 
Zie regestnrs. 90, 159. 

64 1420 september 19 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertendetwyntich des donreszdachz nae 
synt Lambrechtzdach episcopi” 
Heynrick van den Fellenorde, rechter, en Dederick Hylle en Heynrick Thijs, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Jacop van Monfoert en Heylwich hebben 
overgedragen aan Aleyd Tymmermans, Stijn van den Elsen, Mette van Hijns-
berch en Aleid van der Kraicken, meestersen van het Begijnhof, ten behoeve 
van de lamp voor het H. Sacrament in de kerk van het Begijnhof, gesticht door 
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Herman van Slieplaer en Gryet, een grondrente van een Rijnse gulden ten laste 
van hun huis bij het Begijnhof. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. I-Iv. 

65 1422 februari 3 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhonderttweeendetwintich op sente 
Blasiusdach” 
Johan van Wylre, rechter, en Dederick Man en Dederick Hillen, schepenen te 
Roermond verklaren dat Mette van Hijnsbergh, begijn, heeft overgedragen aan 
Aleid Tymmermans, Stijn van den Eelsen en Aleid van der Kraken, meestersen 
van het Begijnhof, een grondrente van drie Gelderse gulden als vermeld in de 
getransfigeerde akte. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. VIv.-VII. 
Zie regestnr. 45. 

66 1423 juli 2 

 “in ’t jaer onss Heren dusent vierhondertdryeendetwintich op Onser 
Vrouwendage visitatio” 
Johan van Wylre, rechter, en Dederic Hillen en Arnolt van Dorssdael, schepe-
nen te Roermond, verklaren dat Rumbolt Luken en Geerte en Mette van 
Heynssberch de begijn hebben overgedragen aan de meesterse van het Begijn-
hof een rente van twaalf schelling ten laste van twee huizen op de Scheutenber-
ge. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2128, de zegels zijn verdwenen. 

67 1423 oktober 9 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertdryendetwyntich op synte 
Dionyssdaich” 
Johan van Wylre, rechter, en Dederick Hyllen en Arnolt Heufft, schepenen te 
Roermond, verklaren dat Heynrick Pluechsack en Gertruyd hebben overgedra-
gen aan de prior van het Kartuizerklooster te Roermond, ten behoeve van een 
jaargetijde, een grondrente van twintig schelling ten laste van een huis in der 
Heghstraeten. 
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Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXV. 
Zie regestnr. 80.        

68 1427 januari 1 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertsievenindtwyntich op den heilghen 
jaerszdaich” 
Johann van Wylre, rechter, en Lambrecht van der Kraken en Henrick Thijssoen, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Abel Melter en Griet hebben overgedra-
gen aan Heyncken Lynewever en Kunne een grondrente van twee malder rogge 
ten laste van hun huis op den Driesch en een gedeelte van een tuin op den 
Driesch die hij van Johan Melter geërfd heeft. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXIIv.-XXXIII. 
Zie regestnrs. 71, 72. 

69 1427 juni 24 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondert sievenendetwyntich op sent 
Johansdach Baptist sijner gebuert” 
Johann Wylre, rechter, en Heynrick Thijssoen en Arnolt van Dursdaill, schepe-
nen te Roermond, verklaren dat Jacop Bertalt heeft overgedragen aan Frederick 
Bertaltz, zijn zoon, en Neese een grondrente van twee mark ten laste van zijn 
huis in de Heghstraeten. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. II-IIv. 
Zie regestnr. 70.         

70 1427 juli 25 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertsievenendetwyntich op sente 
Jacopsdaich apostels” 
Johan van Wylre, rechter, en Heynrick Thijssoen en Arnolt van Durszdail, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Ffrederick, zoon van Jacop Bertaltz, en 
Neese hebben overgedragen aan Johan van Caldenbruck, pastoor op het Begijn-
hof, de grondrente van twee mark als vermeld in de getransfigeerde akte, om de 
lamp voor het H. Sacrament in de kerk van het Begijnhof brandend te houden 
tijdens de getijden voor wijlen Lyse Harnesmekers. 
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Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. IIv-III. 
Zie regestnr. 69. 

71 1427 november 29 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertsievenindtwyntich op sent 
Andreasaevont apostels” 
Johan van Wylre, rechter, en Heynrick Thijssoen en Mathijs van Gangelt, sche-
penen te Roermond, verklaren dat broeder Jacop Mylter de begaard het be-
schudrecht heeft uitgeoefend op de grondrente van twee malder rogge die 
Heyncken Lynewever en Kunne, die zij verworven hadden van Abel Mylters en 
Griet ten laste van hun huis en gedeelte van een tuin achter het Begijnhof op 
Driesch, zoals vermeld in de getransfigeerde akte. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXIIIv. 
Zie regestnrs. 68, 72.    

72 1428 april 6 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertachtindtwyntich des neesten 
dynssdages nae sent Ambrosiusdaich episcopi” 
Johan van Wylre, rechter, en Lambrecht van der Kraken en Johann van Baexen, 
schepenen te Roermond, verklaren dat broeder Jacob Mylter de begaard heeft 
overgedragen aan Johann van den Kauwenbroick, rector van de kerk op het 
Begijnhof, een grondrente van twee malder rogge als vermeld in de getransfi-
geerde akte. Jacob Mylter en zijn zwager Heyncken Lynenwever verlenen bin-
nen jaar en dag vrijwaring wegens aanspraken van derden. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXIIIv.-XXXIV. 
Zie regestnrs. 68, 71. 

73 1428 oktober 28 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertendeachtindtwyntich op sente Symon 
ende Judendaich apostolorum” 
Johan van Wylre, rechter, en Heynrick Thijssoenn en Johann van den Grynde, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Rutte Reedermeker en Stijn hebben 
overgedragen aan Johann van den Kaldenbroick, rector van de kerk van het 
Begijnhof, een grondrente van een halve Rijnse gulden ten laste van hun huis in 
der Neederstraeten. Rutt machtigt Johann van Kaldenbroick om bij Wilhem van 
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Kuedichaeven een grondrente van een Arnhemse gulden ten laste van dit huis af 
te lossen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXVII-XXXVIIv. 

74 1429 mei 21 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertnegenendetwyntich des neesten 
saeterdaichs nae den heylghen Pynxtdaich” 
Johan van Wylre, rechter, en Heynrick Thijssoenn en Johan van den Grynde, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Ffije op den Kelre, begijn, heeft overge-
dragen aan Johann van Kaldenbroeck, rector van het Begijnhof, ten behoeve 
van de rectoren van het Begijnhof, de cijns van drie mark als vermeld in de 
getransfigeerde akte. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. IIIv.-IV. 
Zie regestnr. 61. 

75 1429 oktober 18 

 “in ’t jair ons Heren dusent vierhondertnegenendetwintich op sent Lucas[daich 
ewangeliste]”4 
Johannes van Scheelberch, rechter, en Peter Symonsson van Ynckenvoert en 
Hen van Marys, schepenen van de dingbank van Kessel en Helden, verklaren 
dat Heyn Peelman en Marie van Johannes Melter en Gadelende in erfpacht heb-
ben genomen de helft van anderhalf vierde deel van de hof van wijlen Johan 
Melters voor drie malder rogge en twee kapoenen jaarlijks. 
Bezegelaar: Johannes van Scheelberch. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2140, met het zegel van Johannes van Scheel-
berch; eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXX-XXXv. 
Zie regestnr. 85. 

 
4 Het laatste gedeelte van de datering is ontleend aan inv.nr. 2157. 
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76 Rome 1431 maart 25 

 “Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis Dominice millesimo 
quadringentesimo tricesimo primo 8 kalendas aprilis” 
Paus Eugenius IV verklaart een verzoekschrift te hebben ontvangen van de 
meestersen en begijnen van de stad Roermond inhoudend dat wijlen pastoor 
Daniel voorheen de begijnen in één clausuur had samengebracht met het recht 
een kapel te bouwen op hun terrein buiten de muren, met een eigen priester, dat 
hun kapel en huizen als gevolg van oorlogshandelingen zijn verwoest en dat zij 
daarom de kapel en hun woningen binnen de muren hebben overgebracht. Paus 
Eugenius gelast nu de deken van het kapittel van de H. Geest om na onderzoek 
de rechten van het Begijnhof, waaronder de overbrenging van het Begijnhof, te 
bekrachtigen. 

Authentieke afschriften op perkament, inv.nrs. 2120, 2121, f. 3v.-4, 4v.-5v. 
De tekst is gedrukt in: J.B. Sivré, Geschiedkundige schets van het oud begijnhof 
te Roermond, in: PSHAL 11 (1874), 192-195. 
Zie regestnr. 78    

77 1431 juni 1 

 “anno a nativitatis Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo 
mensis junii die prima” 
Deken en kapittel van de H. Geest te Roermond, voorheen te Odiliënberg, ver-
klaren de statuten van het kapittel te hebben vastgesteld. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1897. 

78 Roermond 1432 juli 10 

 “Datum et actum in dicto opido Ruremundensi…anno nativitatis Domini 
millesimo quadringentesimo tricesimo secundo die vero decima mensis julii” 
Emondus de Griend, deken van het kapittel van de H. Geest te Roermond en 
enige uitvoerder van wegen de apostolische stoel, verklaart dat Wilhelmus Har-
devuyst, rector van de kapel van de H. Catharina in Roermond, namens de 
meestersen en begijnen de akte van 25 maart 1431 heeft getoond, waarvan de 
deken een vidimus verstrekt. 
Emondus heeft vervolgens Petrus van den Grave de Stralen, pastoor de Roer-
mond, en andere belanghebbenden gedaagd, waarop enkel Henricus Roberti de 
Eyck, perpetuus vicarius, Nycolaus de Kipshoven en Sybertus Herckenbosch, 
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kapelanen van de parochiekerk, verschenen die niets tegen de overbrenging 
inbrachten. Daarop zijn in aanwezigheid van Theodericus Pistoris, rector van 
het altaar van Sint Jan de Doper, en van Henricus de Dulken, convers van de 
Munsterabdij, de akten getoond van juli 1279 en 2 maart 1325, waarvan de de-
ken een vidimus verstrekt. 
Aangezien de feiten, vermeld in de akte van de paus, op waarheid berusten, 
bekrachtigt de deken deze akte alsmede de inhoud van de andere akten. 
Getuigen: Theodericus Pollart, kanunnik, Johannes de Kessel, Lovinus de Du-
velandia, vicaris in de H. Geestkerk, Wilhelmus Vlodorpp, voogd, Theodericus 
Hillen, schepen, Johannes Hillen, burger van Roermond, en Paulus Bart de 
Boemell, notaris. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2120, het zegel is verdwenen; authentiek af-
schrift op perkament, inv.nr. 2121, f. 4v.-9. 
De tekst is gedrukt in: J.B. Sivré, Geschiedkundige schets van het oud begijnhof 
te Roermond, in: PSHAL 11 (1874), 195-199. 
Zie regestnrs. 27, 30, 76. 

79 1433 juli 8 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertdryendedortich des maendaichs nae 
Onser Vrouwendaich visitationis” 
Gerairt van Oederaede, rechter, en Johan van den Grynde en Heynrick van Loe-
ven, schepenen te Roermond, verklaren dat broeder Gerairt van Erckelentz, 
rentmeester van het Kartuizerklooster, heeft overgedragen aan Willem Haerd-
vuyste, pastoor van de kerk van het Begijnhof, de erfcijns van een roosken mot-
toen als vermeld in de getransfigeerde akte. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXIX-XXXIXv. 
Zie regestnr. 38. 

80 1433 juli 8 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertdryinddortich des maendaichs nae 
Onser Vrouwedage visitationis” 
Gerairt van Oederaede, rechter, en Johan van den Grynde en Heynrick van Loe-
ven, schepenen te Roermond, verklaren dat broeder Gerairt van Erckelents, 
rentmeester van het Kartuizerklooster, heeft overgedragen aan Wilhem Haerd-
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vuyste, pastoor van de kerk van het Begijnhof, de grondrente van twintig schel-
ling als vermeld in de getransfigeerde akte. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXVv. 
Zie regestnr. 67. 

81 1433 december 16 

“anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo tercio mensis 
decembris die decima sexta” 
Johannes, bisschop van Luik, verklaart dat hij zijn goedkeuring heeft gehecht 
aan de stichting door de inwoners en gemeenschap der ingezetenen van het dorp 
Loenen (Leunen) onder de parochie Venray van een kapel met altaar gewijd aan 
God en de H. Catharina. Zij hebben de kapel gedoteerd met een grondrente van 
tien malder rogge. De kapel zal haar eigen altaar bezitten. De rector is verplicht 
wekelijks twee missen te lezen. 

Eenvoudige afschriften op papier, inv.nr. 1470. 

82 1434 juli 30? 

“in ’t jaer ons Hern dusent vierhondertvierendederrtich op sente …ansdach” 
Geraert van Oederaede, rechter, en Henrick Thijssoen en Vullinck van Holtmo-
len, schepenen te Roermond, verklaren dat Johan Baden en Stijn hebben over-
gedragen aan Willem Smeet en Katherine de grondrente van een Gelderse gul-
den als vermeld in de getransfigeerde akte. De grondrente was Stijn na deling 
met haar broer Leonart toegevallen. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2206, de zegels zijn verdwenen. 

83 1437 juli 18 

 “anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesmo septimo 
mensis julii die decima octava“ 
Daniel, abt van de abdij Averbode, verklaart dat één van de paters kruisheren 
van het Sint-Nicolaasklooster te Venlo krachtens schenking van enkele huizen 
naast het klooster door magister Wilhelmus de Brede, licentiaat in de beide 
rechten, gehouden is tot het lezen van een dagelijkse mis in de parochiekerk te 
Venlo tussen zes en zeven uur in de zomer, na het offertorium van de hoogmis 
in de winter. De mis wordt gelezen door één van de kloosterlingen van Averbo-
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de. De abt hecht zijn goedkeuring aan deze regeling onder voorwaarde dat de 
kruisheren geen rechten hebben op enige inkomsten uit de parochie Venlo.   

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1519. 

84 1437 juli 22 

 “anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo trigesimo septimo 
indictione quinta decima die vero 22a mensis julii” 
Theodericus de Greveroede, prior, en de overige kruisheren van het Sint-
Nicolaasklooster te Venlo verklaren dat zij ingevolge de schenking van twee 
huizen naast het klooster door magister Wilhelmus de Brede, licentiaat in de 
beide rechten, verplicht zijn dagelijks een mis te laten lezen in de parochiekerk 
te Venlo door een van de kloosterlingen van Averbode, en dat zij geen recht 
hebben op enige inkomsten uit de parochie. De mis zal in de zomer tussen zes 
en zeven uur en in de winter na het offertorium van de hoogmis worden opge-
dragen. 
Medebezegelaar: Henricus, prior-generaal. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1519. 

85 1438 oktober 16 

 “in ’t jaer onss Heren dusent vyerhondertachtendederttich op sent Gallendach 
abbatis” 
Henrick van Merwijck, rechter, en Peter van Ynckevoert en Gadert van Stock, 
schepenen der dingbank van Kessel en Helden, verklaren dat Johannes Mylter 
en Gadelende hebben overgedragen aan Willem Hardevuyst, pastoor op het 
Begijnhof te Roermond, een rente van twee malder rogge en twee kapoenen uit 
een rente van drie malder rogge en twee kapoenen als vermeld in de getransfi-
geerde akte, en wel zulks in ruil tegen een rente van twee malder rogge die de 
pastoor ontving ten laste van het huis van Johan Melter in de Veltstraeten te 
Roermond. 
Bezegelaar: Henrick van Merwijck. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2140, met het zegel van Henrick van Merwijck; 
eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXI-XXXIv. 
Zie regestnr. 75. 
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86 1438 november 10 

 “in den jaren ons Heren duysent vierhondertindachtendertich op sent 
Martijnsaevont des heilgen byscops” 
Broeder Nyclaess, prior, en de gemene broeders van het Kruisherenklooster te 
Roermond verklaren dat zij van Wilhem van Vlodorp, erfvoogd te Roermond, 
263 Rijnse gulden hebben ontvangen, zoals diens vader wijlen Gerairt van 
Vlodorp, ridder, erfvoogd te Roermond, had bepaald. De kruisheren zullen met 
dit geld, in overleg met de prior van het Kartuizerklooster te Roermond, renten 
kopen. Zij zullen vier wekelijkse missen opdragen op het Sint-Barbara-altaar in 
de kapel van het Begijnhof en bidden voor Gerart van Vlodorp en zijn echtge-
note Lysbeth van Schoenouwen, voor Wilhem van Vlodorp, heer te Leut, en 
zijn echtgenote Lysbeth van de Wijer, hun ouders en kinderen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XIII-XIIIv. 

