
1 

 

Het oud-archief van de gemeente Doesburg 
 

Regestenlijst. 
 
 
 
1.  996 december 18 (quinto decimo kalendas Januarii. Datum in palacio Novimagii).  

Keizer Otto III kent, na beslissing van de geschillen tussen Waldericus en diens echtgenote 
Adela enerzijds en het klooster van St. Vitus in Altinae anderzijds, aan het laatstgenoemde 
o.a. toe de tol op de visserij in de gouw Salon en op de Isla, genaamd Kachdol. 

 
Afschrift d.d. 1607 (Inv. nr. 2483), gewaarmerkt door C. Schrassert, secretaris van de 
Geldersche Rekenkamer. 

 
N.B. Gedrukt: Oorkondeboek van het Sticht Utrecht, I, nr. 146. 

 
2.  1230 (Datum apud Arhem (sic) ......regnante nobilissimo domino Friderico imperatore et 

venerabili domino Wilbrando episcopo Traiectensi). 
Otto, graaf van Gelre en Sutphania, heft in overleg met de burgers van Duthinchem, 
Sutphania en Arnhem de dinsdagse weekmarkt te Dosborg op en verplaatst de jaarmarkt van 
St. Gallendag vandaar naar Duthinchem, waarvoor de burgers dezer stad hem de molen, 
genaamd Hap, in de Isla antiqua hebben opgedragen, terwijl zij hem jaarlijks zes pond er voor 
zullen betalen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 398) met het geschonden zegel van de oorkonder in rose was aan  
draden van gele zijde. 

 
N.B. Gedrukt: Sloet, Oorkondeboek, nr. 529. 

 
3.  1231 januari (Actum apud Coloniam). 

Otto, graaf van Gelre, herroept zijn intrekking van een door zijn vader, wijlen graaf Gerardus, 
gegeven privilege voor een week- en een jaarmarkt te Doisborch (vergelijk Regestenlijst nr. 
2), bevestigt het privilege van de jaarmarkt op St. Gallus en de weekmarkt en geeft aan de 
stad het recht van de gruit, beide privileges onder de last van een betaling van vier ponden 
per jaar. 

 
 3a.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 407) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 

  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 3b.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 2 verso. 
 

N.B. Naar de mening van wijlen prof. dr. O. Oppermann zou deze oorkonde op het 
jaar 1232 moeten worden gesteld, omdat Keulen in deze tijd de Paaschstijl volgde. 

 
4.  1233 juli 9 (Acta apud villam Schoenuver ... Sabbato ante festum Margarete). 

Otto, graaf van Gelria en Zutphania, verleent in tegenwoordigheid van een aantal met name 
genoemde getuigen aan zijn “villa” (in) Lochem dezelfde vrijheid als zijn andere “villae” in 
Embrica en in Gent van hem ontvangen hebben. 

 
Gevidimeerd in de brief d.d. 1482 augustus 29 (zie Regestenlijst nr. 1079). 

 
N.B. Gedrukt: Sloet, Oorkondeboek, nr. 565 (met verschillende onjuistheden). 
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5. (1237) maart 20 (apud Westmonasterium ...... anno regni nostri vicesimo primo). 

Henricus, koning van Anglia, maakt bekend, dat hij aan de kooplieden van Gutlandia 
tolvrijheid voor de door hen aangebrachte en de door hen gekochte waren heeft verleend. 

 
Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 1. 

 
N.B. Gedrukt: Hansisches Urkundenbuch, I, nr. 281. 

 
6.  1237 september 19 (Sabbato proximo ante Mathei apostoli et ewangeliste). 

Otto, graaf van Gelre en Sutphania, geeft verschillende rechten en vrijheden aan de 
bewoners van zijn opidum Doseburg. 

 
 6a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393) met een fragment van het zegel van de oorkonder in 

  witte was aan draden van rode zijde. 
 N.B. Gedrukt: Sloet, Oorkondeboek, nr. 598. 

 6b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 6c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 407) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen  

 Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 6d.  Afschrift van circa 1550 (Inv. nr. 393), gewaarmerkt door Simon Schull, notaris en  

 stadssecretaris. 
 N.B. Met verkeerd jaartal: 1227. 

 6e.  Ongewaarmerkt afschrift van circa 1700 (Inv. nr. 393). 
 6f.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 3. 
 
7.  (1260) juni 15 (apud Westmonasterium ...... anno regni nostri quadragesimo (quarto)). 

Henricus, koning van Anglia, verklaard op verzoek van zijn broeder, de Roomsch-koning 
Richardus, de kooplieden uit Alemannia, die in zijn stad Londonium het huis, genaamd 
Gyldehalla, bezitten, in al hun vrijheden te zullen handhaven. 

 
Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472) fol. 1 verso. 

 
N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, I, nr. 552. 

 
8.  (1281) november 18 ((apud Westmonasterium ...... anno regni nostri nono). 

Edwardus, koning van Anglia, bevestigt de brief d.d. 1260 juni 15 (zie Regestenlijst nr. 7) voor 
de kooplieden uit Alemannia. 

 
 8a.  Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 2. 
 8b.  Geïnsereerd in de brief d.d. 1311 juni 7 (zie Regestenlijst nr. 15). 
 

N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, I, nr. 890. 

 
9.  1300 juli 2 ( Sabbato proximo post octavas beati Johannis Baptiste). 

Reynaldus, graaf van Gelria, verklaart te hebben overgedragen aan zijn oppidani te Doysborg 
het land, genaamd Poil, bij deze stad, onder voorwaarde, dat alle wegen in stand blijven, en 
onder voorbehoud van zijn rechtspraak als in de stad. 

 
 9a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 1508) met het zegel en tegenzegel van de oorkonder in 
  bruine was. 

 N.B. Gedeeltelijk beschadigd en niet meer volledig leesbaar. 
  9b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
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 9c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 407) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen  
 Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 

 9d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 3. 
 
10.  (1303) februari 1 (apud Windesere (!) ...... anno regni nostri tricesimo primo). 

Edwardus, koning van Anglia, geeft aan de kooplieden van Alemannia en een aantal andere 
landen verschillende voorrechten en vrijheden voor de handel in zijn rijk. 

 
 10a.  Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 2 verso. 
 10b.  Geïnsereerd in de brief van 1377 november 6 (zie Regestenlijst nr. 104). 
 

N.B. Gedrukt: Hansisches Urkundenbuch, II, nr. 31. 

 
11.  1307 juni 24 (in die Nativitatis Beati Joannis Baptistae). 
 Rechter, schepenen, raden en gemeente van de stad Daventria sluiten, na overleg met 
 Reinaldus, graaf van Gelria, een overeenkomst met de bewoners van Arnhem aangaande de 
 betaling van tolgeld aan de Cotertolne. 
 
 Afschrift d.d. 1607 (Inv. nr. 2483), gewaarmerkt door R. Sluysken, secretaris van de stad 
 Arnhem. 
 
12.  1310 augustus 9 (in vigilia Beati Laurentii martiris). 
 Wolterus de Keppele schenkt met toestemming van zijn vrouw Jutta aan het nieuwe altaar, 
 opgericht in de parochiekerk van Keppel ter ere van de Heilige Maria, de goederen, genaamd 
 Osterlo, in het kerspel Keppel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4442) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in bruine 
 was. 
 
  N.B. Met transfix d.d. 1310 augustus 10 (zie Regestenlijst nr. 13). 

 
13.  1310 augustus 10 (in die Beati Laurencii martiris). 
 Guido, bisschop van Traiectum, bekrachtigt de stichting van een kapellanie in de 
 parochiekerk te Keppel, nader omschreven in de brief d.d. 1310 augustus 9 (zie Regestenlijst 
 nr. 12), waardoor deze gestoken is. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4442) met het geschonden zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
14.  1310 september 5 (Datum Spire Nonas Septembris ...... regni vero nostri anno secundo). 
 Henricus, koning van Roma, stemt op verzoek van Reynaldus, graaf van Gelria, toe, dat diens 
 onderdanen niet gedaagd kunnen worden noch terecht kunnen staan voor zijn hofgericht, 
 tenzij bij rechtsweigering door de graaf of diens rechters. 
 
 Geïnsereerd in de brief d.d. 1544 (Inv. nr. 496). 
 