87 1439 juli 13 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondert negeninddertich op sente 
Margrietendaich der heilgher jonckfrouwen” 
Jacop van Gaele, rechter, en Koenn Phebis en Dederick van Merssen, schepenen 
te Maasniel, verklaren dat Dederick Willen, burger te Roermond, en Berte heb-
ben overgedragen aan de vier meestersen van het Begijnhof een grondrente van 
twee Rijnse gulden ten laste van tien morgen akkerland aan de Kradenpoele. 
Bezegelaar: Jacop van Gaele. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. LIIv.-LIII. 

88 1443 juni 26 

 “anno a nativitate Eiusdem millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio 
indictione sexta die vero vicesima sexta mensis junii” 
Cristianus de Erpell, doctor in de rechten, proost van het kapittel van Maria ad 
Gradus te Keulen, en Johannes Pollart, licentiaat in de beide (rechten), proost 
van het kapittel van de H. Walburgis te Arnhem en kanunnik van het kapittel 
van Sint-Andreas te Keulen, executeurs-testamentair van Johannes de Lovania 
van Roermond, doctor in de beide rechten, proost van het kapittel van de H. 
Victor te Xanten en kanunnik van de kerk te Keulen, stellen met toestemming 
van de afwezige executeurs-testamentair Johannes Tollener, kanunnik te Spiers, 
en Jordanus de Baest, kanunnik te Luik, statuten vast voor het door Johannes de 
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Lovania gestichte Sint-Hieronymuscollege voor studenten van de universiteit te 
Keulen. 
In het huis zullen acht studenten zijn die artes, medicijnen, kanoniek en civiel 
recht en theologie studeren. Zes van hen zijn geboortig van Roermond, waarbij 
de nakomelingen van Johannes broer Henricus de voorkeur genieten. Een van 
de acht is rector geboortig van dezelfde plaats en één is afkomstig uit de stad 
Erpel. Bij de laatstbedoelde hebben de nakomelingen van de broers en zusters 
van de proost Cristianus de voorkeur en vervolgens die van de broers en zusters 
van Henricus de Erpell, proost van het kapittel van Sint-Severinus te Keulen. 
De executeurs-testamentair hebben overeenkomstig het testament eerst Johan-
nes de Lovania, de zoon van de broer van de testateur, gepresenteerd, maar die 
wilde daar niet gaan wonen. Bij gebrek aan nakomelingen hebben de execu-
teurs-testamentair vervolgens Godefridus Milter, kanunnik van het kapittel van 
de H. Geest, meester in de artes, Thomas Fabri de Elmt, baccalaureus in de bei-
de rechten, Johannes Bruwer de Erpell, kanunnik van het kapittel van Maria ad 
Gradus te Keulen, Theodericus Huyshaven, Hugo Tollener, Conradus Dalen, 
Johannes Bruwer en Petrus Symonis, allen geboren te Roermond, gepresenteerd. 
Na het overlijden van de executeurs-testamentair Cristianus de Erpell, Johannes 
Pollart en Johannes Tollener valt het vergevingsrecht van twee personen toe aan 
het kapittel van de H. Geest. Het vergevingsrecht van drie personen valt toe aan 
burgemeesters, schepenen en raden van Roermond die de provisoren van het 
college zullen zijn. Vervolgens geven de executeurs-testamentair het verge-
vingsrecht van een persoon aan genoemde Cristianus en Henricus en hun nako-
melingen en bij ontbreken daarvan aan de burgemeesters, schepenen en raden 
van Erpel. Het Sint-Hieronymusklooster te Roermond krijgt het vergevingsrecht 
van de kapelaan. 
Getuigen: notaris Tilmannus van den Pesch de Suchtelen, Johannes de Mecheli-
nia, professor in de H. Schrift, pastoor van Sint Columba te Keulen, Johannes 
de Reve en Martinus de Swensberch, doctores in de decreten, Godefridus Milter, 
rector. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 422, f. 4-19v. 
Een Nederlandse versie van de tekst is gedrukt in: J. Habets, De studiebeurzen 
in Nederlandsch Limburg. Een historisch overzicht der privaatstichtingen voor 
onderwijs, Venlo 1881, 175-183. 
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89 1443 juni 26 

“anno a nativitate Domini 1443…die vero mercurii 26 mensis junii” 
Joannes Christianus de Erpel, doctor in de rechten, proost van het kapittel van 
Maria ad Gradus te Keulen, en Joannes Pollart, licentiaat in de decreten, kanun-
nik van het kapittel van Sint-Andreas te Keulen en proost van het kapittel van 
de H. Walburgis te Arnhem, executeurs-testamentair van Joannes de Lovania, 
kanunnik van het domkapittel van Keulen, proost van het kapittel van de H. 
Victor te Xanten en stichter van het Sint-Hiëronymuscollege, hebben de vastge-
stelde statuten door de notaris laten voorlezen aan Godefridus Milter, meester in 
de artes, kanunnik van het kapittel van de H. Geest te Roermond, decaan en 
rector, Thomas de Elmpt, baccalaureus in de beide rechten, Theodericus de 
Hushaven, Hugo Tolner, Conradus Dalem, Joannes Bruwer en Petrus Timmer-
man van Roermond en Joannes Bruwer de Erpel, scholieren van het Sint-
Hiëronymuscollege in de straat Achter de Minderbroeders. De genoemden heb-
ben de statuten aanvaard en onder ede beloofd deze te zullen naleven. Vervol-
gens werd Joannes de Lovania, kannunik van het Apostelenkapittel te Keulen, 
zoon van Joannes, broer van de stichter, toegelaten tot het college. 
Getuigen: notaris Tilmannus de Suchtelen, Joannes de Mechlinia, professor in 
de H. Schrift, Joannes de Reve en Martinus de Swensbergh, doctores in de de-
creten. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 422, f. 22v.-25. 

90 1445 mei 4 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertvijffendeviertich des dynxdaichs nae 
sente Phillippus ende Jacobsdaich apostolorum” 
Arnolt die Wilde van Mersen, rechter, en Johann van Baexen en Heynrick van 
Loeven, schepenen te Roermond, verklaren dat Jacob Poeken en Aleid hebben 
overgedragen aan Lysabet Bijtweggen de begijn een cijns van 1½ Rijnse gulden 
als vermeld in de getransfigeerde akte. Jacob Poeken had deze cijns door be-
schudrecht verkregen van Gaedert van Kessell. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. Xv.-XI. 
Zie regestnrs. 63, 159. 
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91 1446 februari 14 

 “in ’t jaer ons Herren tousend vierhondertsessentviertig op s. Valentinusdaegh” 
Sophia van Oirsbeck, weduwe van Engelbrecht van Oirsbeck, ridder, verklaart 
dat zij de hof ther Steghen bij Straelen vrijgesteld heeft van alle cijnzen en dien-
sten die deze hof aan de hof te Voschem schuldig was. De hof ter Steghen zal 
voortaan een vrij eigen goed zijn van het Sint-Nicolaasaltaar in de parochiekerk 
te Straelen, gewijd aan het H. Sacrament, de heiligen Jacobus apostel, Nicolaas, 
Georgius, Erasmus, Agnes, Caecilia en de Elfduizend maagden. 
Medebezegelaars: Arndt van Hembergh, erfkameraar van het stift Keulen, En-
gelbrecht van Brempt, erfgenamen, die mede verklaren dat de hof vrijgesteld zal 
zijn, en Wilhelm Spies van Bullesheim, abt te Siegburg, als leenheer van de hof 
te Voschem. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1289 
Zie regestnr. 95. 

92 1446 juni 4 

 “anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto 
mensis junii die vero quarta” 
Johannes, bisschop van Luik, stelt voorschriften betreffende de kerkelijke recht-
spraak voor de geestelijke hoven in het bisdom vast. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2212. 

93 1446 december 26 

 “in ’t jahr 1477 op den daeg s. Stephani”5 
Werner van Daswijlere, schout, Peeter in gen Haven en Wilhelm Gerart, sche-
penen te Straelen, verklaren dat Sophia van Oirsbeck met toestemming van 
Arndt van Hemberg, erfkameraar van het stift Keulen, en Engelbrecht van 
Brembt, haar erfgenamen, en Wilhelm Spies van Bullesheim, abt te Siegburg, 
de hof ter Steghen in het kerspel Straelen vrijgesteld heeft van cijnzen en dien-
sten verschuldigd aan de hof te Vossem, en wel ten behoeve van het Sint-
Nicolaasaltaar in de parochiekerk te Straelen. De hof ter Steghen, die jaarlijks 

 
5 Gezien de overige akten betreffende deze rechtshandeling moet de akte naar de kerststijl zijn geda-
teerd. 
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zesentwintig Rijnse gulden opbrengt, wordt derhalve gerechtelijk overgedragen 
van Sophia van Oirsbeck aan het Sint-Nicolaasaltaar. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1289 
Zie regestnr. 95.            

94 Keulen 1447 januari 7 

 “in civitate nostra Coloniensi…sabbatho post festum Epiphaniae Domini anno 
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo” 
Theodoricus, aartsbisschop van Keulen, aartskanselier van het H. Duitse Rijk in 
Italië, hertog van Westfalen en Engeren, verklaart dat Sophia, weduwe van En-
gelbertus de Orsbeck de oude, ridder, toestemming heeft gevraagd om het reeds 
gestichte Sint-Nicolaasaltaar in de parochiekerk in de stad Straelen, gewijd aan 
het H. Sacrament, de heiligen Jacobus apostel, Nicolaus, Georgius en Erasmus, 
Agnes en Caecilia en de Elfduizend maagden, door schenking van voldoende 
goederen te verheffen tot een kerkelijk beneficie. De aartsbisschop geeft nu aan 
Christianus de Erpel, doctor, proost van het kapittel van Maria ad Gradus te 
Keulen, opdracht om na onderzoek het altaar tot een kerkelijk beneficie te ver-
heffen en de betreffende akte met het zegel van het officialaat van het hof te 
Keulen te laten bezegelen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1289. 
Zie regestnr. 95.   

95 Keulen 1447 januari 9 

 “Colonia in curia habitationis nostrae quam infra immunitatis ecclesiae sancti 
Cuniberti inhabitamus sub anno a nativitate Domini 1447 indictione decima die 
vero lunae 9a mensis januarii” 
Christianus de Erpel, doctor in de rechten, proost van het kapittel van Maria ad 
Gradus te Keulen, verklaart dat in aanwezigheid van de notaris Joannes de Vre-
lenberg en de getuigen Henricus Kemmerbruck, altarist in de parochiekerk te 
Straelen, Theodoricus de Stralen, vicaris in het kapittel van de H. Victor te Xan-
ten, en de clericus Sander Neve de Straelen, namens Sophia, weduwe van En-
gelbertus de Orsbeck de oude, ridder, de akte van 7 januari 1447 werd overhan-
digd, waarvan hij een vidimus verstrekt. 
Uit het onderzoek is gebleken dat de hof ter Steghen waarvan melding wordt 
gemaakt in de onder beschreven akten, bezegeld door Wilhelmus Spies de Bul-
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lesheim, abt van Siegburg, de weduwe Sophia, Arnoldus de Homberg, erfkame-
raar van het bisdom Keulen, en Engelbertus de Brempt, respectievelijk door 
Wernerus Dasweilere, schout, Petrus in gen Haeve en Wilhelmus Gerard, sche-
penen te Straelen, geheel bevrijd is van lasten en aan genoemde Sophia als allo-
diaal goed toebehoort. Zij heeft deze hof aan het altaar, gewijd aan het H. Sa-
crament en aan de heiligen Jacobus apostel, Nicolaus, Georgius en Erasmus, 
Agnes, Caecilia en de Elfduizend maagden geschonken, waardoor het altaar van 
voldoende inkomsten is voorzien. 
Christianus de Erpel keurt derhalve de schenking goed en verheft het altaar tot 
een kerkelijk beneficie. Het recht van voordracht van de beneficiant berust beur-
telings bij de abt van Siegburg en de bezitter van het kasteel Flasrath. 
Tenslotte wordt een vidimus verstrekt van de akten van 14 februari 1446 en 26 
december 1446. 
Medebezegelaar: Wilhelmus Neersdum alias François, rector van de parochie-
kerk te Straelen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1289. 
Zie regestnrs. 91, 93, 94. 

96 1447 mei 1 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertsievenindviertich op sent Philippus 
ende Jacobusdage apostolorum” 
Wilhem van Vlodorpp en Ffelytz verklaren aan Wilhem Hardvuyst, pastoor van 
het Begijnhof, ten behoeve van een jaargetijde een grondrente van negen kwar-
ten olie ten laste van de molen te Geytstappen geschonken te hebben. 
Bezegelaar: Wilhem van Vlodorpp. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXIIv. 

97 1447 augustus 31 

 “in ’t jair onss Heren duysent vierhondertendesevenendeveirtich des 
donresdaghz nae sent Johansdage decollationis” 
Ruthger Vosch van Berghe, rechter, en Dederick van Mersen, Geraert Vercken 
en Gaedert Mereel, schepenen der dingbank Maasniel, verklaren dat Kerstken, 
zoon van Steven Joestz, heeft overgedragen aan Kerstken Verckens en Johanna 
een grondrente van een malder rogge als vermeld in de getransfigeerde akte. 
Bezegelaar: Ruthger Vosch van Berghe. 
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Origineel op perkament, inv.nr. 2145, met het zegel van  Ruthger Vosch van 
Berghe? 
Zie regestnrs. 62, 99, 154. 

98 1448 maart 12 

“anno a nativitate Domini 1448 ipsa die sancti Gregorii” 
In aanwezigheid van de notaris Tilmannus van den Pesch de Suchtelen en de 
getuigen Jacobus de Hoerst, doctor in de decreten, en Lambertus de Mosa de 
Roch, meester in de artes, baccalaureus in de decreten, kanunnik van het kapit-
tel van de H. Andreas te Keulen en van het kapittel van de H. Maria te Erfurt, 
hebben Christianus (de Erpel) en Joannes Pollart, proost, executeurs-
testamentair (van Joannes de Lovania), de statuten van het Sint-
Hiëronymuscollege te Keulen bekend gemaakt. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 422, f. 19v.-20.   

99 1448 mei 24 

“in ’t jair onss Heren duysent vierhondertachtendeveirtich op sent 
Urbanusavent” 
Rutgher Vosch van Berge, rechter, en Coen Phebis, Dederick van Mersen en 
Peter Noitken, schepenen der dingbank Maasniel, verklaren dat Kerstken Verc-
kens en Johanna hebben overgedragen aan Coen Platvoet en Aleyde een grond-
rente van een malder rogge als vermeld in de getransfigeerde akte. 
Bezegelaar: Rutgher Vosch van Berge. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2145, met het zegel van Rutgher Vosch van 
Berge? 
Zie regestnrs. 62, 97, 154. 

100 1448 september 28 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertendeachtendeviertich op sente 
Michielsaevont” 
Arnolt die Wilde van Mersen, rechter, en Heynrick Thijsssoenn en Gaedert 
Hyllen, schepenen te Roermond, verklaren dat Johann van der Straeten en 
Aleyd hebben overgedragen aan Aleyd van Weert, meesterse op het Begijnhof, 
een grondrente van twee Rijnse gulden ten laste van een perceel land buiten de 
Moerkensportten. 
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Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XVI. 