15.  (1311) juni 7 (apud Werenoicum super Twoden ...... anno regni nostri quarto). 
 Edwardus, koning van Anglia, bevestigt de brief d.d. 1281 november 18 (zie Regestenlijst nr. 
 8) voor de kooplieden uit Alemannia, welke hier is geïnsereerd, hoewel deze zich niet tot de 
 erven van de oorkonder uitstrekt. 
 
 Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 5 verso. 
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  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, II, nr. 194. 

 
16.  1317 augustus 3 (ipsa die Inventionis Beati Stephani prothomartirus).  
 Reynoldus, oudste zoon van de graaf van Gelria, bevestigt de rechten en privileges van de 
 inwoners van zijn oppidum in Dousburch. 
 
 16a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in 
  groene was aan een streng van rode zijde. 
 16b.  Getransumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 16c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 407) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen  
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 16d.  Afschrift van circa 1450 in inv. nr. 413, fol. 3 verso. 
 
17.  (1317) december 7 (apud Windesore ...... anno regni nostri undecimo). 
 Edwardus, koning van Anglia, bevestigt de brieven van 1260 juni 15 (zie Regestenlijst nr. 7) 
 met de daarop gevolgde brieven van bevestiging en geeft de kooplieden uit Alemannia 
 nieuwe vrijheden. 
 
 17a.  Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472) fol. 6 verso. 
 17b.  Geïnsereerd in de brief van 1327 maart 14 (zie Regestenlijst nr. 21). 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, II, nr. 313. 

 
18.  1319 februari 22 (in (Rosen)dale ...... feria quinta proxima post diem Cinerum). 
 Reynaldus, zoon van de graaf van Gelria, bevestigt, met toestemming van Margareta, gravin 
 van Gelria, van zijn zusters Philippa en Ysabel en van zijn raden, de rechten, die de stad 
 Dousburg ontvangen heeft van zijn vader Reynaldus en diens voorgangers. 
 
 18a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393) met het zegel van de oorkonder in bruine was aan  
  strengen van rode zijde. 
   N.B. Door vocht beschadigd. 

 18b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 18c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 407) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen  
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 18d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 3 verso. 
 
19.  1323 december 12 (in vigilia Sancte Lucie virginis). 
 Petrus, heer van Lecka, en zijn oudste zoon Henricus erkennen hoofdelijk schuldig te zijn en 
 te zullen betalen aan Thidericus van Hassia en Otto van Bellynghove 120 marken brabantsch 
 en beloven bij niet-betaling te Clivum in leisting te zullen komen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4359) met het geschonden en geplette zegel van de eerste oorkonder 
 in groene was. Het zegel van de tweede oorkonder is verloren. 
 
20.  1327 februari 17 (feria tertia post Valentini martiris). 
 Reynaldus, graaf van Gelria, schenkt aan de altaren van het Heilig Kruis en de Heilige Maria in 
 de kerk te Keppel de tiend uit een stuk land in Eldrica. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4443) met het geschonden secreetzegel van de oorkonder in bruine 
 was. 
 
21.  (1327) maart 14 (apud Westmonasterium ...... anno regni nostri primo). 
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 Edwardus, koning van Anglia, bevestigt de hier geïnsereerde brief van 1317 december 7 (zie 
 Regestenlijst nr. 17) voor de kooplieden uit Alemannia. 
 
 21a.  Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472) fol. 7 verso. 
 21b.  Geïnsereerd in de brief van 1377 november 6 (zie Regestenlijst nr. 104). 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, II, nr. 460. 

 
22.  1328 augustus 24 (op Bartholomei apostoli). 
 Henneman Hillenzoon en Godart van Greflinchem, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat 
 Rolof en Henric, kinderen van Dideric Negel, erkend hebben, dat St. Martijn een rente van 
 een pond per jaar heeft uit hun huis, dat bij het kerkhof gelegen is, afkomstig van Henric 
 Celekenszoon, welke rente zij door een uit een ander huis zullen mogen vervangen. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 2294) op perkament. 
 
  N.B. Boven het stuk is geschreven: Datum per copiam. 

 
23.  1329 oktober 2 (des neesten daechs (na) Sente Remeys’ daghe). 
 Reynout, graaf van Ghelren, belooft richter, schepenen, raad en burgemeesters, en 
 gemeente van de stad Doysborg schadeloos te zullen houden wegens borgtocht voor een 
 door hem aan de lombard Janne van Halen verschuldigde som van 40.000 ponden. 

 Oorspronkelijk (Inv. nr. 499) met een fragment van het zegel en tegenzegel van de oorkonder 
 in groene was. 
 
24.  1334 november 29 (up Zunte Andreas’ avonde eens apostolen). 
 Goedevert van Greflinchem en Grimbert, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Henric 
 Henricszoon van Averlake verkocht heeft aan het Begijnenconvent aldaar een maat land bij 
 de Tuesbrugge bij Bibbertsmaet, belast met een uitgang van een half pond was. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4299) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in bruine 
 was. 
 
25.  1334 november 29 (up Zunte Andreas’ avonde eens apostolen). 
 Johan van Kelle beleent het Begijnenconvent te Doesborgh met de maat land bij de 
 Tuesbrugge aan Bibbertsmaet, welke het heeft gekocht van Henric Henricszoon van Averlake. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4299) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
26.  1335 augustus 24 ( up Zunte Bartolomeus’ dach). 
 Arnolt van Emmericke, richter, Grimbert en Herman Lerinch, schepenen te Doesborgh, 
 oorkonden, dat Henric Henricszoon van Averlake, zijn vrouw Hadewich en hun kinderen 
 afstand hebben gedaan van de maat land bij de Tuesbrugge, door hen aan het 
 Begijnenconvent te Doesborgh verkocht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4299) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
27.  1335 september 25 (des Manendages na Zunte Matheus’ dach eens apostolen ende 
 ewangelisten). 
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 Rycolt Poth en Grimbert, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Ploenys Doesborghszoon 
 geschonken heeft aan St. Mertine in de kerk aldaar een rente van tien schellingen per jaar, 
 gaande uit een huis ter plaatse. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2295) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
28.  1336 januari 26 (des neisten dages na Zunte Pauwels dach, als hie bekiert wart). 
 Grimbert en Duderic van Barsteden, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Henric 
 Henricszoon van Averlake met toestemming van Johan van Kelle en Gumpert van Bingerden, 
 kerkmeesters te Angerlo, en met vergunning van de buren aldaar de jaarlijkse uitgang van 
 was, gaande uit de aan het Begijnenconvent te Doesborgh verkochte maat land bij de 
 Tuesbrugge, ten behoeve van de kerk te Angerlo, naar de door hem bewoonde hofstede 
 heeft verplaatst.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4299) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
29.  1336 februari 6 (Acta in Ermel ...... feria tercia post Purificationem Beate Marie virginis). 
 Jacobus Byerwisch, richter van Velua, oorkondt, dat Dewekinus de Tonsel erkend heeft 
 schuldig te zijn aan Jacobus de Mallant 90 malder wintertarwe, te leveren gedurende de 
 eerstvolgende negen jaar met tien malder per jaar in Cotewijc of binnen een halve mijl 
 vandaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4360). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
30.  1337 december 12 (up Zunte Lucyen avont). 
 Gerart van Groecen en Dyderic van Renen, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat 
 Armegart Wermboltsdochter aan de schepenen aldaar heeft overgedragen een rente van 
 twee pond per jaar gaande uit een maat land van haar broer Arnolt bij Bingerder Hurst, ten 
 behoeve van een te stichten gasthuis, of als dit niet tot stand mocht komen, ten behoeve van 
 de rechte huisarmen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3229) met de zegels van de oorkonders in bruine was, het eerste licht 
 geschonden. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, XXX, blz. 20. 

 
31.  1337 december 28 (up der kinder dach al die gedoet worden). 
 Gerart ten Eelshave, richter, Gerart van Grocen en Rotart van Averstrate, schepenen te 
 Doesborgh, oorkonden, dat Gerart Grubbe en zijn vrouw Trude benevens zijn zoon Noyde en 
 diens vrouw Jutte overgedragen hebben aan Gerard Bokehamer een maat land, gelegen aan 
 des Greven Buleken. 
 
 31a.  Oorspronkelijk (Inv. Nr. 4449) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 31b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 25. 
 
32.  1338 augustus 10 (up Zunte Laurencius’ dach). 
 Grimbert en Wolter Haec, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Johan Bokehamer 
 verkocht heeft aan zijn broer Gerard zijn kindsdeel in het land, genaamd den Boulic, 
 benevens in een huis en een schuur, van hun vader geërfd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4449) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
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33.  1339 mei 7 (des neesten dages na Ons Heren Hemelvaerts dach). 
 Gysebert, heer van Bronchurst, verklaart, dat Fya Clincken en al haar kinderen echte geboren 
 dienstlieden van de heerschap van (Bronc)hurst zijn. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4600) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en gedeeltelijk onleesbaar. 

 
34.  1339 juli 2 (des Vryedages na Zunte Petrus’ ende Zunte Pauwels dach). 
 Gerart van Ubele, richter, Grimbert en Rotart van Averstraten, schepenen te Doesborgh, 
 oorkonden, dat Truda, weduwe van Johan Bokehamer, verkocht heeft aan Evese, weduwe 
 van Gerart Bokehamer, een akker achter Grimberts molen bij de dijk. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4449) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 geplet. 
 
35.  1339 december 21 (in die Beati Thome apostoli). 
 Reynaldus, hertog van Gelria enz., Rodericus de Voirst, Hubertus Schenc, heer van 
 Culenborch, Arnoldus de Arckel, heer van Noordeloes, Everardus de Ulfft, Fredericus 
 genaamd van der Hese, ridders, Adam de Monte en Alaerdus, heer van Buren, knapen, en 
 schepenen en raden van de steden Eymeric en Doesborch erkennen schuldig te zijn aan 
 Johannes Possevinus, Bartholomeus Dary en Bartholomeus a Bellone driehonderd ponden, te 
 betalen in de stad Machlinia en onder verband van leisting.  
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 499) op perkament. 
 
36.  1340 januari 6 (die Epiphanie Eiusdem (sc. Domini)). 
 Reynaldus, hertog van Ghelria enz., verzoekt schepenen, raad en gemeente van de stad 
 Doesborch borg te willen blijven bij Robertus de Bertaudis, Johannes de Bertaudis van 
 Colosium, Bartolomeus de Bertaudis, Johannes Pessevini, diens broer Petrus en Rolandus de 
 Amore voor 800 ponden en bij Johannes Possavini, Bartholomeus Dari en Bartolomeus a 
 Bellone (Abelinie?) voor 300 ponden, en belooft hen daarvan schadeloos te zullen houden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 499). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. De eerste serie namen in dit charter, dat door vocht is beschadigd en verbleekt, is  
  aangevuld uit het gelijksoortige charter in het oud-archief van de gemeente Arnhem, Inv. nr. 
  1111, Regestenlijst nr. 72. Bij het charter ligt een aantekening van de hand van mr. Gerard 
  van Hasselt, dat het in zijn tijd al te veel beschadigd was om te kunnen worden ontcijferd. 

 
37.  1340 januari 26 (in crastino Conversionis Sancti Pauli). 
 Lubbertus, pastoor van de kerk te Leynden, verklaart, dat hij als rector van het altaar van de 
  Heilige Maagd in de kerk te Keppel in het jaar 1315 ontvangen heeft verschillende in 
 de acte opgesomde inkomsten, die aan dat altaar waren vermaakt, en dat hij ze op gelijke 
 wijze als zijn voorganger heer Hermannus de Haap gedurende zeventien jaren heeft genoten. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4444). Het zegel van de oorkonder is verloren.  
 
  N.B. Met transfix d.d. 1349 november 11 (zie Regestenlijst nr. 49). 

 
38.  1340 augustus 15 (op Onser Liever Vrouwen daeghe Assumpcionis). 
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 Reynalt, hertog van Gelren enz., verleent aan de stad Doisborch het recht om naast de 
 jaarmarkt van St. Gallen dag nog een andere jaarmarkt te houden, te beginnen op woensdag 
 voor St. Margriet en gedurende acht dagen daarna. 
 
 38a.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 38b.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 407) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen  
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 38c.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 4. 
 
  N.B. Vergelijk Regestenlijst nr. 1208. 

 
39.  1343 juni 23 (op Sente Johannes avont Nativitas in den middenzoemere). 
 Reynoud, hertog van Ghelre, geeft nieuwe rechten aan de stad Doesborch en haar poorters 
 en geeft verder voorschriften voor het uitzetten van de schatting alsook voor het uitleggen 
 van de stad. 
 
 39a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393). Het grootzegel van de oorkonder is verloren. 
 39b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 39c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 408) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen  
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 39d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 4 (met verkeerd jaartal: 1340). 
 
  N.B. Gedrukt: Huygen-Vonck, Beschryvinge der stadt Doesborch, blz. 24 (met verkeerd jaartal: 
  1340). 
 
40.  1343 oktober 26 (Dominica post Undecim milium virginum). 
 Gerardus de Grocen en Rotardus de Averstrate, schepenen te Doesborg, oorkonden, dat 
 Theodericus Compelman beloofd heeft op de eerstvolgende St. Catharina-markt aan 
 Johannes Vinkenbusch twaalfeneenhalf gouden schild te zullen betalen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4361) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
41.  1344 januari 15 (des naesten dages na Ponciani). 
 Reyner Lensenzoon en Rolof Ecbertszoon, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat Plonys 
 Doseborgszoon en zijn vrouw Fya geschonken hebben aan St. Merten in de kerk aldaar een 
 rente van dertig schellingen per jaar, gaande uit een huis ter plaatse, van welk geld met 
 Paschen een pond moet worden besteed voor het kopen van wijn om aan het volk te 
 schenken na het ontvangen van het Heilig Sacrament. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 2296) op perkament. 
 
  N.B. Boven het stuk is geschreven: Datum per copiam. 

 
42.  1344 augustus 25 (des Woensdaeghs na Sente Bartholomeuys’ daghe). 
 Alyanora, hertogin van Ghelre enz. en Johan van Valkenborgh, heer van Borne en Sittart, 
 beloven burgemeesters, schepenen, raad en gemeente van de stad Doesborgh schadeloos te 
 zullen houden wegens borgtocht voor een bedrag van veertienhonderddertig ponden ten 
 behoeve van Johan van Cuylenborgh, heer van Woudenberch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 499) met het geschonden zegel van de tweede oorkonder in groene 
 was. Het zegel van de oorkondster is verloren. 
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43.  1344 oktober 13 (in Doesborch feria quarta post festum beatorum Gereonis et Victoris 
 martyrum). 
 Reynaldus, hertog van Ghelria en graaf van Suytphania, bevestigt de privileges van zijn stad in 
 Doesborch, die zij ontvangen heeft van zijn vader Reynaldus en anderen zijner voorgangers. 
 
 43a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode 
  was aan draden van rode zijde. 
 43b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 43c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 408) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen  
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 43d.  Afschrift van circa 1450 in inv. nr. 413, fol. 5. 
 
44.  1345 februari 21 (up Zunte Peters avent in den leenten). 
 Rolof Evertszoon en Gerard Lerinch, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Luca die 
 suestersche (begijn?) overgedragen heeft ten behoeve van St. Martinus in de kerk aldaar een 
 rente van negen brabantsche penningen per jaar, gaande uit het huis van de jongen Henric 
 Blijfhier. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2297) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste 
 zwaar geschonden. 
 
45.  1346 oktober 18 (des Wonsdages na Zunte Gallen dach). 
 Gerard van Grocen en Gompert Johanszoon, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat 
 Dyderic van Renen en zijn vrouw Gebbe geschonken hebben aan St. Mertinus in de kerk 
 aldaar een rente van twee pond per jaar uit een hofstede ter plaatse voor het branden van 
 kaarsen en het uitdelen van kleding aan de armen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2298) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
46.  1347 september 18 (in crastino beati Lamberti episcopi). 
 Henricus de Embrica en Henricus Hotteman, schepenen te Embrica, oorkonden, dat 
 Theodericus Lyndeman erkend heeft schuldig te zijn aan Wiger Vaghet acht marken 
 brabantsch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4362) met het geschonden stadszegel in groene was. 
 
47.  1348 januari 7 (des naesten daeghes na Dertyenden dach). 
 Reynout, hertog van Gelre, graaf van Zutphen, verzoekt aan burgemeesters, schepenen, raad 
 en gemeente van de stad Doesborch voor hem borg te blijven bij heer Ghiselbrecht, heer van 
 Bronchorst, voor een bedrag van 3800 ponden, en belooft hen daarvan schadeloos te zullen 
 houden.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 499) met een fragment van het zegel van de oorkonder in rode was. 
 