101 1449 april 20 

 “in ’t jair onss Heren duysent vierhondertendeneghenendeviertich op den 
twyntichsten dach in den aprylle” 
Adriaen van Broichuysen, leenheer, en Hen Decker van Beeghde en Hen Ha-
meker en de gemene laten van de genoemde jonker te Watershem, verklaren dat 
Rutte Vyscher en Cecylie hebben overgedragen aan Johannes Moelener en Griet 
een grondrente van tien vat rogge Posterholtse maat ten laste van een opstal te 
Waterschem en enige andere percelen, alle laatgoed. 
Bezegelaar: Adriaen van Broichuysen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. LXXXVIII-LXXXVIIIv. 
Zie regestnr. 125. 

102 1450 augustus 14 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertvijfftich op Onsser Liever 
Vrouwenaevont assumptionis” 
Rutgher Vosch van Berghe, rechter, en Coen Phebus en Johann Hunselman, 
schepenen van de dingbank Maasniel, verklaren dat Thijs van der Eycke en 
Bele hebben overgedragen aan Johannes Moelener en Griet een grondrente van 
twee malder rogge ten laste van zijn hof te Asenray, ten laste van twee morgen 
beemd in twee percelen, te weten één aan die Straet en het ander aan het Gast-
huysbroick, beide grenzend aan de Leygrave, en ten laste van een half bunder 
land. 
Bezegelaar: Rutgher Vosch van Berghe. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. LI-LIv. 
Zie regestnr. 126. 

103 1451 juli 24 

 “in ’t jair ons Heren 1451 op sint Jacobsavont apostoli” 
Burgemeesters, schepenen en raad der stad Roermond verklaren dat de meesters 
en broeders van Sint-Matthijs en Sint-Johansbroederschap erin hebben toege-
stemd dat zij de verzorging van de eredienst aan het altaar van Sint-Matthijs en 
Sint-Johan In op regelen. Het stadsbestuur zal een beneficiant voordragen met 
instemming van (het college van) de twaalf van genoemde broederschap. 



 394 

Bezegelaars: de stad Roermond, Gerairt Merssman en Peter Schomeker, mees-
ters van de broederschap. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1628.       

104 1453 oktober 10? 

 “in den jahr nae der gebourt ons Heeren als men schreeff duysendt 
vyerhondertinddreyindvijefftich in der sesten edictiën des donredaichs op sinte 
Victoriusdach”6 
Voor Gadert van Huckulum, pastoor te Nieukerk in de Voogdij, de notaris en de 
getuigen Herman Gruiter en Rutger Bucx, clerici van het bisdom Keulen, heb-
ben Telman Jacob, Hens Schwager, Loiff in gen Siep en Telman Halman, 
kerkmeesters, en de nog te noemen kerspellieden in aanwezigheid van Wolter 
van Steynhoirst en Johan Daim, mannen van wapen, Ludolff Voirstmann, Rut-
ger oppe Graeff, Johan Maes, Hannes Boennick, Telman Loer, schepenen, en 
voorts de belangrijksten van het kerspel een overeenkomst gesloten met Rutger 
Rooffs, vicaris van het H. Kruisaltaar, Gerrit ten Neuenhave, vicaris van het 
Onze-Lieve-Vrouwe-altaar, Johan van Repelen, hun procurator, Gaidert Rein-
kens genaamd ter Kercken, vicaris van het Sint-Jacobsaltaar, aangaande de ta-
ken van de vicarissen.  
Vervolgens hebben de kerspellieden en stichters van de beneficies, te weten 
twee gekozenen uit elk gilde van het kerspel, namelijk Hein Awes en Telman 
Treeck, Rutger Bussman en Tyell Benn, Johan ter Hoirst en Johan ter Hoen, 
Johan Groenwaelt en Hein in gen Winckell, Hein Doen en Jacob Haffman, Hen-
rick Voerenhaff en Luiff Bull, Gerrit in gen Haeff en Telman in gen Schuire, 
Johan Kindt en Jacob Pegel, Hannes ter Kercken en Loiff Momm, notaris Ni-
colaus Borrick verzocht een akte op te stellen. 
Bezegelaars: Gadert van Huckulum, pastoor, Sander van der Egeren, rechter en 
voogd, en de gemene schepenen van de Voogdij.    

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1272. 

 
6 In 1453 viel Sint-Victorsdag op een woensdag, zodat mogelijk in het afschrift een vergissing is ge-
maakt. 
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105 Keulen 1454 januari 31 

 “Datum in civitate nostra Colonia…anno Domino millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo quarto die vero ultima januarii” 

Theodericus, aartsbisschop van Keulen, aartskanselier van het Duitse Rijk in 
Italië, hertog van Westfalen en Engeren, geeft aan Wymmarus de Wachten-
donck, doctor in de rechten, officiaal van het hof te Keulen, opdracht om na 
onderzoek de stichting van het altaar van de heiligen Nicolaus en Catharina in 
de parochiekerk te Wankum goed te keuren. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1582. 
Zie regestnr. 119. 

106 1454 februari 14 

 “in den iaer uns Heeren duysent vierhondertvierundvijftigh op sinte 
Valentinsdagh des heyligen marteler” 
De gemene schepenen van Wankum verklaren, met name aan het adres van de 
officiaal te Keulen, dat ten behoeve van het altaar van de heiligen Nicolaas en 
Catharina in de parochiekerk te Wankum, renten tot twintig malder rogge zijn 
geschonken ten laste van percelen onder andere gelegen in het Greevraerder 
velde grenzend aan de Schattenwegh, van een huis geheten Huldrixkaat, van 
een hof te Bockholt in het land van Straelen, van een kamp voor de Tillerporte 
te Straelen, en ten laste van een perceel in den Braemvelde. 
Bezegelaars: Arnd van Wachtendonck, Wolter Parle, Wynant Spede, Jan van 
Hertenvelt en Sijbert sijnde Janssoen, mannen van wapen. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1582. 
Zie regestnr. 119. 

107 1455 maart 7 

 “Anno a nativitate Domini 1455 indictione tertia die vero veneris septimo 
mensis martii” 
In aanwezigheid van de notaris Henricus Lyndeman de Goch en de getuigen 
Jacobus van der Straete en Marcelis Koten, parochianen te Sambeek, stelt Jo-
hannes Gijsberti alias Van den Velde, pastoor te Sambeek, zijn testament op. 
Hij legateert aan zijn opvolger, de beneficianten van de altaren van de H. Drie-
eenheid, Onze-Lieve-Vrouw en Catharina, de koster en de schoolmeester een 
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grondrente van een malder rogge ten laste van de goederen van Johannes Bec-
keren ten einde zijn jaargetijde te houden. Bij die gelegenheid wordt een malder 
rogge voor de armen beschikbaar gesteld te leveren door Jacobus Textoris. Hij 
bestemt twee malder rogge voor de priesters die dagelijks zijn graf bezoeken, 
ten laste van Vendelmodus Batenborch. Hij legateert een grondrente van vijftien 
vaten rogge aan de pastoor voor het zingen van de mis van Johannes de Doper, 
wekelijks op donderdag op het hoofdaltaar, ten laste van de goederen van Hen-
ricus Hugger. Hij legateert een grondrente van twintig malder rogge voor het 
stichten van een altaar in de kerk van Sambeek ter ere van het H. Kruis en de 
Gedaanteverwisseling, waaraan wekelijks vier missen gelezen zullen worden. 
De twintig malder rogge worden geleverd door Henricus Boirt te Groeningen, 
Johannes Hack en Johannes Cuyper van Herselair, onder Vierlingsbeek. Hij 
legateert ten behoeve van het altaar nog eens een grondrente van tien malder 
rogge, die evenwel eerst in vruchtgebruik genoten zullen worden door zijn zoon 
Johannes de Velde. Zij worden geleverd ten laste van de goederen van Johannes 
Stimpel, Johannes de Heggen en Godefridus Biscops. 
Hij legateert aan het Kruisherenklooster Sint-Agatha te Cuijk een malder rogge 
ten laste van de goederen van Godefridus Biscops. Hij legateert aan Johannes 
van der Gheyst zijn brevier, aan het Kruisherenklooster vier met name genoem-
de boeken die broeder Hubertus van het klooster Mariënweerd hem heeft ver-
pand, alsmede een boek aan de kerk van de H. Elisabeth te Grave. De overige 
boeken worden in bewaring gegeven aan het Kruisherenklooster en zullen toe-
komen aan dat kapittel, met name het kapittel te Culemborg, waar Johannes van 
de Velde een prebende zal verwerven. Verwerft hij geen prebende binnen vijf 
jaar, dan zullen de executeurs over de boeken beschikken. 
Hij vermaakt zijn roerende goederen aan Johannes de Velde en aan de parochie 
Sambeek, een Rijnse gulden telkens aan de conventen van Mariënburg en Sint 
Agnes buiten de muren van Nijmegen, aan de bedelorden die te Sambeek ter-
mijn houden, aan de conventen te Gaesdonck, te Goch, de begijnen te Venray 
en de zusters van Orthen te ’s-Hertogenbosch. Hij verstrekt tenslotte legaten aan 
Johannes van der Gheyst, Reinerus Nivet, Johannes Craboth, Marcilius Coten, 
zijn zus Agnes en Bela de Rijsse. Tot executeurs-testamentair benoemt hij Jo-
hannes Rutgherus van den Gheyst, Johannes Crabaoth, Reinerus Nyewert, kape-
laan van de kapel in het Ven in de parochie Meer, Petrus Arnoldi, schrijver van 
de hertog van Gelder, en Hermanus Quayck, burger te Nijmegen. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1157. 
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108 1455 oktober 28 

 “in den jaer uns Heeren duysent vierhondertvijffundvijfftich op sente Simon 
und Judendach apostolorum” 
Arnold, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, verklaart dat aange-
zien het ambt Straelen verpand is aan Johan van Hembergh, ridder, en aan En-
gelbert van Brembt, bij laatstgenoemde diens helft van het ambt slechts met 
driehonderd Rijnse gulden hoeft te worden ingelost. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 344, p. 202-205. 
De tekst is gedrukt in: S. Frankewitz, Die geldrischen Ämter Geldern, Goch und 
Straelen im späten Mittelalter, Geldern 1986, 427-429.    

109 1456 maart 7 

“in den iaer uns Heeren millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto ipso 
die quo cantabatur Laetare Jerusalem” 
De gemene schepenen van Wankum verklaren aan het adres van de officiaal te 
Keulen, op verzoek van Mathias, aan wie het altaar is verleend, dat het altaar 
jaarlijks 24 Rijnse gulden opbrengt. 
Bezegelaars: Arnd van Wachtendonck en Wijnand Spede, mannen van wapen. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1582. 
Zie regestnr. 119. 

110 1456 april 9  

 “Anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto 
mensis aprilis die nono” 
Johannes, bisschop van Luik, verklaart dat hij op verzoek van de executeurs-
testamentair van wijlen Johannes Ghijsberti alias Van den Velde, pastoor te 
Sambeek, het door hem gestichte altaar aldaar tere ere van het H. Kruis en de 
Gedaanteverandering, gedoteerd met dertig malder rogge, waarvan er tien in 
vruchtgebruik genoten worden door Johannes van den Velde, tot een eeuwig 
kerkelijk beneficie verheft en Johannes Rutgherus van der Gheest tot rector 
benoemt. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1157. 
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111 1457 februari 19 

 “In den jaeren ons Heren Jhesu Christi du men schreiff duyssent 
vierhondertsevenenvijfftich neghenteenn dage in februario die men heyt 
sporkelle” 
Jan van Mydden, Henrick van den Schoer van Dasselroede, Marcelis van den 
Bosch, Ghyele van Haerle geheten van den Baent, Mews van den Eynde en 
Lambrecht Nijss van Roede, schepenen der dingbank Thorn, verklaren dat Ja-
cob van den Schoer anders geheten van ghen Eyghen, zoon van wijlen Jacob 
van den Schoer, een grondrente van vier malder rogge Wessemse maat schuldig 
is aan het Begijnhof te Roermond bij de voogdij. De grondrente rust op zijn 
hof ’t ghenen Eyghen die voorheen al aan Peter Smusers van Weert, pastoor en 
voogd der begijnen, is overgedragen. 
Bezegelaar: Jan van Yttervoert, meier te Thorn. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. LXVIII-LXVIIIv. 

112 1457 mei 19 

 “in den jaer onss Heren duysent vierhondertsievenundvijfftich des donredaichs 
nae sente Servaessdaich des heilgen byscops” 
Alart Goltsmytz, rechter, en Dederick de Wilde van Mersen en Gaidert Mereele, 
schepenen van de dingbank Maasniel, verklaren dat Gerart Vercken en Kathrij-
ne hebben overgedragen aan Peter Smuysers van Weert, pastoor van de Nieu-
wenhof, ten behoeve van het convent, een grondrente van zeven sester rogge en 
een kapoen ten laste van drie percelen, waarvan er een gelegen is op ’t Maelt en 
een ander die Streep heet. 
Bezegelaar: Alart Goltsmytz. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXIX-XXIXv. 

113 1458 maart 16 

 “in ’t jaer ons Heren dusent vierhondertachtendevijfftich op sent 
Geirtrudenavont der heiligher jonffrouwen” 
Sybrecht van Kessel en Margriet van Hompesch, echtelieden, en hun zoon Jo-
han van Kessel verklaren overgedragen te hebben aan Willem van Holthusen de 
halve hof geheten ’t ghienen Broick te Beesel, waarvan Willem reeds de andere 
helft bezit. 
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Bezegelaars: Sybrecht van Kessel, Johan van Kessel en Reyner van Breempt de 
jonge. 

Origineel op perkament, inv.nrs. 2207, de zegels zijn verdwenen. 

114 1458 juni 23 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertachtendevijfftich op sent 
Johansavent Baptista nativitatis” 
Johan van Osen, rechter, en Heynrick van Ynckenvoert en Dederick die Wilde 
van Mersen, schepenen te Roermond, verklaren dat Jacop Becker en Yde heb-
ben overgedragen aan Wendel Schepers, meesterse op de Nieuwenhof, een staal 
akkerland buiten de Nyelreporten in de Nyelrestraten. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2129, de zegels zijn verdwenen.      

115 1460 april 30 

 “in ’t jaer ons Heeren duysent vierhonderttsestich op sente Philippus ende 
Jacobusavont apostolorum” 
Leonart Kocx, rechter, en Heyn Brueker en Thijs Schueben, laten van de voogd 
te Roermond, verklaren dat Heyn Grueter en Fye hebben overgedragen aan 
Mette Schoenmans, meesterse op de Nieuwenhof, ten behoeve van het Begijn-
hof, een grondrente van een Rijnse gulden ten laste van een perceel akkerland in 
die Weerde. 
Bezegelaar: Leonart Kocx. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 2164. 

116 1460 augustus 23 

 “in ’t jair onss Heren duysent vierhondertsestich op sent Bartholomeusavont 
apostoli” 
Johan Hillen, rechter, en Johan van Zuchtelen en Johan Knoupe, schepenen te 
Roermond, verklaren dat Derick Bolckhouwer en Lysabet hebben overgedragen 
aan Wendel Schepers, meesterse van het Begijnhof, ten behoeve van het Be-
gijnhof, een grondrente van twee Rijnse gulden ten laste van hun huis achter der 
Moeren. 
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Origineel op perkament, inv.nr. 2153, met fragmenten van de zegels; eenvoudig 
afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XIXv. 