48.  1348 december 21 (up Sente Thomas’ dach des apostels). 
 Reynout, hertog van Ghelren, graaf van Zutphen, verzoekt burgemeesters, schepenen en 
 gemeente van de stad Doesburch voor hem borg te willen blijven ten behoeve van Gerart 
 van Ampsen en Dideric Kempinc voor 1980 ponden en belooft hen daarvan schadeloos te 
 zullen houden. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 499) met het licht geschonden en geplette zegel van de oorkonder in 
 rode was. 
 
49.  1349 november 11 (ipso die Beati Martini hiemalis). 
 Johannes, rector van het altaar van de Heilige Maagd, verklaart, dat hij, evenals zijn 
 voorganger heer Martinus, van het jaar 1337 tot het jaar 1349 de inkomsten, omschreven in 
 de brief van 1340 januari 26 (zie Regestenlijst nr. 37), waardoor deze gestoken is, genoten 
 heeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4444) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
  N.B. Dit altaar bevond zich in de kerk te Keppel. Zie Regestenlijst nr. 37. 

 
50.  1351 november 12 (des neesten dages na Zunte Mertins dach in den winter). 
 Herman Clincke en Reyner Lensenzoon, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Wolter 
 Durlanth geschonken heeft aan de kerk aldaar een rente van een pond per jaar uit een 
 hofstede ter plaatse. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2299) met de zwaar geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
51.  1352 juli 5 (des neesten dages na Zunte Mertens dach in den zomer Translatio). 
 Herman Clincke en Gyse Mulre, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Liena 
 Zewendochter overgedragen heeft aan St. Merten in de kerk aldaar een vierde deel van de 
 hofstede, bewoond door Meleke die Bartscher. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2277) met de zegels van de oorkonders in bruine was, het eerste 
 geschonden. 
 
52.  1353 mei 13 (up Zunte Servaes’ dach). 
 Schepenen te Doesborgh oorkonden, dat Reyner Lensenzoon toegezegd heeft aan de 
 werkmeesters ten behoeve van St. Merten in de kerk aldaar een pacht van tien pond per jaar 
 uit het huis, vroeger bewoond door Wychmoed Hakes. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2300) met het geschonden stadskleinzegel in groene was. 
 
53.  1353 juli 17 (des Wonsdages na Zunte Margreten dach). 
 Gerard ten Eelshave en Herman Lerinch, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Ryka, 
 dochter van Gerard Hudekin, overgedragen heeft aan Rykeland, vrouw van Noydekin van 
 Bindelgoer, hun hofstede, gelegen naast die van laatstgenoemden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4192) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 geschonden. 
 
54.  1354 februari 24 (ipso die Mathye apostoli). 
 Swederus van Ringenberghe de oude verklaart verkocht te hebben aan Johannes van 
 Bellinchove zijn goed Stemmincholte in het kerspel Brunen, zijn goederen, gelegen in 
 Blisteren in het kerspel Weselen, en zijn goederen, gelegen in Ramhusen in het kerspel 
 Hamwinckel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4363) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
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55.  1354 maart 20 (des Donredages vor Mitvastene). 
 Sander van Huete en Johan Haec, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Weissel Scaep en 
 zijn vrouw Hadewich verkocht hebben aan de bestuurders van het gasthuis aldaar een maat, 
 geheten Uppet Griet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3178) met de zegels van de oorkonders in bruine was, het eerste licht 
 geschonden, het tweede geplet. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. Dorsale notitie: Van der Grietmaten. Gedrukt: Archief  
  Aartsbisdom Utrecht, XXX, blz. 21. 
 
56.  1354 maart 20 (des Donredages vor Mitvastene). 
 Johan Haec en Zander van Hute, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Willam Lerinch 
 enerzijds en Gerard Marcolf en Johan van Steenre, bestuurders van het gasthuis aldaar, 
 anderzijds een erfwissel hebben aangegaan, waarbij eerstgenoemde aan het gasthuis 
 overdraagt zijn rechten op de maat, genaamd dat Griet, een rente van 1 mark per jaar ten 
 laste van de stad, twee hofsteden in de Lutticke strate en een hof, die Otto Abenzoon voor 
 een pond per jaar in pacht heeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3179). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
57.  (1354) juni 28 (apud Westmonasterium……anno regni nostri Anglie vicesimo octavo, regni 
 vero nostri Francie quintodecimo). 
 Edwardus, koning van Anglia enz., bevestigt voor een tijd van drie jaar de privileges, die de 
 kooplieden uit Alemannia van zijn grootvader en zijn vader hebben ontvangen en neemt hen 
 ook zijnerzijds in bescherming. 
 
 Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 9. 
 
  N.B. Gedrukt: Hansisches Urkundenbuch, III, nr. 298. 

 
58.  1355 november 18 (up Sunte Elisabeds avonde). 
 Wolter die Rode van Hekeren Johanszoon, richter, oorkondt, dat Arnd ter Kinderhus 
 Johanszoon verkocht heeft aan Willem van Elderic zijn maat, geheten dat Voerslach. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4254) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 
 
59.  1355 november 19 (up Sunte Elsebeen dach). 
 Wolter de Rode van Hekeren Johanszoon, richter, oorkondt, dat Arnd Kinderhus Johanszoon 
 heeft toegezegd aan Willam van Elderic de door hem verkochte maat, genaamd dat 
 Voerslach, te zullen vrijwaren, onder borgtocht van Gumperd Johanszoon en Johan Kist (?). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4254) met de zegels van de oorkonder en van Gumperd Johanszoon 
 en Johan Kist (?) in groene was, het eerste geschonden. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en gedeeltelijk onleesbaar. 

 
60.  1357 mei 6 (des Saterdaghes na Sunte Jacobus’ ende Sunte Philippus’ daeghe). 
 Wolter dy Rode van Hekeren, richter te Doesborgh, oorkondt, dat Jacob Lerinck en zijn vrouw 
 Lubbe verkocht hebben aan Lense de Veer een akker met de daarbij gelegen molenberg, 
 gelegen te Doesborgh buiten de poort voor de hameide. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 32) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 
 
61.  1357 mei 24 (des Guensdages nae ons Heren Hemelvaerts dach). 
 Edwart van Gelren geeft aan de stad Doesborch toestemming haar hoopmaten in strijkmaten 
 te veranderen, mits de inhoud even groot blijft. 
 
 61a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 400) ) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in 
  rode was. 
   N.B. Door vocht licht beschadigd. 

 61b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 61c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 408) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen  
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 61d.  Afschrift van circa 1450 in inv. nr. 413, fol. 5. 
 
62.  1358 juli 18 (des Wonsdages vor Zunte Jacobs dach ens apostolen). 
 Gerd ten Collre en Johan van Benen, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Everd 
 Zuerperinch verkocht heeft aan Willam Hulscamp zijn huis in Herman Seringes strate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4531) met het licht geschonden zegel van de tweede oorkonder in 
 groene was. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
63.  1359 mei 11 (des Saterdages na Sunte Johans dach ante portam latinam). 
 Johan Haec en Johan van Benen, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Fya, moeder van 
 wijlen Dyderic Herekinzoon, tot een eeuwig testament geschonken heeft aan de kerk aldaar 
 voor de verlichting een rente van tien grooten per jaar, gaande uit een hofstede. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2301) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
64.  1360 december 24 (up Kirsavont). 
 Rolof Ecbertszoon en Gerd Houwert, schepenen te Doesborgh, oorkonden, dat Johan Scaep 
 verkocht heeft aan Herman ten Negelgore een half maldersaet land op Dremeter velde. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4272) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Aan dit charter is een papieren strookje gehecht met een notitie betreffende een op dit 
 land rustende tyns in vijftiende eeuws handschrift. 
 
65.  (1361) februari 8 (apud Westmonasterium……anno regni nostri tricesimo quinto). 
 Edwardus, koning van Anglia, beveelt de ontvangers in de haven van de stad Londoniae van 
 de kooplieden uit Alemannia geen nieuwe uitvoerrechten te heffen voor laken enz. 
 
 Getranssumeerd in de brief van 1381 februari 12 (zie Regestenlijst nr. 114). 
 
  N.B. Gedrukt: Hansisches Urkundenbuch, IV, nr. 2. 