117 1462 mei 10 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhonderttweeindsestich op den theenden 
daich in den meye des maendts” 
Johan Drabbe, rechter, en Johannes Eyven en Heynrick van Raede en de geme-
ne schepenen der dingbank Sint Odiliënberg verklaren dat Wilhem van Vrye-
mershem en Ffreedse hebben overgedragen aan Mett Schoenmans, Mett van 
Hynsberch, Wendel Scheperts en Lysbet Bijtweggen, meestersen op het Begijn-
hof, ten behoeve van de kerk, een grondrente van vijf Rijnse gulden ten laste 
van hun hof op gheen Warden gelegen naast der Haghen. 
Bezegelaar: Johan Drabbe. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. LXXXIXv.-LXXXX. 

118 1463 september 3 

 “anno a nativitate Domini 1463 indictione undecima die autem sabbati 3a 
mensis septembris” 
In aanwezigheid van de notaris Joannes, van Wilhelmus van der Griendt, Joan-
nes Pollart genoemd de Aquis, Joannes de Noviomagio, Engelbertus genoemd 
Goldscalci de Ruraemunda en Goswinus de Unckel, bezitters van een beurs in 
het Sint-Hiëronymuscollege, en van de getuigen Theodericus Pollart, proost van 
het kapittel van de H. Geest te Roermond en kanunnik van het kapittel van On-
ze-Lieve-Vrouw te Aken, Theodericus de Moersa, deken van het kapittel van de 
H. Severinus te Keulen, en Winandus Lerpenti, kannunik van het Apostelenka-
pittel te Keulen, maakt Joannes Pollart, doctor in de beide rechten, proost van 
het kapittel van de H. Walburgis te Zutphen en kanunnik van het kapittel van 
Sint-Andreas te Keulen, provisor van het Sint-Hiëronymuscollege, aanvullingen 
op de statuten bekend die hij in mei 1462 heeft vastgesteld. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 422, f. 20-22. 

119 1464 maart 31 

 “anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto 
indictione duodecima mense diebus hora et loco praescriptis pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostril domini Pii divina provindentia 
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papae secundi anno cepto”, te weten “anno Domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo quarto die decima tertia mensis martii”7 
Wimmarus de Wachtendonck, doctor in de rechten, officiaal van het hof te Keu-
len, verklaart dat de pastoor, zekere edelen en schepenen van het dorp Wankum 
hem de akte van volmacht van de aartsbisschop van Keulen van 31 januari 1454 
hebben getoond, waarvan hij een vidimus verstrekt, alsmede de akte van dotatie, 
getransfigeerd door de eerste akte, van het altaar van de heiligen Nicolaus en 
Catharina, waaraan wekelijks vier missen worden opgedragen. Hij verheft het 
altaar en de inkomsten tot een kerkelijk beneficie. 
Geïnsereerd zijn tevens de akten betreffende de dotatie van 14 februari 1454 en 
7 maart 1456. 
Getuigen: Bernardus de Orsoy, notaris, Johannes de Goch, Everhardus de 
Wesalia, Hunnericus de Orsoy en Henricus Borst, notarissen. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1582. 
Zie regestnrs. 105, 106, 109.   

120 1464  september 30 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertvierendesestich op sente 
Remeyssaevont” 
Johan Hyllen, rechter, en Deryck Heufft en Heynrick van den Grynde, schepe-
nen te Roermond, verklaren dat Derick Meelre en Mechteld hebben overgedra-
gen aan Wendel Schepers, meesterse op de Nieuwenhof, ten behoeve van een 
mis op het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar in de kerk op de Nieuwenhof, een grond-
rente van een Gelderse rijdergulden ten laste van hun huis op de Heggestraeten. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. X. 

 
7 De datering in 1464 aan het slot van de akte, met de vermelding van de indictie en paus Pius II (1458-
1464), verwijst ten aanzien van de maand en de dag naar de eerdere datering in de akte vóór de geïnse-
reerde akten. Deze datering luidt 13 maart 1454. De datering in 1454 moet evenwel, gezien de geïnse-
reerde akte van 1456, de indictie en de naam van de paus, op een vergissing berusten. 
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121 1466 maart 8 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertsessindtsestich des achden daichz in 
den meert des maendtz” 
Joahn Drabbe, rechter, en Johann Pess en Johann Elsken en de gemene schepe-
nen van de dingbank Montfort, verklaren dat Arnolt Neven, pastoor op de 
Nieuwenhof, met toestemming van Mette Schoenmans, Wendel Scepers, Lysa-
betth Bijtweggen en Griet Shanen, meestersen op de Nieuwenhof, aan Koen van 
ghen Oeverhuyss en Frietze in erfpacht voor drie malder rogge heeft gegeven de 
volgende percelen: vijf morgen op de Vedestraeten waar men over rijdt op die 
groete Ardonck, een morgen aan de Wynckelsgrave, een halve morgen bij tghen 
Ouwen, een bunder aen der Louwen bij tghen Ouwen, een bunder op Sweeltem, 
twee morgen aan der alder Straeten, een half bunder op der Vergairt, twee mor-
gen in der Loe, een vrecht en een morgen in ghen Hoessteden, een morgen aan 
de Huysenbergen en een morgen op de alder Straeten aan der Brymmen. 
Bezegelaar: Johan Drabbe. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXVIIIv.-XXIX.                     

122 1469 maart 3 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertnegenendesestich des dorden daichs 
in den meert des maendtz” 
Johan Hillen, rechter, en Johan van Zuchtelen en Dederick Heufft, schepenen te 
Roermond, verklaren dat Peter in den Vogell en Marie van Peter van Waltvucht, 
pastoor op de Nieuwenhof, voor een postulaatgulden en zeven boddreger een 
huis op de Steynwege in erfcijns hebben genomen. De pastoor had het huis we-
gens de pastorie door opwinning in het jaargeding verkregen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXVIv. 

123 1470 juni 15 

 “in den jaer onss Heren dusent vierhondertindtseventich op synte Vitusdach 
martiris” 
De pastoor en meestersen van de Sint-Catharinakerk van het Begijnhof te 
Roermond verklaren dat zij van Johannes Sterts c.s. te Dieteren in het gerecht 
Susteren een rente van twee Rijnse gulden hebben gekocht overeenkomstig de 
desbetreffende akte. Vervolgens heeft de medezuster Geertruyd van Dulken 
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negentien Rijnse gulden gegeven, opdat haar gedurende haar leven één Rijnse 
gulden van deze twee zal worden uitgekeerd, en na haar dood aan de pastoor. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2141, het zegel is verdwenen; eenvoudig af-
schrift op papier, inv.nr. 2141 

124 1471 maart 3 

 “in den jaer onss Heren duysent vierhondertindeynindtseventich in den meert 
des derden daichs” 
Rechter en gemene schepenen der stad Susteren in het land van Born verklaren 
dat Derick Royen van Maesseyck heeft overgedragen aan de pastoor en mees-
tersen van de Sint-Catharinakerk te Roermond de onderpanden van een grond-
rente van twee Rijnse gulden, te weten een perceel te Dieteren op Leyler gren-
zend aan het Ampellbrueck. Tot mede-onderpand stelt hij nog een perceel gren-
zend aan het Ampelbroick. Vervolgens hebben Jannes Stertz van Eyck en Alet, 
zuster van Derick, afstand gedaan van hun rechten op deze percelen en heeft 
Ymmel, de moeder van Derick en Alet, afstand gedaan van haar vruchtgebruik. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XCVII-XCVIII. 

125 1471 augustus 12 

 “in demm jaer unss lieven Heren duyssent vierhonderrteynendeseventich opten 
maendach den twellfden dach in dem oustmaende” 
Adriaen van Broickhuysen, ridder, heer te Geijsteren, en Wynant Koix, Jan 
Goitkensson van Waterschem en Heyn, zoon van Jan Vuysten, gemene laten, 
verklaren dat Johannes Moelener, burger te Roermond, en Griet hebben overge-
dragen aan Sijbe van Breempt, als voogd van de pastoor en meestersen van het 
Begijnhof, ten behoeve van het gasthuis van de Sint-Catharinakerk op de Nieu-
wenhof, de grondrente van tien vat roggen als vermeld in de getransfigeerde 
akte, alsmede een grondrente van twee vat rogge, makend tezamen twee malder 
rogge. Aleth van Waterschem en haar zoon Heyn beloven deze grondrente aan 
het gasthuis te betalen. 
Bezegelaar: Adriaen van Broickhuysen, ridder. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. LXXXVIIIv.-LXXXIX. 
Zie regestnr. 101. 
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126 1471 augustus 18 

 “in demm jaer onss Heren duyssent vierhonderteynindseventich opten sondach 
nae Onsser Liever Frouwendach assumptionis neest volgende” 
Ffranck Pollartz, rechter, en Deryck van Merssen en Claess Ploechs, schepenen 
van de dingbank Maasniel, verklaren dat Johannes Moeleners, burger te Roer-
mond, en Griet hebben overgedragen aan de pastoor en meestersen van de Sint-
Catharinakerk op het nieuw Begijnhof de grondrente van twee malder rogge als 
vermeld in de getransfigeerde akte. 
Bezegelaar: Franck Pollartz. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr 2157, f. LIv.-LII. 
Zie regestnr. 102. 

127 1472 februari 14 

 “in den jaer onss Heren duysent vierhondertindtweeindtsieventich op sente 
Valentijnsdaich martiris” 
Mathijs van den Bongart, pastoor van de Nieuwenhof te Roermond, verklaart 
dat Johan van den Pessche van Monffort en Margriet voorheen aan wijlen Peter 
van Waltfucht, pastoor van de Nieuwenhof, een grondrente van twee malder 
rogge ten behoeve van de pastorie hebben overgedragen ten laste van goederen 
als blijkt uit een schepenakte van het gerecht van Herten en Ool. Destijds was 
afgesproken dat Johan en Margriet deze grondrente op andere onderpanden aan 
deze zijde van de Maas binnen een halve mijl van de stad Roermond mochten 
vestigen, hetgeen zij met instemming van het Begijnhof hebben gedaan. De 
onderpanden van Johan en Margriet zijn derhalve bevrijd van de grondrente. 
Mechtelt Schoenmans, Weyndell Scepers, Lysbeth Bijtwecks en Gaitstall van 
den Horst, meestersen van het Begijnhof, verklaren het zegel van het Begijnhof 
aan de akte te hangen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXVIIv. 
Zie regestnrs. 52, 128 

128 1472 september 9 

“in ’t jaer onss Heren duyssent vierhonderttweeindsieventich des neesten 
daichz nae Onser Liever Vrouwendaich nativitatis” 
Franck Pollart, rechter, en Sieger Kremer en Johannes Kamenscirper, schepenen 
der dingbank van Herten en Ool, verklaren dat broeder Johannes Goltsteyn, 
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prior van het Kruisherenklooster te Roermond, heeft overgedragen aan Gaitstall 
van der Horst, meesterse van de Nieuwenhof, ten behoeve van het Begijnhof, 
een grondrente van twee malder rogge als vermeld in de getransfigeerde akte. 
Bezegelaar: Franck Pollart. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXVII. 
Zie regestnrs. 52, 127. 

129 1477 mei 8 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertsevenendetseventich des achten 
daichs in den mey des maendtz” 
Dederick van Kruchten, rechter, en Gerairt van Parle en Johann der Haen, sche-
penen te Roermond, verklaren dat Wilhm Gruyter en Kathrijne hebben overge-
dragen aan Ffye Rodermons de begijn een grondrente van drie Rijnse gulden ten 
laste van zijn kamp buiten de Zwartbroickerportten. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XIII. 
Zie regestnr. 158. 

130 1477 mei 30 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertsevenendesieventich des vrijdaichs 
nae den heilgen Pynxtdach” 
Dederick van Kruchten, rechter, en Heynrick Kellener en Heynrick Geldoffz, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Heyne van Helmont de pelser en Lyse 
hebben overgedragen aan Gerart van Rey en Else een grondrente van een Phi-
lippus Bourgondische schild ten laste van zijn huis in de Schomekerstraeten en 
een staal land buiten de Nyelreporten. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. V-Vv. 
Zie regestnr. 143. 

131 1479 maart 12 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertnegenendetsieventich op sente 
Georgiusdaich martiris” 
Peter Dryvenair, Heynrick Geldoffz en Reyner Goltsteyn, rectoren van de huis-
armen te Roermond, verklaren erin te hebben toegestemd dat aan de drie armste 
begijnen van het Begijnhof een maandagsprove zal worden gegeven en jaarlijks 
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een half voeder kolen. De beide eerste proven zijn gesticht door zusters Gryete 
Melters en Mette Schotten, de derde en de uitkering van het halve voeder kolen 
door Biele van Ynckevort. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. Iv. (eerste telling).    

132 1481 juni 16 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhonderteynendetachtentich des saeterdaichz 
nae synt Vytsdaich martiris” 
Ffranck Pollart, rechter, en Zelis van Wessem en Cornelis Peterssoenn, schepe-
nen der dingbank Maasniel, verklaren dat Derick Alartz en Eilse hebben over-
gedragen aan Peter Schoemeker en Kathrijne een grondrente van 3½ Rijnse 
gulden ten laste van de hof geheten Keuffertzhoff. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XLVv.-XLVI. 

133 1481 juni 19 

 “in ’t jair onss Heren duysent vierhonderteynendetachtentich des dynxdaighz 
nae sent Vytsdach martiris” 
Arnolt Neutkens, rechter, en Hubrecht van Hushaven en Gerart van Reyde de 
jonge, schepenen te Roermond, verklaren dat Gaidert Hermans van Rure en 
Kathrijne hebben overgedragen aan Thijs Lanckvoitz de bakker en Gryete een 
perceel van twee morgen land tussen Herten en Roer in het Ruyrrevelt. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2142, de zegels zijn verdwenen; eenvoudig 
afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXVIII-XXXVIIIv. 

134 1481 augustus 10 

 “in den jaer ons Heren duysent vierhondertindenentachentich op sunte 
Laurensdach” 
Wyllem van Esdonck, dagelijks rechter, en de schepenen Hanrick Pouwels, 
Goert Heynen en Rut van Berck verklaren dat Truy Pouwels, dochter van Cole, 
ten behoeve van een wekelijkse mis in de kerk te Venray gegeven heeft een 
grondrente van vier malder rogge ten laste van een perceel in het Roeyerveld, en 
een grondrente van een malder rogge ten laste van een perceel te Casterlo (Cas-
tenray). 
Bezegelaars: Wyllem van Esdonck en Goert Heynen, schepen. 
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Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 1454. 

135 1482 september 28 

 “in den jaeren onss Heren duysent vierhonderttweeindtachtentich op sente 
Michielsavont archangeli” 
Rechter, burgemeester, schepenen, gezworen raad en de hele gemeenschap en 
kerspellieden der stad Waldfeucht verklaren dat zij aan Senne Poeckens, Geer-
trude van Dulcken, Kathrijne Schoenmans en Aleyd Coppartz, meestersen van 
het Begijnhof te Roermond, ten behoeve van de Sint-Catharinakerk, een rente 
van 9½ Rijnse gulden hebben verkocht ten laste van de stedelijke inkomsten. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. LXXIX-LXXX. 

136 1482 oktober 1 

“in deme jairen unses Heren gebuerten duysent vierhunderttzweyindeichtzich 
up sente Remeissdaich des hilligen busschoffs” 
Willem van Vloedorp, ridder, erfvoogd te Roermond, stadhouder van Maximili-
aan van Oostenrijk in het ambt Montfort, en Willem van Vrymerssen en Hein-
rich van der Haettert, leenmannen, verklaren dat Johan van Witthem, heer te 
IJse, leenman van zijn hof in het kerspel Nieuwstadt, deze hof tot onderpand 
heeft gesteld voor de betaling van een rente van 31 Rijnse gulden aan de deken 
en het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Aken ten behoeve van de kerkenbouw 
aldaar. 
Medebezegelaars: Johan van Witthem, Friderich van Witthem, erfmaarschalk 
van het land van Limburg, en Wernher van Witthem, gebroeders. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 2209. 

137 1482 oktober 1 

“in deme jairen unsers Heren gebuerten duysent vierhunderttzweyindechtzich 
up sinte Remeissdaich des hilligen busschoffs” 
Rechter en schepenen van Nieuwstadt verklaren dat Johan van Withem, heer te 
IJse, aan de deken en het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Aken ten behoeve 
van de kerkenbouw een rente van 31 Rijnse gulden heeft verkocht ten laste van 
zijn hof te Nieuwstadt. Voor Wilhem van Vloedorp, ridder, erfvoogd te Roer-
mond, stadhouder van Maximiliaan van Oostenrijk in het ambt Montfort, en de 
leenmannen Wilhem van Vrymerssen en Heinrich van der Haettert had hij daar-
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op de hof tot onderpand gesteld ten behoeve van het kapittel, omdat een gedeel-
te van de hof leengoed is. Aangezien 49 bunder en een sil van deze hof laatgoed 
is, heeft Johan van Witthem ook ten overstaan van de schepenbank ten aanzien 
van het laatgoed de hof tot onderpand gesteld. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 2209. 

138 1482 oktober 1 

“in deme jaire unnsers Heren gebuerten duysent vierhunderttzweyindeichtzich 
up synte Remeyssdaich des hilligen busschoffs” 
Johan van Witthem, heer te IJse, verklaart dat hij aan de deken en het kapittel 
van Onze-Lieve-Vrouw te Aken ten behoeve van de kerkenbouw een rente van 
31 Rijnse gulden heeft verkocht ten laste van zijn hof te Nieuwstadt voor een 
bedrag van 620 Rijnse gulden. Hij heeft de hof ten overstaan van Wilhem van 
Vlodorp, ridder, erfvoogd te Roermond, stadhouder, en voor Wilhem van Vry-
merssen en Heinrich van der Haettert, leenmannen van Maximiliaan van Oos-
tenrijk in het ambt Montfort, tot onderpand gesteld, voor zover het leengoed 
betreft, en ten overstaan van de rechter en schepenen van Nieuwstadt voor zover 
het laatgoed betreft. 
Medebezegelaars: Friderich van Witthem, ridder, erfmaarschalk van het land 
van Limburg, en Wernher van Witthem, zijn broers. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 2209. 

139 1482 oktober 12 

 “in den jaer onss Heren Jhesu Christi duysent 
vierhondertindtweeindtachtentich in den maendt van october des twellffden 
daichs” 
Burgemeester, gezworen raad, gemene ingezeten burgers en gemeente der stad 
Maaseik verklaren aan Susanne Poekens, Gertruyd van Dulken, Katherijn 
Schoenmans en Aleyd Koppartz, meestersen van het Begijnhof te Roermond, 
ten behoeve van de Sint-Catharinakerk, een rente van zes Rijnse gulden te heb-
ben verkocht ten laste van de stedelijke inkomsten. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. LXXV-LXXVIv. 
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140 1484 juni 28 

 “anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto 
mensis junii vigesimo octavo” 
Johannes de Horn, elect van Luik, verklaart dat hij op verzoek van Reinerus de 
Broeckhuysen, heer te Broekhuizen, en de inwoners van het dorp Broekhuizen 
de kapel, gewijd aan Maria en de heiligen Nicolaas en Antonius aldaar, en de 
inwoners heeft afgescheiden van de parochie (Broekhuizen)Vorst en de kapel 
tot parochiekerk heeft verheven. De grote tiende te Ooijen, een dorp bij Vorst, 
komen toe aan de pastoor van Vorst, die daaruit twintig malder rogge aan de 
pastoor van Broekhuizen zal uitkeren. 

Eenvoudige afschriften op papier, inv.nrs. 1375, 1378. 

141 1484 september 1 

 “anno a nativitate Domini quadringentesimo octuagesimo quarto mensis 
septembris die prima” 
De officiaal van Luik geeft aan Petrus Grobbosch, rector van de kapel van de H. 
Cornelius te ’s-Hertogenbosch toestemming om een testament op te stellen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2210. 

142 Keulen 1484 oktober 8 

 “Cologniae anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo 
octigentesimo quarto octavo octobris” 
Bartholomeus de Marechis, bisschop, nuntius en orator met de bevoegdheid van 
legatus de latere in het Duitse Rijk, verklaart dat hij het verzoek van Petrus de 
Erckelens, deken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Aken, heeft goed-
gekeurd om twee beneficies te mogen stichten, namelijk een in de kapittelkerk 
te Aken, te vergeven door de deken, en een in de parochiekerk te Erkelenz, te 
vergeven door zijn erfgenamen. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 464. 
Zie regestnr. 148. 
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143 1484 december 1 

 “in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertvierendetachtentich des neesten 
daighz nae sent Andreasdach apostoli” 
Arnolt Neutkens, rechter, en Heynrick Geldoffz en Gerart van Reyde, schepe-
nen te Roermond, verklaren dat Gerairt van Rey de oude en Else hebben over-
gedragen aan Geertruyd van Dulken, meesterse op het Begijnhof, een grondren-
te van een Philippus Bourgondische schild als vermeld in de getransfigeerde 
akte. Gerairt van Rey de oude, Gerart, meester Johann en Peter van Reyde, zijn 
zonen, verlenen gedurende jaar en dag vrijwaring wegens aanspraken van der-
den. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. Vv.-VI. 
Zie regestnr. 130.   

144 Bazel 1485 februari 20 

 “Basileae 10 kalendas martii anno a nativitate Domini 1485” 
Het concilie te Bazel verklaart op verzoek van de abten en conventen van de 
cisterciënzerorde de privileges, verleend door pausen, keizers, koningen en 
vorsten, bekrachtigd te hebben. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 743. 

145 1486 oktober 1 

 “in den jair onss Heren duysent vierhondertendesessendetachtentich op sunte 
Remeyssdach” 
Wilhem van Vloedorp, erfvoogd te Roermond, ridder, en Cecilia van Hamell en 
Elderen, erfvoogdes, verklaren dat de pastoor van het Begijnhof jaarlijks ten 
laste van de erfvoogdij als vanouds in de herfst een varken zal ontvangen. De 
pastoor al daarvoor op zon- en feestdagen de gelovigen vanaf de preekstoel 
aansporen om te bidden voor het zielenheil van de erfvoogd en zijn echtgenote, 
voor wijlen Gerart van Vloedorp, hun zoon, en diens kinderen, voor hun zoon 
Johan van Vloedorp, voor de vrouwe van Groesbeck, haar dochter en haar kin-
deren. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2143, de zegels zijn verdwenen; eenvoudig 
afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXXIv.-XXXII; authentiek afschrift op pa-
pier, inv.nr. 2164. 
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146 1488 juni 29 

 “in ’t jaer ons Heeren duysent vierhondertachtundtachtentigh op den 
negenendetwyntychsten dagh in junio” 
Henryck Gruiter, Jacob Neesen, Goerdt Heynen en Goessen Boshuys, schepe-
nen te Venray, verklaren dat Arnt van den Gaet, rector van het Onze-Lieve-
Vrouwe-altaar te Venray, aan de rector van genoemd altaar heeft overgedragen 
een hoeve bij het gasthuis, een grondrente van acht malder rogge, verworven als 
blijkt uit de schepenakte van Maashees, een grondrente van acht malder rogge 
ten laste van een hoeve te Lull, een grondrente van vijf malder rogge ten laste 
van akkerland op gheen Meer, een grondrente van een malder rogge te Loon, 
zoals blijkt uit de betreffende schepenakte, een grondrente van een halve malder 
rogge ten laste van een perceel in den Raetschen velde. Arnt legt vervolgens 
vast welke uitkeringen de rector uit deze inkomsten moet verrichten aan pastoor, 
schoolmeester en koster, en welke verplichtingen laatstgenoemden daarvoor te 
vervullen hebben ten aanzien van het Marialof. 
De genoemde vier schepenen hebben vervolgens deze beschikkingen bekend 
gemaakt aan hun mede-schepenen Jacob Driessen en Ruth van Berckt. 
Bezegelaars: Johan Hagens, schout van het land van Kessel, en de schepenen 
Jacob Driessen en Goessen Boshuys. 

Eenvoudige afschriften op papier, inv.nrs. 1016, 1455. 

147 1488 oktober 22 

“in ’t jaer onss Heren dusent vierhondertachtendetachtentich des neesten 
daighz nae der Elffdusentmeeghdendach” 
Arnolt Neutkens, rechter, en Thijs van den Grynde en Lambrecht Pijll, schepe-
nen te Roermond, verklaren dat Johan van Baickhaven aan de gezusters Neese 
en Hilleke Frederix, begijnen op de Nieuwenhof, een grondrente van twee Rijn-
se gulden zal betalen ten laste van een half huis op de Zwalmerstraeten dat hij 
van beide zusters en hun zus Kathrijne Frederix heeft gekocht. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2132, de zegels zijn verdwenen; eenvoudig 
afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. VII-VIIv. 
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148 Aken 1488 

“Aquisgrani 1488” 
Petrus Wimmari d’Erckelentz, deken van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te 
Aken, verklaart dat hij in de parochiekerk van Erkelenz een altaar heeft gesticht 
ter ere van Onze Lieve Vrouw en de heiligen Lambertus en Servatius met toe-
stemming van Bartholomeus de Marechis, bisschop van Citta di Castello, nunti-
us en orator met de bevoegdheid van legatus de latere in het Duitse Rijk. Hij 
geeft een vidimus van deze akte van toestemming van 8 oktober 1484. 
Hij doteert het altaar met een rente van twintig Rijnse gulden ten laste van de 
stad Erkelenz, een grondrente van zes malder rogge, vier in de maat van Woc-
kerath en twee in de maat van Erkelenz, ten laste van percelen te Erkelenz en 
Gerderath, een grondrente van vier malder rogge ten laste van een huis buiten 
de stadspoort, en een grondrente van twaalf malder rogge onder andere ten laste 
van de hof Gerckensheuse te (Weg)Berg en percelen te Kückhoven. De rector 
zal wekelijks zes missen lezen en op zon- en feestdagen tijdens de hoogmis en 
in processies op het koor aanwezig zijn. Als eerste vicaris van het altaar draagt 
hij Christianus de Jocunda voor om door de pastoor Johannes Kreisch in het 
bezit van het altaar te worden gesteld. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 464. 
Zie regestnr. 142. 

149 1490 maart 14 

“datum et actum a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo 
die quarta decima mensis martii” 
Petrus Wimarii de Erclens, deken van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Aken, 
verklaart dat Christianus de Tuckenheim, rector van het altaar van Onze-Lieve-
Vrouw in de parochiekerk te Erkelenz bij de toren in het zuidelijk schip, door de 
oorkonder gesticht, als ook zijn opvolgers wekelijks aan dertien armen van de 
parochie Erkelenz een uitdeling in brood en vlees zullen doen. De rector ont-
vangt als loon een grondrente van drie malder te Flassenberg (onder Beeck) van 
een zekere Jasper en Catharina. Petrus Wimarii schenkt voor deze uitdelingen 
een rente van 25 Rijnse gulden ten laste van de stad Keulen en een rente van 
negen Rijnse gulden ten laste van de stad Erkelenz. 
Medebezegelaars: de stad Erkelenz met het schepenbankzegel, en Christianus 
de Tuckenheim. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1179. 
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150 1490 september 16 

“In den jaeren ons lieven Heren duysent vierhondertindetnegentich der 
indictiën acht des sesthienden dach der maendt septembris” 
Voor Kerstken van den Veld, vicaris van de parochiekerk te Roermond en (niet 
nader genoemde) getuigen heeft Johan Gaynt zijn testament opgesteld. Hij lega-
teert onder andere ten behoeve van de metten en vespers die dagelijks in de 
parochiekerk worden gezongen, een rente van dertig Rijnse gulden ten laste van 
het land van Horn, en ten behoeve van de Sint-Annabroederschap een grondren-
te van elf malder roggen ten laste van het goed van Heylwich Kelremans te 
Buggenum alsmede een rente van twee Rijnse gulden. Zijn echtgenote Jutt heeft 
de bepalingen van dit testament goedgekeurd. Tot executeurs-testamentair heeft 
hij de benoemd de reeds genoemde Kerstken, Derick Vercken, Johan Kedel en 
Henrick Smeetz. 

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 2210. 

151 1491 januari 28 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhonderteeynendetnegentich des 
achtendetwyntichsten daichz in januario des maendtz” 
Arnolt Neutkens, rechter, en Gerairt van Reyde en Deryck Hillen, schepenen te 
Roermond, verklaren dat Kathrijne in die Lyly heeft overgedragen aan Gertruy 
van Dulken de begijn een grondrente van vier Rijnse gulden min een oord ten 
laste van de stenen kamer naast haar hoekhuis in die Lyly en ten laste van het 
brouwhuis naast dit hoekhuis in de andere straat tegenover de Munsterabdij, 
welke panden zij als weduwe heeft gekocht. Met toestemming van haar zoon 
Mertijn stelt zij het hoekhuis in die Lyly mede tot onderpand. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. IX-IXv. 

152 1491 februari 8 

“anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo  primo 
mensis februarii die octava” 
Johannes de Horne, bisschop van Luik, verklaart dat Henricus Gelden en Cristi-
na in de Munsterabdij te Roermond een altaar hebben gesticht gewijd aan de H. 
Ursula en de Elfduizend maagden, waaraan wekelijks zes missen gelezen moe-
ten worden. Zij hebben het altaar gedoteerd met een rente van tien Rijnse gul-
den ten laste van de stad Venlo, een grondrente van twintig malder rogge ten 
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laste van de hof van Franconus Pollart te Ynnyckhoven in de heerlijkheid Was-
senberg en een grondrente van acht malder rogge ten laste van de goederen van 
Theodricus Emen in de “parochie” Illikhoven onder het district van de parochie 
Echt. 
De bisschop verheft het altaar tot een kerkelijke titel en laat Mathias de Wijck 
toe als beneficiant.    

Authentiek afschrift op papier, inv.nr. 749. 

153 1492 mei 19 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhonderttweeendetnegentich des 
neegenteenden daichs in den meye des maendtz” 
Arnolt Neutkens, rechter, en Heynrick Kellener en Thijs van den Grynde, sche-
penen te Roermond, verklaren dat Nielis Truden van Oeverweert en Ymmel 
hebben overgedragen aan Arnt Kaelen de droogscherer en Jenne Beuffkens de 
helft van vier staal akkerland buiten de Nyelreport. Dit perceel had Ymmel van 
haar zuster Agathe, gehuwd met Johan Veenkens, geërfd, nadat laatstgenoemde 
als vruchtgebruiker overleden was. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XVIIIv. 
Zie regestnr. 155. 

154 1492 mei 24 

“in den jair onss Heren dusent vierhonderttweeendetnegentich op sent 
Urbaensavont pape” 
Gaidert van Kanne, rechter, en Claes Ploech en Cornelis Petersson, schepenen 
der dingbank Maasniel, verklaren dat Dryes Platvoet en Lysabet hebben over-
gedragen aan Sanne Poickens, begijn op de Nieuwenhof, een grondrente van 
een malder rogge als vermeld in de getransfigeerde akte. 
Bezegelaar: Gaidert van Kanne. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2145, met het zegel van Gaidert van Kanne? 
Zie regestnrs. 62, 97, 99. 
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155 1492 oktober 17 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhonderttweeendetnegentich op sente 
Lucasaevont evangeliste” 
Arnolt Neutkens, rechter, en Hubrecht van Hushaeven en Heynrick Kellener, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Arnt Kailen de droogscherer en Jenne 
Beuffkens hebben overgedragen aan Derick van Neer en Hylle Knoups de helft 
van vier staal akkerland als vermeld in de getransfigeerde akte. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XIX. 
Zie regestnr. 153 

156 1493 augustus 5 

“anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio 
indictione undecima die lunae quinta mensis augusti” 
In aanwezigheid van notaris Johannes Baers en de getuigen Egidius de Lapide, 
deken van het kapittel van het H. Kruis te Luik, Johannes Tuleman, kanunnik 
van het kapittel van Sint-Salvator te Utrecht, Petrus Tuleman en Johannes Billi-
ton, kanunniken van het domkapittel te Luik, Mathias Boers, kanunnik van het 
kapittel van Sint-Servaas te Maastricht en Johannes de Hertten, kapelaan van 
laatstgenoemd kapittel, verklaart Henricus Plebis, kanunnik van het kapittel van 
Sint-Servaas te Maastricht, dat hij met Johannes Portmans de Gangelt, pastoor 
van de Nieuwenhof te Roermond, ten onrechte een geschil had over de rechten 
op deze kerk. Derhalve draagt hij aan Johannes zijn eventuele rechten over. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2163. 