 
66.  1363 juni 4 (op Sente Bonifacius’ avond). 
 Gherart Haec en Johan Oppen Oerde, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Willam 
 Gotscalixzoon en zijn zoon Gotscallic aan het Jufferenconvent aldaar een tyns, die zij hadden 
 uit het genoemde convent, hebben kwijt gescholden. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4345) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
67.  1363 oktober 15 (op Sente Gallen avond). 
 Gheryt Bochamer en Johan van Renen, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat Henric 
 Bochamer en zijn broer Martijn verkocht hebben aan heer Henric Bochamer, priester, hun 
 Boelych. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4449) met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was. 
 
68.  1364 juli 8 (op (den Manendach) na Translacio Martini). 
 Dyric van Asche de jonge, richter te Doesborch, oorkondt, dat Willam van Eldryc en zijn 
 vrouw Ermegart verkocht hebben aan heer Dyric ten Kolke, priester, een (halve) slag in het 
 kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4254) met de zegels van de oorkonder en van Willam van Eldryc in 
 groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en gedeeltelijk vergaan. 

 
69.  1364 juli 8 (op den Manendach na Translacio Martini). 
 Evert van Byngerden en Diric de Kock …… zoon beloven, de halve slag, door Willam van 
 Eldryck verkocht aan heer Dyric ten Kolke, priester, te zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4254). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht verbleekt en gedeeltelijk onleesbaar. 

 
70.  1364 juli 9 (op den Dicxdach na Translacio Martini). 
 Johan van Renen en Maes Pannart, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat Gherart Duvel 
 en zijn vrouw Sophia verkocht hebben aan heer Henric Bochamer, priester, hun aandeel in de 
 Boelike in het kerspel Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4449) met de zegels van de oorkonders in bruine was, het tweede 
 geplet. 
 
71.  1364 oktober 31 (op Alleheyligen avont). 
 Willam Lering en zijn vrouw Jutta verklaren verkocht te hebben aan heer Henric van der Hute 
 een stuk land, genaamd dat Weydewenlant, aan Pirixstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4226) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
72.  1365 november 10 (op Sente Martens avont in den wynter). 
 Johan Lerinch en Dyric van Ubel, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat Johan Houwart 
 geschonken heeft aan de kerk aldaar een pacht van twaalf grooten per jaar uit een hofstede 
 ter plaatse. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2302) met de zegels van de oorkonders in bruine was, het eerste 
 geschonden. 
 
73.  1366 december 31 (op Jaersavont). 
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 Gherart Bochamer en Henrick van Scuren, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat Gherart 
 Sanderszoon met de kerk aldaar geruild heeft zijn hof achter het huis van Johan Vos tegen de 
 hofstede achter het huis van Gherart Sanderszoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2278) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
74.  1366 december 31 (op Jaersavont). 
 Gherart Bochamer en Henrick van Scuren, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat Reyner 
 Kerstans en zijn vrouw Aleyt tot een eeuwig testament geschonken hebben aan de kerk 
 aldaar een pacht van negen grooten per jaar uit de hofstede, bewoond door Gherart van 
 Kote. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2303) met de zegels van de oorkonders in bruine was, het tweede 
 geschonden. 
 
75.  1368 januari 14 (op Sente Poncianus’ dach). 
 Gherart Haech en Johan Vos, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat Aleyt, dochter van 
 Henric Doseborg, verkocht heeft aan heer Henric Bochamer, priester, haar aandeel in de 
 Bulcke. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4449) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
76.  1368 mei 18 (op den Donredach na Sente Servacius’ dach). 
 Gherart Negel en Johan Clauszoon, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat Hadewych des 
 Calen tot een eeuwig testament geschonken heeft aan de kerk aldaar de helft van de hof op 
 Wymelenberg achter het huis, waarin Albert de Cale en zij wonen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2279) met een fragment van het zegel van de tweede oorkonder. Het 
 zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
77.  1368 december 20 (op Sente Thomas’ avont). 
 Dyric van Ubel en Johan Clauszoon, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat jonkvrouwe 
 Margareta, weduwe van Ott van Keken, tot een eeuwig testament geschonken heeft voor 
 haar zielenheil en dat van haar eerste man Johan Lerink aan het gasthuis aldaar een naast dit 
 laatste gelegen hofstede. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3161) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
78.  1368 december 23 ((in Rosendaill)…….Sabbato post Thome apostoli). 
 Edwardus, hertog van Gelria, bevestigt de rechten en privileges, die de stad Doesburch van 
 zijn voorgangers heeft ontvangen. 
 
 78a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393). Het zegel van de oorkonder is verloren.  
   N.B. Door vocht zwaar beschadigd en daardoor gedeeltelijk onleesbaar. 

 78b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 78c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 408) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 78d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 5 verso. 
 
79.  1369 mei 11 (op den Vrydach na Ascensio). 
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 Lense de Ver en Johan Clauszoon, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat Johan Scaep 
 verkocht heeft aan Johan Lerinck en Dyric van Ubel, bestuurders van het gasthuis aldaar, een 
 rente van twee pond per jaar, gaande uit het door hem bewoonde huis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3201) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was.  Het 
 zegel van de tweede oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
80.  1370 juni 12 (up des Heyligen Sacraments avont). 
 Broeder Henric van Zutphen, gardiaan van het convent van Devanter, doet met toestemming 
 van de gemeene broeders en in verband met gelden, door hem en broeder Jacob Cakewart, 
 terminarius te Doseborch, ontvangen van Reyner Ulandesoen en Henric Blijfger, 
 kerkmeesters, afstand van alle testamentaire aanspraken van het convent op de kerk in 
 laatstgenoemde stad. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2237) met het conventszegel in groene was. 
 
81.  1371 februari 23 (up Sunte Mathias’ avund). 
 Evert ter Poerten en Dyderic Sanderszoon, schepenen te Doezeborch, oorkonden, dat heer 
 Henric Boechamer Henricszoon en zijn broer Marten verkocht hebben aan heer Henrick 
 Boechamer, vicaris te Steenre, hun neef, hun twee derde deel van het huis, de spyker en de 
 hofstede, door hen geërfd van Marten Vos. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4449 ) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
82.  1371 juli 25 (up Sunte Jacobs dach des hilghen apostols). 
 Dyderic van Ubel en Cele Schaep, schepenen te Doezeborch, oorkonden, dat Lutgard, vrouw 
 van Henric Winterpoel, verklaard heeft geen aanspraak meer te maken op een rente van 
 twee pond per jaar, door Johan Lering en diens vrouw Betrad, moeder van Lutgard 
 voornoemd, verkocht aan Johan Grubben. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4601) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
83.  1371 juli 25 (Acta ……in ecclesia collegiata Beati Lebuini). 
 De officiaal van het kapittel van Daventria oorkondt, dat Noydo de Bindelghoer, burger van 
 Daventria, en zijn vrouw Ryka verkocht hebben aan Ghesekine Roppikens en Tybbekine 
 Roppikens ten behoeve van het Bagijnenhuis te Dozeborch enige stukken grond, genaamd 
 Ryken hofstede, Heyne Bindelghoers hofstede en Cleys hofstede van Olborghen, bij de 
 Coepoerte in laatstgenoemde stad. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4192) met het zegel van de oorkonder in groene was en de signatuur 
 van de notaris Johannes ter Hurnen van Daventria. 
 
84.  1371 juli 31 (op Sunte Peters avent ad Vincula). 
 Johan Hertebroeck verklaart, dat, nu zijn broers Dirich en Henrich Hertebroeck en hij een 
 scheiding hebben aangegaan van hun vaderlijk en moederlijk versterf, waarbij het erfdeel 
 van de beide broers aan hem (Johan) leenplichtig zal zijn, de beleningen van hen of hun 
 erfgenamen zonder kosten zullen geschieden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4263) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
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85.  1371 augustus 6 (up Sunte Sixtus’ dach). 
 Lense dye Ver en Henric Rovetasche verklaren, dat te hunnen overstaan Noyde toe 
 Bindelgoer en zijn vrouw Rike verklaard hebben te hebben verkocht aan Gyese Roppekens en 
 het convent te Doezeborch drie hofsteden, genaamd Riken hofstede, Heyne Bindelgoers 
 hofstede en Cleys hofstede van Olborch, binnen Doezeborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4192) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
  N.B. Het stuk vermeldt niet, dat de beide oorkonders schepenen te Doesburg zijn, doch  
  waarschijnlijk is dit een vergissing. 
 
86.  1371 oktober 23 (up Sunte Severinus’ dach). 
 Everd ter Poerten en Gheryd Boechamer, schepenen te Doezeborch, oorkonden, dat Everd 
 ter Poerten Stinenzoon erkend heeft schuldig te zijn aan heer Henrick Boechamer veertig 
 oude schilden, waarvoor bij niet-betaling binnen een jaar drie eenderde oud schild rente per 
 jaar zal worden betaald.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4462) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
87.  1372 september 14 (up des Hilghen Cruces dach Exaltacio). 
 Willam hertog en Maria hertogin van Gulic, eerstgenoemde als voogd van zijn oudste zoon 
 Willam hertog van Gelren enz., beloven de rechten van de stad Doezeborch te handhaven, en 
 verder dat genoemde zoon, mondig geworden, die rechten mede bezegelen zal. 
 
 87a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393) met de licht geschonden zegels van de oorkonders 
  respectievelijk in witte en in rode was. 
 87b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1473 augustus 21 (zie Regestenlijst nr. 983). 
 87c.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 87d.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 408) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 87e.  Afschrift van circa 1450 in inv. nr. 413, fol. 5 verso. 
 
  N.B. Gedrukt: Nijhoff, Gedenkwaardigheden, III, nr. 15. 

 
88.  1372 september 14 (op des Hilligen Cruces dach Exaltacionis). 
 Wyllem hertog en Maria hertogin van Gulick, eerstgenoemde als voogd van zijn oudste zoon 
 Wyllem hertog van Gelren enz., verlenen de burgers van Doisborch tolvrijheid te Lobede en 
 geven de schepenen de bevoegdheid tot rechtspraak over de burgers met uitzondering van 
 het berechten van halsmisdaden, alsmede tot het verkiezen van nieuwe schepenen, onder 
 bepaling, dat twee schepenen door de hertog of zijn ambtman zullen worden aangewezen 
 voor de uitoefening van de rechtspraak. 
 
 Afschrift van circa 1450 in inv. nr. 413, fol. 6. 
 
  N.B. Gedrukt: Huygen-Vonck, Beschryvinge, blz. 31. 

 
89.  1373 mei 13 (up Sunte Servatius’ dach). 
 Gheryd Neghel en Johan Vos, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Goedeken van 
 Holthusen en zijn vrouw Wendelmoet verkocht hebben aan Gese Roppekens, de 
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 conventsjuffer aldaar, hun hof bij de Coepoerte naast een hof van het convent, waarna Gese 
 die aan het convent heeft overgedragen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4193) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 zwaar geschonden. 
 
90.  1373 juni 2 (up den andach na Uns Heren Hemelvaerts daghe). 
 Willam, heer van Bronchorst, drost in het land van Zutphen, geeft aan de stad Doesborch en 
 haar burgers toestemming om met de vijand over hun veiligheid te onderhandelen en deze 
 op eigen risico leveranties te doen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 403) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Gedrukt: Nijhoff, Gedenkwaardigheden, III, nr. 19. 

 
91.  1375 februari 2 (up Onser Vrouwen dach Purificationis). 
 Willem, heer van Bronchorst, verklaart, aan schepenen en raad en burgers van de stad 
 Doseborch te verzoeken, Wolter, heer van Voerst en van Keppel, te willen toelaten als halve 
 drost in het land van Sutphen, daar het ambt hun samen voor vijf jaren is opgedragen door 
 de hertogin van Gelre, gravin van Boloys enz. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 679). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Gedrukt: Nijhoff, Gedenkwaardigheden, III, nr. 23. 

 
92.  1375 maart 1. 
 Johan Claweszoon en Cele Scaep, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Henric Ticheler 
 en zijn vrouw Deyne verkocht hebben aan Gertrude Roppekens ten behoeve van het convent 
 aldaar een rente van een pond per jaar, gaande uit hun huis en hof. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4305) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Een pont van Gese Roepkens. 

 
93.  1375 maart 11 (des yrsten Sonnendaghes in der vasten als men singht Invocavit). 
 Johan van Wylake, drost in Lymersgh, en Henric Puttinc, rentmeester van de graaf van de 
 Marke aldaar, oorkonden, dat Gherit Palic van Sevener ten overstaan van hen en 
 tynsgenoten in de hof tot Eeltinghen aan Volquen Boumanszoon in lijftocht gegeven heeft 
 vijf morgen land in de Audenbroeke in het kerspel Groessen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4364) met de licht geschonden zegels van de eerste oorkonder en van 
 Gherit Palic van Sevener in groene was. 
 
94.  1375 april 28 (des neesten Zaterdaghes na Paesche daghe). 
 Johan van Hummele, richter te Doeseborch, oorkondt dat Dideric de Kuser en zijn zuster 
 Herburch overgedragen hebben aan Arnold van Holthusen het goed, genaamd de 
 Hengmunde, in het kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4489) met het zegel van de oorkonder in groene was.  
 
95.  1375 april 28 (des neesten Zaterdaghes na Paesche daghe). 
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 Gumpard van Byngerden en Everd van Byngerden, broers, verklaren toestemming te hebben 
 gegeven tot de verkoop van het goed, geheten die Hengmunde, in het kerspel Angerlo, 
 tynsplichtig in de hof te Byngerden, door Dideric die Kuser en zijn zuster Herburch aan Arnd 
 van Holthusen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4489) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
96.  1375 april 29 (op andagh van Paeschen). 
 Gherit van der Wilten als leenheer oorkondt, dat Gherit Palic van Sevener, zijn neef, aan 
 diens vrouw Gertruyd lijftocht gegeven heeft van verschillende landerijen in Sevenerbroyc en 
 onder Sevener, en beleent haar daarmede. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4365) met de licht geschonden zegels van de oorkonder, Gherit Palik 
 van Sevener en de leenmannen Gherit Palic van der Wilten en Willem Palic in groene was. 
 
97.  1375 mei 13 (up Sunte Servatius’ dach des hilghen bysscops). 
 Roelof Schoenys verklaart, dat zijn leenman Rolof Egbertszoon met zijn toestemming 
 geschonken heeft aan Styne, oudste dochter van hem, Rolof Egbertszoon, tweederde van dat 
 Voshol in het kerspel Angerlo, behorende tot het leen to Wijtdorpe, welke grond aan de 
 schenker moet terugkomen, indien zij zonder wettige erfgenamen komt te sterven. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 48) met de zegels van de oorkonder en van Gheryd van Huete en 
 Lense Reynerszoon, leenmannen van de hertog van Gelre, in groene was. 
 
98.  1375 mei 13 (up Sunte Servatius’ dach). 
 Rolof Ebbertszoon verklaart gegeven te hebben aan zijn oudste dochter Styne voor haar 
 moederlijk erfdeel het derde deel van zijn goed, genaamd dat Voshol, tynsplichtig in de hof 
 te Byngerden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 48) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
99.  1375 juni 5 (up Sunte Bonifacius’ dach). 
 Dideric van Huete en Cele Scaep, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Johan van 
 Averlaeke verkocht heeft aan Gertrude Roppekens ten behoeve van het Convent aldaar zijn 
 hofstede binnen de stad, aan beide zijden begrensd door grond van het klooster. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4194) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
100.  1376 maart 17 (up Sunte Gertrude dach der hilgher juncfrouwen). 
 Gheryd Haeck verklaart verkocht te hebben aan Arnd van Holthusen een rente van zeven en 
 een halve schelling brabantsch per jaar, gaande uit een stuk land, geheten die Gheer, in het 
 kerspel Doeseborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4491) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
101.  1376 mei 6 (des Dinxdaghes na des hilghen Cruces dach Invencio). 
 Johan van Hummele, richter te Doeseborch, en Dideric Rovetassche de jonge en Gheryd 
 Neghel, schepenen aldaar, oorkonden, dat heer Dideric ten Colke, priester, overgedragen 
 heeft aan zijn kinderen Johannes, Gerardus, Grybert, Everd, Celeke en Rike zijn aandeel in het 
 goed Pyrrewinkel in het kerspel Dreempt, nog een goed aldaar, een stuk land, genaamd dat 
 Vorslach, in het kerspel Angerlo, een hof buiten Doseborch en vier hofsteden binnen die 
 stad. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3180) met het zegel van de derde oorkonder in groene was. De zegels 
 van de eerste beide oorkonders zijn verloren. 
 
102.  1376 juli 13 (up Sunte Margareten dach). 
 Johan Lering en Gosen Hocke, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Herman van 
 Colcwijc en zijn vrouw Aleyd geschonken hebben aan de kerk aldaar voor bouw en verlichting 
 een deel van een hof buiten de stad. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2280) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
 geschonden. 
 