157 1493 november 18 

“in ’t jair onss Heren dusent vierhondertdryendetnegentich op sente 
Elisabettenavont vidue” 
De gezamenlijke schepenen en ingezetenen van het kerspel en de dingbank 
Swalmen verklaren dat zij aan Ghiel van den Schoerwech, burger te Roermond, 
wegens werkzaamheden aan de parochiekerk na afrekening met de kerkmees-
ters Gerairt Bolten, Maes van der Bruggen, Jennes Olisleger en Derick van ghen 
Holt, achtentwintig Rijnse gulden schuldig zijn. Zij zullen daarvoor jaarlijks 
twee malder rogge betalen. 
Bezegelaars: Seets Pijll, schout van het ambt Montfort, en Arnt Schynck van 
Nydeggen, heer te Hellenraide. 
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Origineel op perkament, inv.nr. 2211, met twee zegels. 

158 1494 mei 27 

“in ’t jaer onss Heren duyssent vierhondertvierendetnegentich des dynxdaichz 
nae beloeken Pynxtdaighe” 
Dederick van Kruchten, rechter, en Gerairt van Reide en Dederick Hillen, sche-
penen te Roermond, verklaren dat Ffye Rodermontz, begijn op de Nieuwenhof, 
heeft overgedragen aan Sanne Poickens, begijn op de Nieuwenhof, de grondren-
te van drie Rijnse gulden als vermeld in de getransfigeerde akte. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XIVv. 
Zie regestnr. 129. 

159 1495 juni 15 

“in ’t jaer onss Heren duysent vierhondertvijffendenegentich op sent Vytsdaich 
martyris” 
Dederick van Kruchten, rechter, en Gerairt van Reide en Dederick Hillen, sche-
penen te Roermond, verklaren dat Heynrick Bijtwegge en Griet hebben overge-
dragen aan Geertruyt van Dulken en Kathrijne Blox, meestersen van het Be-
gijnhof, ten behoeve van het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar in de kerk op het Be-
gijnhof, een cijns van 1½ Rijnse gulden als vermeld in de getransfigeerde akte. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. XI-XIv. 
Zie regestnrs. 63, 90. 

160 1498 

“in ’t jair ons Heren duysent vierhondertachtindetnegentich” 
Heynrick van Vreden, pater, Eva van Strijthagen, meesterse, en het convent van 
Godsweerd te Roermond dat op den Eempsen placht te liggen, verklaren met 
Johan Portmans, pastoor, en de meestersen van het begijnenhuis genaamd de 
Nieuwenhof, overeengekomen te zijn om jaarlijks een rente van 39 stuiver te 
betalen ten behoeve van de pastorie. 
Bezegelaar: klooster Godsweerd. 

Origineel op perkament, inv.nr. 2144, het zegel is verdwenen; eenvoudig af-
schrift op papier, inv.nr. 2157, f. XXVv.-XXVI. 
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161 1500 januari 11 

“in ’t jaer onss Heren duysent ende vijffhondert des saeterdaichz nae den 
heylighen Dortheenndaich” 
Derderick van Kruchten, rechter, en Steven van Venray en Gerairt van Rey, 
schepenen te Roermond, verklaren dat Mathias Schrijver en Gertruyd hebben 
overgedragen aan Kathrijn Blockx en Nees van Pruymeren, meestersen van de 
Nieuwenhof, een grondrente van zes Rijnse gulden ten laste van drie huizen in 
de Vysscherstraeten en ten laste van hun huis op de hoek van de Visscherstrae-
ten. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 2157, f. VIIIv.-IX. 

162 1500 juni 10 

“in den jaer der geborten ons Heren dusent vijffhondert op Sinte 
Barnabasaevent des heiligen apostels” 
Heynrich Krenen van Echt, pastoor te Loon, sticht in de parochiekerk te Echt 
vijf wekelijkse missen op het Sint-Silvesteraltaar, te weten op zondag, maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag. Hij geeft daartoe een rente van twaalf Rijnse 
gulden ten laste van de stad Sittard en twee renten van twaalf respectievelijk zes 
Rijnse gulden ten laste van het kerspel Echt. Hij sticht voorts vier jaargetijden te 
houden door zes priesters op maandag na Echter gewijder kermis, op Sint-
Silvesterdag, op maandag na gasthuiskermis en op maandag na Sacramentsdag, 
met assistentie van de koster en schoolmeester en tien jongens. Hij geeft daartoe 
een rente van zes postulaten bescheiden gulden ten laste van het kerspel Echt. 
Medebezegelaars: de schepenen van Echt. 

Eenvoudig afschrift op papier, inv.nr. 1601.  
De tekst is gedrukt in: A. Welters, Stichtings-oorkonde van het altaar van St. 
Silvester in de kerk van Echt, in: De Maasgouw 38 (1918), 90-91. 
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Bijlage I 

Specificatie van de testamenten in inventarisnummers 2174-2175  

1)  Wilhelmus de Greendt, pastoor te Roosteren en vicaris van het Sint-Michielsaltaar in de H. 
Geestkerk te Roermond, 1514 april 20  (afschrift begin 19de eeuw).  

2)  Gerardus Mathisii van Gelder, kanunnik van de domkerk te Keulen en regent van het Gym-
nasium Montanum aldaar, 1573 juni 10.  

3)  Antonius van der Steen alias van Pelt, pastoor van Nederweert, 1574 maart 8 (afschrift 
1690).  

4)  Dierick Jansse Cornelis en Metken te Grave, 1604 september 10 (met afschrift begin 19de 
eeuw). 

5)  Johan de Haen en Henricxken van Steenbergen te Grave, 1607 juni 13 (met afschrift begin 
19de eeuw, tevens van de nrs. 9 en 11). 

7)  Cornelis Sandelin en Barbara de Proost te ’s-Gravenhage, 1617 juni 9. 
8)  Arnold de Haen, advocaat bij de Raad van Brabant, en Henrica van Steenbergen te Brussel, 

1616 oktober 25 (met afschrift begin 19de eeuw).   
9)  Willem de Haen te Grave, 1621 december 15 (uittreksel).  
10)  Johan van Berck, raadsheer van het Hof van Gelder te Roermond, 1622 december 25 (af-

schrift). 11) Esvelt Brants te Amersfoort, 1626 augustus 12.  
12)  Petrus Pollius, deken van het kathedrale kapittel te Roermond, 1626 december 20 (afschrift). 
13)  A. de Haen te Roermond, 1627 april 19 (afschrift).  
14)  Jhan Antheunisz van Wevelinchoven en Joanna Jansdr. van Nuis te Gorinchem, 1631 febru-

ari 5 (afschrift).  
15)  Jacob van Haeften en Henrica Brants te Amersfoort, 1636 oktober 9. 
16)  Wilhelmus van Randenraedt, licentiaat te Roermond, 1636 oktober 16 (afschrift). 
17)  Dirk Moren, schout van de heerlijkheid Dalenbroek, te Elmpt, 1637 juli 22 (afschrift).     
18)  Jacobus a Castro, bisschop van Roermond, 1637 mei 5 (afschrift). 
19)  Helena van Steenbergen, weduwe van Guilliam Kevelaer, te Geldern, 1639 april 2.   
20)  Cornelis de Jonge, secretaris van het hoogheemraadschap Delftland, te Delft, 1679 februari 

16 (afschrift). 
21)  Sophia van Herwaerden, weduwe van Johan van den Broeck (Berck), te Nijmegen, 1642 

december 20 (afschrift 1647). 
22)  Maria Freys Toll in de provincie Utrecht, 1647 maart 27 (met afschrift begin 19de eeuw).  
23)  Neesken van der Linden te Roermond, 1648 mei 4. 
25)  Peter Geurts en Catharina van Cruchten te Roermond, 1650 mei 3.  
27)  Goosen Dulcken en Maria Spee te Roermond, 1650 februari 4. 
29)  Marie Stevens van Birgelen te Roermond, 1654 mei 15 (afschrift).  
30)  Johan Cox, raadsheer van de vrouwe van Bergen op Zoom, te Bergen op Zoom, 1657 maart 

1 (afschriften).  
31)  Goossen Dulcken, commies van de graaf van Taxis te Roermond, en Dorothea de Jonge, 

1660 mei 28. 
31a)  Johan Baptista de Haen, schepen te Roermond, en Catharina Creyarts, 1660 december 18. 
32)  Johan de Jonge, advocaat bij het Hof van Holland, te ’s-Gravenhage, 1661 maart 6 (afschrif-

ten).   
33)  Anna de Jonge, weduwe van Balthasar van Kessel te ’s-Gravenhage, 1661 januari 12 (af-

schriften).  
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35)  Aldegonda Paulsen, weduwe van Cornelius Brandijn, te Maaseik, 1665 juni 27. 
35a)  Petronella Elisabeth van Hoeffsleger, 1665 mei 22. 
37)  Goossen Dulcken, commies van de graaf van Taxis te Roermond en secretaris van de Staten 

van het Overkwartier, en Dorothea de Jonge, 1669 mei 31. 
38)  Arnold de Haen, momboir van het Hof van Gelder te Roermond, en Catharina Maroyen 

(1671) (afschrift, fragment). 
39)  Françoise de Werimont te Velp, 1671 juni 26. 
41)  Petrus van Wevelinchoven en Maria Clara van der Heyden te Cuijk, 1676 april 9 (met af-

schrift). 
42)  Elisabeth Braem te Nijmegen, 1676 juli 30 (afschrift). 
43)  Arnoldus van Esch, kanunnik van het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht, 1673 augustus 

29.  
44)  Jacobus van Oeveren, vicaris-generaal en deken van het kathedrale kapittel te Roermond, 

1678 april 21, met latere codicillen (afschrift). 
45)  Maria van Houtem te Roermond, 1677 maart 7 (afschrift).   
46)  Godefridus van den Steen en Isabelle van den Steen te Bocholt, 1679 mei 5 (afschrift). 
47)  Gomare François de Grandviller te Geldern, 1679 maart 18, met later testament uit 1680 

(afschriften). 
48)  Anna de Jonge, weduwe Kessel, te Delft, 1679 februari 21 (afschrift). 
51)  Reinier van Boxtel, heer te Langvelt, en Anna de Weerdt gezegd Sweerts jonker Dircksdr., 

1680 augustus 1 (afschrift).  
53)  Johan Bors en Anna Maria Dulcken te ’s-Gravenhage, 1681 mei 17 (met afschrift). 
54)  Henrica van Haeften, weduwe van Roelof van der Heyden, te Nijmegen, 1683 januari 12 

(afschrift). 
55)  Balthasar van Wevelinchoven te Gorinchem, 1683 augustus 4 (afschrift). 
57)  Jacob van der Heyden te Nijmegen, 1683 december 23 (afschrift).  
58)  Cornelia van Hien te Roermond, 1685 juni 2 (afschrift).     
59)  Gerardus Driessen, officiaal van het bisdom Roermond, 1688 oktober 6 (afschrift). 
60)  Agnes Pauwels te Roermond, 1688 oktober 15.     
61)  Overeenkomst tussen Peter Reyarts, raadsheer van de Grote Raad te Mechelen, en Anna 

Catharina van den Steen enerzijds en Maria van den Steen anderzijds over de nalatenschap 
van Gerard van den Steen, kanunnik van het kapittel van Sint-Jan te Utrecht, 1690 oktober 
20. 

62)  Gerardus Driessens te Nijmegen 1691 maart 13/april 20 (afschriften). 
63)  Clara van der Meer van Berendrecht te Alphen (Holland), 1692 januari 10 (afschrift). 
67)  Agnes Pauwels te Roermond, 1692 januari 8.  
68)  Gille de Saroleau en Catherine Pirouille, heer en vrouwe van Cheratte, 1688 april 7 (af-

schrift). 
69)  Joannes de Winckel te Maastricht, 1699 april 5 (afschrift). 
71)  Hendrik Antoon de Haen te Roermond, 1700 juni 10 (met afschrift).  
72)  Peter Driessens en Hendrina van der Heyden te Nijmegen, 1700 februari 15 (afschriften).  

73) Godefroid Graus, 1703 (afschrift). 
74)  Hendrik Antoon de Haen te Roermond, 1705 november 25. 
75)  Hendrik Antoon de Haen, 1706 februari 24 en november 14 (afschriften). 
76)  Mechtildis Bors te Nijmegen, 1706 december 11 en 20 (afschriften). 
77)  A.M. Dulcken, weduwe Bors, 1708 november 28 (afschrift). 
78)  Joannes Antonius Dumont, deken van het kathedrale kapittel te Roermond, 1708 mei 21 

(afschrift). 
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79)  Gerardus en Getrudis Winckel, 1709 september 6. 
79a)  Arnold Schenk van Nydeggen te Blijenbeek, 1708 mei 20 (afschrift). 
80)  Adriana Scheyven, weduwe Meyer, te Roermond, 1710 mei 10/16 (afschriften). 
81)  Johan François Pollart en Maria Rosa Boshuysen, 1710 mei 16 (afschrift).  
84)  Christoffel van Cortenbach te Roermond, 1712 april 26 (afschrift). 
85)  Catharina Peters, weduwe van Matthijs Jurghiens, 1711 februari 14 (afschrift). 
86)  Maria van den Steen te Utrecht, 1714 februari 6. 
87)  D.D. van Heucklum en Anna Christina Ingenrae te Goch, 1717 september 18 (afschrift). 
88)  H. van Boxtel en Mechtildis van Ingen te ’s-Hertogenbosch, 1716 februari 11 (afschrift, 

fragment). 
89)  Peter Driessens en Hendrina van der Heyden te Nijmegen, 1700 februari 15 (afschrift). 
90)  Johan Balthasar van Wevelinchoven, raadsheer van het Hof van Gelder te Roermond, 1719 

november 16.  
91)  Angelus d’Ongnies et d’Estrees, bisschop van Roermond, 1717 mei 4 (afschrift). 
92)  Catharina van der Waarde, weduwe van Thomas de Wees, te Stratum, 1718 september 5 

(afschrift). 
93)  Ignatius Driessens op Heyden, scholaster van het kapittel van de H. Victor te Xanten, 1721 

augustus 10 (afschrift). 
94)  Beatrix de Bosman, weduwe van Arnoldus Franciscus de Gutshoven, te Brussel, 1721 sep-

tember 10 (afschrift). 
95)  Arnold Costerius en Catharina Smits te Weert, 1722 oktober 17 (afschrift).  
96)  Gertrudis Winckels te Weert, 1722 oktober 3.  
97)  Arnoldus de Haen, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1714 april 27.   
98)  Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Arnold François Bosman en Anna Catharina Er-

nestina de Heusch, 1723 juli 14 (afschrift). 
100)  Hendrik Balthasar van Wevelinchoven, heer te Honswijck, en Maria Ignatia Santvoort, 1713 

januari 6 (afschrift).  
101)  Jan Bosschaart te Haarlem, 1714 juli 19 (afschrift). 
102)  Maria van Rijsingen, weduwe van Gerard Driessens op Heyden, te Eindhoven, 1727 no-

vember 14 (afschrift). 
103)  Agnes Helena van Coesveldt, weduwe van Henricus Lepper, te ’s-Gravenvoeren, 1727 juni 