103.  1376 juli 22 (up Sunte Marien Magdalenen dach). 
 Johan Clinke en Johan uppen Oerde, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Arnd 
 Hughenzoon en zijn vrouw Griete verkocht hebben aan het Jufferenconvent aldaar hun 
 hofstede bij het terrein van het convent, en door een straat daarvan gescheiden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4195) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Item van een hof bynnen Moeren. 

 
104.  (1377) november 6 (apud Westmonasterium……anno regnorum nostrorum primo). 
 Richardus, koning van Anglia enz., bevestigt de hier geïnsereerde brieven 1303 februari 1 en 
 1327 maart 14 (zie Regestenlijst nr. 10 en 17) voor de kooplieden uit Alemannia. 
 
 104a.  Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 10 verso. 
 104b.  Geïnsereerd in de brief van 1399 november 24 (zie Regestenlijst nr. 212). 
 104c.  Geïnsereerd in de brief van 1474 juli 28 (zie Regestenlijst nr. 995). 
 
  N.B. Gedrukt: Hansisches Urkundenbuch, IV, nr. 603. 

 
105.  1377 november 11 (up Sunte Martens dach in den winter). 
 Wolter van Huete genaamd Kurting, richter te Doeseborgh, oorkondt, dat Maes Pannard en 
 zijn vrouw Ermegard verkocht hebben aan Johan Lering en Lense die Veer, bestuurders van 
 het gasthuis aldaar, een maat land, gelegen tussen Grymmen gheer en die Boelic. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3172). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van Ghise Mulners mate. 

 
106.  1379 april 2 (up Palmen avund). 
 Gosen Hocke en Henric Blyfher, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Wysse 
 Wolterszoon beloofd heeft, het gasthuis aldaar de hofstede te zullen vrijwaren, die heer 
 Willam van der Moele aan deze instelling heeft verkocht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3162) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
 geschonden. 
 
107.  1379 mei 10 (des Dinxdages na des Heyligen Cruces dach Inventio). 
 Willem van Gulich, hertog van Gelre enz., bevestigt de rechten en vrijheden, die de stad 
 Dozeborch van zijn oom hertog Edwaert, zijn grootvader hertog Reynolt en hun voorgangers 
 ontvangen heeft. 
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 107a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393) met het lichtgeplette zegel van de oorkonder in rode 
  was.  
 107b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 107c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 408) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 107d. Afschrift van circa 1450 in inv. nr. 413, fol. 5 verso. 
 
108.  1379 juni 2 (des Donredages na den heyligen Pinxte dach). 
 Willem van Gulich, hertog van Gelre enz., verklaart verpacht te hebben aan heer Harman ten 
 Haeve, priester, en diens broer Werner gedurende hun leven zijn hof, genaamd 
 Gadertinghof, in het kerspel Dreemt voor 40 pond per jaar, gelijk hun ouders wijlen Werner 
 ten Haeve en diens vrouw Mechtelt die plachten te hebben. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4337) met het geschonden (klein)zegel van de oorkonder in rode was. 
 
109.  1379 oktober 4 (up Sunte Franciscus’ dach). 
 Dyderic van Steenre beleent Nenneken, weduwe van Dyderic Rembolding, met het slag op 
 Lampsler, dat aan zijn broer Ernst van Steenre had toebehoord. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4582) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
110.  1380 maart 11 (up den Sonnendach in der vastene als men zinget Judica, geheiten Dominica 
 in passione Domini). 
 Johan die Mey, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Rolof van Luesen en zijn vrouw Gertrud, 
 dochter van wijlen Johan Roden, verkocht hebben aan Lense die Veer en Maes Rovetassche 
 ten behoeve van het gasthuis aldaar drie vierde van het goed te Pyrrewinkel in het kerspel 
 Drempt, het maatje van heer Dyric ten Colke aldaar, het Voerslach en een vierde van een 
 veldslag, de laatste beide in het kerspel Angerlo.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3180) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
111.  1380 maart 11 (des Sonnendages als men zinget Judica). 
 Henric Veer en Herman Pannard, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Rolof van 
 Luesen en Gese, dochter van Johan Rode, verkocht hebben aan Lense die Veer en Maes 
 Rovetassche ten behoeve van het gasthuis aldaar drie hofsteden, vroeger eigendom van heer 
 Dyric ten Colke. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3163) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
112.  1380 maart 12 (feria secunda proxima post Judica). 
 Henricus de Berka, plebaan te Wesel, verklaart, dat Jobya, zuster van wijlen heer 
 Theodoricus, plebaan te Byrten, erkend heeft vanwege haar overleden broer drie marken te 
 hebben betaald aan Gerardus Nyle ten behoeve van Bertradis van der Wade. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4366) met het geplette zegel van de oorkonder in groene was. 
 
113.  1380 oktober 10 (up Sunte Victors dach). 
 Jacob van Apeldorn en zijn vrouw Hillegard verklaren verkocht te hebben aan Henrick 
 Winterpol hun goed, gelegen op het einde van de Oy van Doeseborch, gekomen uit het goed 
 ten Nyenhave en in pacht bij Heyne ten Kippe. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1566) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
114.  (1381) februari 12 (apud Westmonasterium ...... anno regni nostri quarto). 
 Richardus, koning van Anglia enz., transsumeert op verzoek van de kooplieden uit Alemannia 
 de brief van 1361 februari 8 (zie Regestenlijst nr. 65). 
 
 Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 11 verso. 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, IV, nr. 711. 

 
115.  1381 februari 28 (des neesten Donresdages na Sente Mathijs’ dach des heiligen apostols). 
 Willem van Gulich, hertog van Ghelre enz., beveelt zijn tollenaars te Nymegen, Tyel, 
 Sautboemel en elders, van de burgers van Doesborgh geen tol te heffen, daar hij de 
 privileges bevestigd heeft, die zij hadden ontvangen van zijn oom hertog Edward en hertog 
 Reynolt, diens vader. 
 
 115a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 397). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 115b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 115c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 409) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen  
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 115d.  Afschrift van circa 1450 in inv. nr. 413, fol. 6. 
 
116.  1381 oktober 10 (up Sunte Victoers ende Gereonis dach der hilger marteler). 
 Johan dye Mey, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Lense dye Veer verklaard heeft, dat 
 Herman Scipsmeider van hem heeft teruggekocht een rente van drie oude schilden per jaar, 
 gaande uit een akker in der Lure, genaamd Meister Hermans acker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 78) met de zegels van de oorkonder en van Lense dye Veer in 
 groene was. 
 
117.  1382 maart 9 (des Sonnendages in der vastene, als men zinget Oculi mei). 
 Johan die Mey, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Everd, Johan en Willam van Byngerden, 
 broers, Gertrud en Lizebeth, hun zusters, verkocht hebben aan Reyner Kermissen een stuk 
 land, geheten de Ruedemaet, in het kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 41) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
 Dorsale notitie: Van Kermismaet. Antiquissime littere. 
 
118.  1382 maart 9 (des Sonnendages in der vastene als men zinget Oculi mei). 
 Gumpard van Byngerden verklaart Reyner Kermissen te hebben beleend met een stuk land, 
 geheten de Ruedemaet, in het kerspel Angerlo, na opdracht door Everd van Byngerden 
 Gumpartszoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 41) met de zegels van de oorkonder en van de leenmannen Everd 
 van Byngerden en Geryd Neghel in groene was. 
 
119.  1382 maart 12 (up Sunte Gregorius’ dach). 
 Everd, Johan en Willam van Byngerden, broers, als hoofdschuldenaren benevens Dideric van 
 Hekere, Wolter van Kelle en Johan van Averlake als borgen beloven, dat zij Reyner Kermissen 
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 het goed, genaamd die Ruedemaet, in het kerspel Angerlo, vroeger eigendom van Gumpart 
 van Byngerden, zullen vrijwaren en daarvoor te Zevener in leisting zullen komen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 41) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
120.  1382 april 22 (up Sunte Georgius’ avond). 
 Everd ter Poerten Hermanszoon en Johan Steyneken, schepenen te Doeseborch, oorkonden, 
 dat heer Geryd to Byvorden, priester, verkocht heeft aan Henrick Winterpol een stuk land 
 naast het land, dat aan Jacob van Apeldorn heeft toebehoord. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1566) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
121.  1383 maart 27 (des neesten Vrydages nae Paesche dage). 
 Johan dye Mey, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Gertrud Gise Muelres dochter, weduwe 
 van Everd van Byngerden, verkocht heeft aan het gasthuis aldaar een maat land tussen 
 Verzwenen mate en Grymmen ghere. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3172) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie:Van Ghise Mulners mate. 