9 (afschriften). 
104)  Joannes Strijthaegen en Johanna Janssen te Roermond, 1728 augustus 7 (afschriften waar-

van een begin 19de eeuw).  
105)  Jacobus van Breugel, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1731 september 1. 
106)  G.H. van Baerll, ontvanger te Stevensweert, 1733 juli 28 (afschrift). 
107)  Christianus Helmans, priester te Roermond, 1731 februari 13 (afschrift begin 19de eeuw). 
108)  Gregoire de Fraiture en Johanna Maria van Wevelinchoven te Maastricht, 1733 augustus 10 

(afschrift) 
110)  Anna Elisabeth van den Steen te Utrecht, 1735 april 18 (afschrift). 
111)  Clara Anna Broeckmans, weduwe Breckelmans, te Geldern, 1736 januari 15 (afschrift).  
112)  Jean Montblant te Roermond, 1736 november 20 (afschrift). 
113)  Anna Elisabeth van den Steen te Utrecht, 1735 april 18 (afschrift). 
114)  Franciscus Ludovicus Leblanc en Machtildis Geelen te Leuven, 1738 mei 15 (afschrift).  
115)  Johanna Maria van Wevelinchoven, weduwe van kapitein de Fraiture, te Boxmeer, 1739 

juni 8 (afschriften).     
116)  A. de Haen, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1740 september 27. 
117)  P.J. de Winckel te Roermond, 1741 april 24 (afschrift begin 19de eeuw). 
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119)  Sophia Delfosse te Geldern, 1740 januari 30 (afschrift).  
120)  Maria Adriana Colen, weduwe van Joannes Guilielmus van den Steen, te Weert, 1742 sep-

tember 4 (afschrift). 
121)  Isabella van den Steen te Weert, 1742 september 23 (afschrift).  
122)  Anna Gertrudis Gobens, weduwe van Balthasar de Hazard, te Maastricht, 1736 juli 16 (af-

schrift). 
123)  Joan Georg von Hees, heer te Effeld, 1733 november 23 (afschrift).   
124)  Maria Marciana Catharina Hazard, weduwe van Johan Peter van Wevelinchoven, te Roer-

mond, 1743 januari 8.  
125)  Dorothea Barbara Bors te Roermond, 1744 april 9 (afschrift). 
127)  Weduwe van der Heyden geboren Estveld te Roermond, 1746 november 8 (afschrift begin 

19de eeuw).  
128)  Marie Driessen op Heyden te Grubbenvorst, 1748 januari 10 (afschrift).  
129)  M.B. de Winckel geboren de Haen, op huis Ingenraedt, 1747 augustus 17 (met afschrift 

begin 19de eeuw).  
130)  G.F. Bors, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1748 december 19. 
131)  J. Seerlings, priester te Roermond, 1750 september 7 (afschrift). 
132)  F.A. van Wevelinchoven te Roermond, 1751 november 10. 
133)  Anna Maria Meyer, weduwe van Johan Balthasar van Wevelinchoven, te Roermond, 1752 

oktober 26. 
134)  Maria Luduina van Estveldt, weduwe van Wevelinchoven, te Roermond, 1757 augustus 22 

(met afschrift). 
135)  Helena van der Meren, weduwe van Vincent van de Goor, te Diest, 1758 november 21 

(afschrift). 
136)  Goswinus Franciscus de Bors, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, te Leuven, 

1759 januari 28 (met afschriften).  
137)  Frans Arnold van Hoensbroek, op Hillenraedt, 1760 augustus 14 (afschrift). 
138)  Joannes Petrus van Wevelinchoven, postmeester te Roermond, 1761 juni 12. 
139)  Maria van Campen, weduwe van raadsheer De Haen, te Roermond, 1762 oktober 28 (af-

schriften waarvan een begin 19de eeuw).  
141)  Petrus Reinerus Peyrega, pastoor te Meerlo, 1782 januari 11.  
143)  kanunnik de Bors (1790) (afschrift, fragment). 
144)  Maria Eleonora van Baerll te Roermond, 1793 maart 23 (afschrift begin 19de eeuw). 
145)  Francisca Florentina van Bönnighausen, weduwe De Bock, te Straelen, 1802 december 28 

(afschrift begin 19de eeuw). 
146)  Ambrosius Schmising te Roermond, 1805 februari 20 (afschrift begin 19de eeuw). 
147)  Maria Elisabeth Wolters te Roermond, z.d. ca. begin 19de eeuw (afschrift begin 19de eeuw). 
148)  J.H. Hoefs, kanunnik en pastoor te Roermond, 1762 januari 4 (afschrift begin 19de eeuw).  
150)  Barbara van Buscom te Roermond, 1783 januari 18 (afschrift begin 19de eeuw). 
151)  Dionis Stevens te Nijmegen, 1621 juni 25.  
152)  Cornelius van Ham en Maria Margarita Theunissen te Antwerpen, 1789 oktober 31 (af-

schrift 1790). 
153)  Jacob Arientz van den Clercq en Anna Margarita Dorting, 1781 juli 4 (afschrift). 
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Bijlage II 

Specificatie van de testamenten in inventarisnummer 2176 

24)  Theodorus Cox, scholaster van het kathedrale kapittel te Roermond, 1646 februari 9. 
34)  Gerardus Bosman, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1662 maart 1. 
26)  Paulus Hayet, cantor en kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1651 augustus 

30. 
28)  Joannes a Vinea, cantor en kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, (1652) (frag-

ment). 
40)  Balduinus de Gaule, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1671 november 11. 
49)  Joannes Pollart, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1679 augustus 27. 
50)  Joannes Henschenius, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1680 november 26. 
51)  Mathias Maroyen, priester te Roermond, 1681 februari 18. 
53)  Gerardus Huberti, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1682 augustus 8.    
64)  Theodorus Hawinckel, vicaris van het kathedrale kapittel te Roermond, 1691 juli 14. 
65)  Joannes Tilmans, vicaris van het kathedrale kapittel te Roermond, 1691 december 8. 
66)  Joannes Frioz, vicaris van het kathedrale kapittel te Roermond, 1692 juli 22. 
70)  Egbertus Woestingh, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1699 januari 9. 
83)  Theodorus Martinus de Haen, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1712 april 

9. 
99)  Judocus Laurentius van der Vooren, deken van het kathedrale kapittel te Roermond, 1724 

februari 4. 
126) H.F.H. Bormans, kanunnik van het kathedrale kapittel te Roermond, 1729 april 30.   
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Bijlage III 

Specificatie van de testamenten in inventarisnummer 2177 

82) Ursula Wermers te Nijmegen, 1710 mei 22. 
76)  Mechtildis Bors te Nijmegen, 1706 december 11. 
30)  Joannes Cox, raadsheer van de vrouwe van Bergen op Zoom, 1657 maart 1. 
114)  Franciscus Ludovicus Leblanc en Machtildis Geelen  te Leuven, 1738 mei 15. 
32)  Joannes de Jonge, advocaat bij het Hof van Holland te ’s-Gravenhage, 1661 maart 6. 
 
Afgezien van de eerste het eerste testament komen deze testamenten ook onder de testamenten in 
bijlage I voor.   
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Bijlage IV 

Vergelijkingstabellen 

Vergelijkingstabel tussen de oude portefeuille- en inventarisnummers in: H. Hanssen, Inventaris 
van de archieven van het bisdom Roermond 1559-1801, (14.A002A) enerzijds en de nieuwe 
inventarisnummers van het archief van  de bisschop van Roermond (1569) 1665-1802 (14.A002A) 
anderzijds. 

 
oude nummers nieuwe nummers 
 
1  4 
2  224, 323, 324 
3  6 
4  7 
5  8 
6  325 
7  10 
8  9 
9  35 
10  12 
11  13 
12  14 
13  15 
14  16 
15  17 
16  18 
17  19 
18  1973 
19  20 
20  21 
21  22 
22  23 
23  33 
24  24 
25  27 
26  26 
27  341, 342 
28  344 
29  389 
30  320, 321 
31 1 2273 
31 2b 2275 
31 3a 887 
31 3b 1628 
31 4 3 
31 5c 188 

31 6 537 
31 7 522 
31 10 226 
31 11 523 
31 14 229 
31 15 229 
31 16 1858 
31 17 153 
31 18 507 
31 20 522 
31 21a 359 
31 22 359 
31 23 1114 
31 25 229 
31 26 229 
32a 1b 2274 
32a 2 1896 
32a 3 1859 
32a 4 229 
32a 5 1859 
32a 6 509 
32a 7 189 
32a 8 191 
32a 9 845 
32a 11a 1107 
32a 11b 385 
32b 12 510 
32b 13 2273 
32b 14 154 
32b 16 137 
32b 18 42 
32b 19a 510 
32b 19b 508 
32b 20 628 
32b 22 197 
32b 24 331 
32b 26 175 
32b 27 215 
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32b 29 43 
32b 32a 332 
32b 34 54 
32b 40 48 
33 1 1888 
33 2 1889 
34 1 510 
34 2 1883 
34 3 1936 
34 4 58 
34 5 55 
34 6a 1854 
34 8 918 
34 9 52 
34 10b 616 
34 11 1849 
34 14 377 
34 16 44 
34 17 49 
34 19 56 
34 22 57 
34 23b 1943 
34 24 156 
34 25 50 
34 26 45 
34 28a 1637 
34 28b 1638 
34 30 1924 
34 39 353 
34 42 46 
34 43 166 
34 44 360 
34 45b 2233 
34 47a 47 
34 47b 1964 
34 48 326 
35 1 1848 
35 2 158 
35 4 328 
35 6 139 
35 7 139 
35 8a 1890 
35 8b 1890 
35 8c 1890 
35 10a 139 
35 10b 1944 
35 11 139 
35 12 176 

35 13 929 
35 14 377 
35 15 645, 1924 
35 17 1863 
35 18 215 
35 19 231 
35 20 393 
35 21 396 
35 23 157 
35 26 692 
35 27 361, 632 
36 1 1874 
36 2 1945 
36 3 521 
36 5 362 
36 6 202 
36 7 164 
36 9 633 
36 11 1923 
36 12 1875 
36 13 387 
36 14 126 
36 15 167 
36 16 742 
36 17 633 
36 19 1884 
36 21 203 
36 22 204 
36 23 366 
37a 1 142 
37a 3 66 
37a 4 193 
37a 6 180 
37a 7 450 
37a 9 1885 
37a 11 143 
37a 12 1894 
37a 13 1957 
37a 15 69 
37a 16a 36 
37a 16b 192 
37a 17 437 
37a 18 361 
37a 19 155 
37a 22 1890 
37b  11 
38 1 64 
38 2 70 
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38 4 66 
38 5 66 
38 7 65 
38 8 73-76 
38 10 77 
38 11 71 
38 12 143 
38 13 72 
38 14 83 
38 15 89 
38 16 82 
38 17 79, 81 
38 18 91 
38 19 90 
38 20 86 
38 21 1952, 1955 
38 22 87 
38 23 84 
38 24 88 
38 25 92 
38 26 85 
38 27 139 
39 1 849 
39 3 837 
39 4 847 
39 5 94 
39 6 93 
39 8 450 
40 1 99-123  
40 2 113, 123 
40 3 39, 109 
40 4 106 
40 5 777 
40 7 73 
40 8b 102 
41 1 67 
41 2 301 
41 3 96 
41 4 310 
41 5 98 
41 6 309 
41 8 36 
41 9b-14 334, 335 
41 15 845 
44  319 
45a 1a 142 
45a 1b 143 
45a 1c 143 

45a 2 334 
45a 5 215 
45a 6 40, 858 
45a 7 38 
45a 8a 1864 
45a 9 132 
45b 13 1850 
45b 14 378 
45b 15b 384 
45b 16 451, 452 
45b 17 1853 
45b 18 1970 
45b 19 1857 
46 1 2279 
46 2 633 
46 4 1852 
46 5 373 
46 7 1857 
46 8 1857 
46 10 133 
46 11 1925 
46 12 368 
46 13a 511 
46 13b 511 
46 14 517 
46 15 511 
46 16 1866 
46 18 846 
46 23 40 
47  336, 337, 1971 
48a 1a 1851 
48a 2 1974 
48a 3a 1105 
48a 4a 34, 146 
48a 4b 146 
48b 7 919 
48b 8 134 
48b 9 34 
48b 10 630 
48b 11 847, 858 
49a 1 147 
49a 2 633 
49a 6 1122 
49a 7 239 
49a 8 456, 743 
49a 9 1857 
49a 10 553 
49b 11 148, 1976 
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49b 13 34 
49b 14 369 
49b 16 847 
49b 17 135 
49b 18 38 
49b 19 340, 1848, 2036, 2040, 
2044 
49b 20b 524 
49b 21a 538 
49b 22 565 
49b 23 847, 858 
50 1 1977 
50 2 1857 
50 3 1977 
50 5b 920 
50 6 883 
50 7 860 
50 8 338 
50 9 884 
50 11b 40 
50 13 218 
50 14 2041 
50 15a 514 
50 16 159 
50 20 1479 
50 21a 149 
50 22 537 
50 23 1903 
50 24 177 
50 25 338 
51 3a 859 
51 3b 2002 
51 4 150 
51 6 150 
51 7 865 
51 8 850 
51 9 40, 847, 858 
51 10 940 
51 15 836, 839 
51 17 1923 
51 18 844 
51a  28 
51b 20 948 
51b 21b 2009 
51b 24 151 
51b 25 151 
51b 26 1986 
51b 27 151 

51b 29 151 
51b 30 234 
52 3 874 
52 7 1105, 2005, 2011 
52 9 2007 
52 10 846 
52 11a 1847 
52 12a 41 
52 14 38 
52 16 622 
52 17a 636 
52 18 574 
52 21a 1895 
52 21b 2034 
52 22a 1919 
52 22b 162 
52 24 925 
52 25a 533 
52 25b 533 
52 26 1660 
52 27 696 
52 28 563 
52 29 41 
52 32 152 
52 34 339 
53a 1 1988, 1990, 1991 
53b 5 515 
53b 7 859 
53b 9 574 
53b 12 584, 589, 2069, 2097 
53b 13 2055 
53b 16 371 
53b 17 638 
53b 18a 1663 
53b 19 2065 
53b 21 2034 
53b 22 2020, 2034 
53b 23 2079 
53b 24 2079 
53b 25 2063 
53c 1 2011 
56 I 2173 
56 II 3 2210 
56 II 4 2174 
56 II 9 2174 
56 II 13 2174 
56 II 14 2175 
56 II 16 2175 
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56 II 19 2175 
56 II 20 2174, 2175 
56 II 21 2175 
56 II 23 2175 
56 III 2 2174 
56 III 4 1402 
56 III 8 2175 
56 III 9 2175 
56 III 10 2175 
56 III 12 2176 
56 IV 2 417 
56 IV 3 1293 
56 IV 4 415 
56 IV 6 580 
56 IV 7 430 
56 IV 8 580 
56 IV 9 1761 
56 IV 10 1457 
56 IV 11 580 
56 IV 12 580 
56 IV 14 228 
56 IV 15a 580 
56 IV 16 1687 
56 IV 17 580 
56 IV 18 580 
56 IV 19 580 
56 IV 20 580 
56 IV 21 580 
56 IV 22 580 
56 IV 23 580 
56 IV 24 580 
56 IV 25 1471 
56 IV 28 580 
56 IV 29 1347 
56 IV 30a 580 
56 IV 32a 580 
56 IV 32b 580 
56 IV 34 580 
56 V 2 2210 
56 V 3 429 
56 V 4 1415 
56 V 7 432 
56 V 9a 424 
56 V 10 1209 
58a 1a 2107 
58a 1b 2101 
58a 4 5 
58a 10 388 

58a 11 405 
58a 13 413 
58a 15 406 
58a 19 2118 
58c 2 2282 
59a 1 428 
59b 1 417 
59b 3 415 
59b 4 416 
59b 6 433 
59c 1 425 
59c 5 418 
61a 3a 422 
61a 4 426 
61b 1 189 
61b 6 1951 
62b 1 2179 
62b 2a 2178 
62b 3 749, 1854 
62b 4 1840 
62b 6 1106 
62b 7 750 
62b 9 745 
62b 10 633 
62b 12 2181 
62b 15 2182 
62b 16 747 
62b 17 1052 
62b 19 1106 
62b 20 741 
62b 21 741 
62b 24 2180 
63 VII 1 2229 
63 VII 2 2249 
63 VII 4 1115 
63 VII 7 1627 
63 VIII 1 200 
63 VIII 2 200 
63 X 3 689 
63 X 5 689 
63 XI 3 771 
63 XII 2 740 
63 XII 3 1115 
63 XIV 1 718 
65 XIV 2 636, 714, 717 
65 XIV 4 716 
63 XIV 5 636 
63 XVII 2 818, 819 
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63 XVII 3 816 
63 XVIII 1a 764 
63 XVIII 1b 633 
64 XIX 1 678 
64 XIX 2 666, 667 
64 XIX 3 673, 677 
64 XX 3 702 
64 XX 5 699 
64  XXI 1 792 
64 XXII 2 778, 779 
64 XXII 4 788 
64 XXIII 2 801 
  802 
64 XXIII 3 811 
64 XXIII 4 813 
64 XXIII 6 638 
64 XXIII 7 814 
64 XXIV 4 739 
64 XXIV 8 623 
64 XXIV 11 733 
64 XXIV 12 636 
64 XXIV 13 1115 
65 XXVI 2 883, 884 
65 XXVI 3 2256 
65 XXXIII 1 660, 857 
66 XXXIV 4 1115 
66 XXXV 1 1634 
66 XXXV 2 724 
66 XXXV 3 723 
66 XXXV 4 635 
66 XXXV 6 727 
66 XXXV 7 725 
66 XXXV 9 1115 
66 XXXVII 763, 1309 
66 XXXVIII 1 652 
66 XXXVIII 3 654 
66 XXXVIII 4 649 
66 XXXIX 1 681, 682 
66 XXXIX 2 684 
66 XXXIX 3 685 
66 XL 1 821 
66 XLI 2 632 
66 XLI 3 636 
66 XLII 1a 643 
66 XLII 2 641 
66 XLII 3 640 
66 XLIV 1 644 
66 XLIV 2 2072 

66 XLV 2 173 
66 XLV 3 636 
66 XLV 4 1115 
66 XLVI 1 2205 
67  2253 
68a XLVII 2 2155 
68a XLVII 3 2167 
68a XLVII 4 2166 
68a XLVII 5 2138 
68a XLVII 6 2169 
68a XLVII 7 2133 
68a XLVII 8 2141 
68a XLVII 9 2161 
68a XLVII 10 2170 
68a XLVII 11 2146 
68a XLVII 13 2171 
68a XLVII 14 2148 
68a XLVII 15 2172 
68a XLVII 16 2149 
68a XLVII 17 2150 
68a XLVII 18 2152 
68a XLVII 19 709 
68a XLVII 20 2158 
68a XLVII 21 2165 
68a XLVII 22 711 
68b XLVII 1 708 
68b XLVII 3 1641 
68b XLVII 5 705 
68b XLVII 8 38 
68b XLVII 9 1857 
68b XLVII 10 2162 
68b XLVII 12 2147 
69a XLVIII 1 2184, 2185 
69a XLVIII 2 765, 766, 857 
69a XLIX 1 758 
69a XLIX 2 754 
69a XLIX 3 752 
69a XLIX 4 342 
69a XLIX 5 637, 755, 760 
69b LI 2 691, 693, 694, 696, 857 
69b LII 1 624 
69b LII 5 628 
69b LII 8 636, 1115 
69b LII 10 831 
69b LII 11 832 
69b LII 12 834 
69b LII 14 835 
69b LII 17 1706 
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69b LII 18 1984 
69b LII 19 2266 
69b LII 20 2267 
69b LII 21 582 
71  941 
72  942 
73.1  966-972 
73.2  973 
73.3  975 
73.4  976 
73.5  977 
73.6  978 
73.7  979 
73.8  980 
73.9  981 
73.10  982 
73.11  983 
73.12  984 
73.13  985 
73.14  986 
73.15  987 
73.16  988 
73.17  989 
73.18  990 
73.19  991 
73.20  992 
74.1  993-999, 1352 
74.2  1000 
74.3  1001 
74.4  1002 
74.5  1003 
74.6  1004 
74.7  1005 
74.8  1006 
74.9  1007 
74.10  1008 
74.11  1009 
74.12  1010 
74.13  1011 
74.14  1012 
74.15  1013 
74.16  1014 
74.17  1015 
74.18  1016 
74.19  1017 
75.1  1018-1026 
75.2  1027 
75.3  1028 

75.4  1029 
75.5  1030 
75.6  1031 
75.7  1032 
75.8  1033 
75.9  1034 
75.10  1035 
75.11  1036 
76.1  1058-1065 
76.2  1066 
76.3  1068 
76.4  1070 
76.5  1072 
76.6  1074 
76.7  1075 
76.8  1077 
76.9  1078 
76.10  1079 
76.11  1081 
76.12  1082 
76.13  1083 
76.14  1089 
76.15  1094 
76.16  1095 
76.17  1067 
76.18  1069 
76.19  1071 
76.20  1073 
76.21  1076 
76.22  1080 
76.23  1084 
76.24  1085 
76.25  1086 
76.26  1087 
76.27  1088 
76.28  1091 
76.29  1090 
76.30  1092 
76.31  1093 
76.32  1096 
77.1  1097, 1098  
77.2  1099 
77.3  1100 
77.4  1101 
77.5  1102 
77.6  1103 
78 1a 943, 945 
78 1b 946 
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78 2 947 
78 3 163 
78 4a.1 950-954 
78 4a.2 955, 956 
78 4b 166 
78 4c 166 
78 5a.1 957-961 
78 5a.2 962 
78 5a.3 963 
78 5a.4 964 
78 5a.5 965 
78 6a 581 
78 6b 512 
78 6c 355 
78 6d 441 
78 6e 520 
78 6f 166 
78 7 166 
78 8a 439 
78 8b 1352 
78 8c 166 
78 8d 542 
78 9.1 948, 1037-1043 
78 9.3 1044 
78 9.4 1045 
78 9.5 1046 
78 9.6 1047 
78 9.7 1048 
78 9.8 1049 
78 9.9 1050 
78 9.10 1051 
78 9.12 1053 
78 9.13 1054 
78 9.14 1055 
78 9.15 1056 
78 9.16 1057 
78 10b 166 
79 1 225 
79 2 225 
79 4 438 
79 5 442 
79 6 163 
79 7a 1115 
79 7b 226 
80 3 439 
80 4 443 
80 7 165 
80 8 2268 

80 12 1855 
80 13 1856 
80 14 888 
80 16 1118 
80 17 1120 
80 18 166 
80 19 1121 
80 20 1122 
80 21 1122 
80 23 1124 
80 24 1125 
80 25 1941 
80 26 1138 
80 27 2006 
80 28 1161 
80 29 1119 
80 31 1162 
80 37 1164 
80 42 1163 
80 43 1165 
80 44 1165 
80 45 1165 
80 46 1165 
80 47 475 
80 48 370 
80 49 1130 
80 50 1127 
80 51 1129 
80 52 1131 
80 57 1132 
80 58 646 
80 59 1135 
80 60 1135 
80 61 591 
80 62 1134 
81 69 1140 
81 72 1144 
81 75 466 
81 76 466 
81 78 466 
81 87 474 
81 88 1146 
81 90 474 
81 91 502 
81 92 502 
81 94 502 
81 95 587 
81 96 1167 
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81 97 1148 
81 98 1149 
81 100 1139 
81 102 1147 
81 109 1158 
81 114 600 
81 115 1133 
81 116 1151 
81 118 1153 
81 120 1150 
81 121 1155 
81 123 1156 
81 124 1157 
81 125 1159 
81 126 1160 
81 129 489 
81 130 550 
81 131 1169 
81 132 481 
81 133 34 
81 134 878 
81 143 2255 
81 144 2262 
82 1 2215 
82 2 1172 
82 3 464 
82 4 464 
83 3 1177 
83 10 1184, 1185 
83 11 480 
83 12 485 
84 2 455 
84 5 1211, 1213 
84 8 499 
85  450, 468 
86 1 1217 
86 2 1216 
86 3 486 
87 1 1218 
87 4 2241 
87 6 1288 
87 7 1224 
87 8 1230 
87 14 1558 
88 1b 1562 
89 2 363 
89 3 1555 
89 5 365 

89 6 375 
89 8 436, 458 
89 9 1571 
90 1 1237 
90 4 1238 
90 5 1235, 1236 
90 6 1105 
90 8 483 
91 7 1858 
91 8 1243, 1244 
  1245 
91 9 1247 
91 10 459 
91 12 2244 
93 1 856 
94 5 37 
95 2 1271 
95 5 1276 
95 6 1277 
95 8 1294 
95 10 445 
95 11 445 
95 12 445 
96 3 1290 
96 6 1289, 1292, 1300 
96 7 1296 
96 12 595 
96 14 1113 
96 19 1314 
97 6 1291 
101 9 1285 
101 12 1283, 1284 
102 1 1359 
102 7 1363 
102 11 1435 
103 1 1375 
103 2 1371 
103 6a 1376 
103 12 1387 
103 17 1392 
103 18 2224 
103 20b 462 
103 21a 1112 
103 22 1398 
104 1 1401 
104 7 446 
104 8b 1406 
104 9 1409 
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104 11 1412 
104 16 1427 
104 17 1414 
105 3 1417 
105 4 878 
105 5 535 
105 8 1425 
106 2 496 
106 9 461 
106 13 1459 
107 5 2191 
107 7 2191 
107 8 2281 
108 5 1475 
109 2 1470 
109 6 1468 
109 11 1474 
109 16 592 
110 6 1492 
111 16 1507 
112 5b 1520 
112 7 1521 
112 9 460, 948, 1532 
113 4 1543 
113 5 1549 
113 6 1547 
113 9 366, 948 
113 10 367 
113 11 574 
113 12 374 
113 13 1534 
113 14 1538 
113 16 920 
113 17 379 
113 18 854, 885 
113 19 1550 
113 20 1552 
116 7a 1574 
116 7b 1575 
116 12 1582, 1583 
116 13 1584 
116 14 1585 
117 5b 2207 
117 7b 2237 
117 8a 1596 
117 8b 2257 
117 8c 2259 
118 3b 1602 

118 5 1603, 1604 
118 10 1610 
119 1b 1225 
119 3b 2232 
119 6 1614 
119 8 1617 
120 3 2250 
120 5 1938 
120 8 1621 
120 13 1666 
120 15 1667 
120 19a 219 
120 19b 218 
120 22 1672 
121 3 1692 
121 6 2251 
122 9 2248 
122 10 710 
122 11 1658 
122 12 1929 
123 4 469 
123 8 436 
124 8 166 
124 12b 1693 
124 14 1694 
124 15 1695 
125 2 1699 
125 4 1700 
125 6 1117, 2049 
125 16 492 
125 18 1698 
126 2 168 
126 4 1723 
126 5 1724, 1725 
126 10 448 
126 12b 1729 
126 13a 1733 
126 14 487 
126 17 1736 
126 18 1739 
126 23 1743 
127 3 559 
127 4 163 
127 7 451 
127 15 1718 
127 19b 1764 
127 19c 2263 
127 20 1770 
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127 21 1772 
127 22 833 
128 1d 1774 
128 2 875 
128 3 1785 
128 7 454 
128 11 2212 
128 12 1795, 1801 
128 13 434 
128 14 1798 
128 17a 1796 
128 17b 162 
128 18a 1791 
128 18b 1792 
128 19 1793 
128 22 561 
128 23 924 
128 25 163 
129 2 1808 
129 6 1812 
129 8b 603 
129 9 1814 
129 18 457 
129 20 1816 
130 2 1820 
130 6 470 
130 8 876, 879 
130 9 1823 
130 10 1818 
130 12 1825 
130 13 541 
130 14 1821 
130 15 227 

130 16 1826 
130 18 1832 
131 1 1827 
131 2a 1831 
131 2b 1831 
131 4 490 
131 6 1833, 1836 
131 7 1804 
132 1 2078 
132 2 2057 
132 5b 607 
132 10 1380 
132 14 2092 
132 17a 505 
132 17b 505 
132 19a 1500 
132 20 2089 
132 21 2089 
132  22 2019  
132 23 2084 
132 24a 2092 
132 24b 2092 
132 35 2093 
132 36 2094 
132 38 1154 
132 44 2090 
132 47 602, 2085 
132 49 1553 
132 50 1336 
132 53 505 
132 60 2082 
132 61 2083 

 
Vergelijkingstabel tussen de archeionnummers van de onbeschreven charters van de archieven 
van het bisdom Roermond 1559-1801, (14.A002A) enerzijds en de nieuwe inventarisnummers 
van het archief van de bisschop van Roermond (1569) 1665-1802 (14.A002A) anderzijds. 
 
archeionnummers nieuwe nummers 
 
1004  2120 
1006  1712 
1007  695 
1009  385-3 
1010  1275 
1011  1128 
1012  1987 
1013  1708 

1014  761 
1015  1168 
1016  444 
1017  867 
1018  868 
1019  151-1 
1020  1783 
1021  1782 
1022  1430 
1023  1509 
1024  1248 
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1025  864 
1026  949 
1027  866 
1028  1781 
1029  1779 
1030  1755 
1031  1978 
1032  1778 
1033  148-1 
1034  1611 
1035  173-2 
1036  173-1 
1037  205-2 
1038  1644 
1039  142-2 
1040  139-1 
1041  142-1 
1042  174 
1043  183 
1044  182 
1045  181 
1046  1962 
1048  385-2 
1051  139-6 
1052  2227 
1055  191 
1060  213 
1063  205-3 
1064  210 

1065  207 
1066  208 
1067  2098-1 
1068  205-1 
1070  842 
1073  2174 
1074  809 
1075  808 
1081  2206 
1207  2214 
1228  2211 
1299-1 148-2 
1299-2 148-3 
1304  2252 
1318-1 1206 
1318-2 2098-3 
1324-1 139-2 
1324-2 139-3 
1325  139-4 
1328  2242 
1355  2245 
1356  2102 
1357  2103 
1358  2098-2 
1359  2104 
1360  2105 
1367  2228 
 

 
Vergelijkingstabel tussen enige inventarisnummers van het archief van het Groot Seminarie 
Roermond (14.A004) enerzijds en de nieuwe inventarisnummers van het archief van de bisschop 
van Roermond (1569) 1665-1802 (14.A002A) anderzijds. 
 
oude nummers nieuwe nummers 
 
Doos 9 map 110 386, 403A, 407, 411A, 411B, 2107A 
Doos 12 nr. 4 1115 
 
Vergelijkingstabel tussen de inventarisnummers van het archief van het Begijnhof te Roermond 
(14.D040) enerzijds en de nieuwe inventarisnummers van het archief van de bisschop van Roer-
mond (1569) 1665-1802 (14.A002A) anderzijds. 
 
oude nummers nieuwe nummers 
 
1  2121 
2  2157 
2A  2164 

3  2124 
4  2119 
5  2127 
6  2128 
7  2140 
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8  2142 
9  2153 
10  2141 
11  2129 
12  2143 
13  2163 
14  2144 
15  2145 
16  2130 
17  2131 
18  2132 
19  2154 

20  2134 
21  2135 
22  2156 
23  2136 
25  2137 
26  2226 
27  2125 
28  2231 
29  2122 
30  2139 
31  2126  
 

 
Vergelijkingstabel tussen enige inventarisnummers van het archief van de familie Geradts 
(16.1172) enerzijds en de nieuwe inventarisnummers van het archief van de bisschop van Roer-
mond (1569) 1665-1802 (14.A002A) anderzijds. 
 
oude nummers nieuwe nummers 
 
35  633 
71  138 
73  1610 
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