 
122.  1383 mei 25 (up Sunte Urbanus’ dach). 
 Johan die Mey, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Aleid, weduwe van Reyner Kerstans, 
 verkocht heeft aan het gasthuis aldaar een halve morgen land op Koppenberch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3181) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
123.  1383 augustus 10 (op Sente Laurencius’ dach). 
 Willem van Gulich, hertog van Gelre enz., geeft zijn hof, genaamd de hof then Have of 
 Gorderinchoff, in het kerspel Dreempt aan Werner then Have in erfpacht voor veertig pond 
 per jaar op zondanige wijze, als heer Herman en Werner then Have en hun voorvaderen die 
 in lijftocht bezeten hebben. 
 
 123a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4337) met het geplette zegel van de oorkonder in rode was. 
 123b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4337). 
 
124.  1383 september 17 (up Sunte Lamberts dach). 
 Johan Claweszoon en Geryd Negel, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Henric 
 Rovetassche en zijn vrouw Woube aan de kerk aldaar voor bouw en verlichting tot een 
 eeuwig testament hun hofstede te dier stede hebben geschonken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2281) met de geplette zegels van de oorkonders in groene was. 
 
125.  1384 maart 17 (up Sunte Gertrude dach der hilger juncfrouwe). 
 Dirc van Ubele en Johan van Clynke, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Jacob 
 Maeszoon van Dyederen geschonken heeft aan de kerk aldaar een hofstede ter plaatse, uit 
 welker opbrengst wijn moet worden gekocht ten gebruike van geestelijken, die het 
 H. Sacrament hebben ontvangen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2282) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
126.  1384 maart 21 (up Sunte Benedictus’ dach). 
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 Johan die Mey, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Everd die Reyger en zijn vrouw 
 Wychmoet verkocht hebben aan Henrick Veer een stuk land in het kerspel Dreempt, 
 uitkomend op de Berstede. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4266) met de zegels van de oorkonder en Everd dye Reyger in groene 
 was. 
 
  N.B. Op de staart van het eerste zegel staat: Reighersmaetken. 

 
127.  1384 april 26 (des Dinxdaghes na Sente Marcus’ dach). 
 Egbert Berwolding en Henric van den Lare, schepenen te Deventer, oorkonden, dat Willam 
 Godevardszoon, zijn vrouw Vrouwiken en Aleyt, haar dochter bij haar eerste man Johan van 
 Dozeborch, verkocht hebben aan Clawes Palle de hofstede naast het Baghinenerve te 
 Dozeborch, waarop Willam van Baec, de schoenmaker, een leemhuis heeft staan. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4196) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Enen aelden uutgelechden brief. 

 
128.  1384 mei 14 (des Saterdages na den Sonnendach Cantate). 
 Willem van Gulich, hertog van Gelre enz., verklaart, het goed, gelegen in de Dorentslage, 
 vroeger behorende aan Gerit Spijc, te hebben ontslagen van de verplichtingen tegenover 
 zijne heerlijkheid, en het voor een jaarlijkschen erftyns van acht grooten te hebben gegeven 
 aan zijne dienstlieden Willem en Wynandt, kinderen van Gerit voornoemd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 88). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
129.  1385 februari 3 (up Sunte Blasius’ dach). 
 Gosen Hocke en Henric Blyfher, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Geerloch 
 Geerlochszoon en zijn vrouw Gertrud verkocht hebben aan Johan Claweszoon de helft van 
 twee hofsteden aldaar, de ene gelegen upper Huerne, van welke de andere helft aan het 
 gasthuis toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4198) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
130.  1386 mei 13 (op Sente Servacius’ dagh in den Meyie). 
 Johan van Wylake, drost in Lymersgh, oorkondt, dat Henric van Lynne en Dyderic van Lynne, 
 broers, zoons van heer Johan van Lynne, verkocht hebben aan Henric van Zevener, bastaard, 
 twee morgen land in de Landelosen beemden in het kerspel Zevener. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4369) met de zegels van Henric en Dyderic van Lynne benevens dat 
 van de oorkonder (op de derde plaats!) in groene was. 
 
131.  1386 augustus 9 (up Sunte Laurencius’ avond des hilgen martelers). 
 Dideric van Ubele en Johan Claweszoon, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Henric 
 Boereken en zijn vrouw Griete verkocht hebben aan de kerk aldaar voor de bouw de helft 
 van hun huis, alsmede een rente van twee ponden per jaar uit het huis, bewoond door 
 Riquyn Budelmaker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2283) met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was. 
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132.  1386 november 26 (des Manendages na Sunte Katherinen dage der hilger joncfrouwen). 
 Geryd Negel en Herman Pannard, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Johan 
 Symonszoon en zijn vrouw Nenne aan Aleid, weduwe van Willam Musenaer, hun hofstede 
 aldaar hebben verkocht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2285) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Het zegel 
 van de tweede oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
133.  1387 juli 13 (up Sunte Margareten dach). 
 Geryd Negel, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Woube Nyelen overgedragen heeft aan 
 Lense die Vere en Henric Winterpol ten behoeve van het gasthuis aldaar een akker land op 
 Dickenhorst. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3182) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
134.  1387 september 17 (up Sunte Lamberts dach). 
 Geryd Negel, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Elbert van Duven en zijn vrouw Lizebet 
 verkocht hebben aan Herman Mom, genaamd dye Scheerre, hun een derde deel van 
 Heyneman Steenremans mate benevens een derde van een akker op Dickenhorst. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4199) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
  
135.  1387 oktober 31 (up Alre hilgen avond). 
 Dideric van Ubele en Herman Pannard, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Henric van 
 Doeseborch en zijn vrouw Herburgh verkocht hebben aan Henrick Winterpol een rente van 
 een en een kwart oud schild per jaar, gaande uit hun huis, gelegen tegenover het gasthuis en 
 naast het stenen huis van Rolof Gumpartszoon. 
 
 135a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4463) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 135b.  Afschrift van circa 1430 in inv. nr. 4468, fol. 25. 
 
136.  1387 november 7 (up Sunte Willibrordus’ dach). 
 Geryd Negel, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Dideric Smulling en zijn vrouw Ermgard 
 verkocht hebben aan Dyrck van Ubele anderhalf vierde deel van de goederen tot Ubele en to 
 Laeckwick, anderhalf vierde deel van Wyssekens mate en een vierde deel van twee akkers in 
 het veld te Dreempt, vroeger toebehorend aan Lense die Veer. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4420) met het zegel van Dideric Smulling in groene was. Het zegel van 
 de oorkonder is verloren. 
 
137.  1387 december 20 (up Sunte Thomas’ avond des hilgen apostols). 
 Johan Schaep als tynsheer verklaart, dat de koop van een mate, gelegen bij Veneken, door 
 Henric van Doeseborch, van Maes Reynerszoon, met zijn toestemming is geschied. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A.nr. 65) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
138.  1388 april 3 (des Vrydages in der hilger Paeschweke). 
 Geryd Negel, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Herman Momme en zijn vrouw Jutte 
 geschonken hebben aan het Beghynenconvent aldaar een vierde van een mate, genaamd 
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 Juttenmeteken, benevens een rente van een oud schild per jaar, gaande uit twee derde van 
 een stuk land, genaamd Heyneman Steenremans meteken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4241) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Gedeeltelijk door vocht verbleekt. 

 
139.  1388 augustus 21 (des Vrydages na Unser Vrouwen dach Assumpcio). 
 Geryd Negel, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Herman Momme geheten dye Scheerre en 
 zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan Mechteld, weduwe van Diderick Markolfs, hun maat, 
 genaamd VerSwenen maet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4457) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
140.  1388 november 13 (up Sunte Brixius’ dach). 
 Gosen Hocke en Geryd Negel, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Lambert Uppen 
 Luetke voor vier pond per jaar gepacht heeft van de kerkmeesters en de gasthuismeesters te 
 Doeseborch het huis, vroeger bewoond door Heyn Meiger. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2304) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
141.  1388 december 12 (op Sunte Lucien avond). 
 Diric Kelreweert, landdrost van Zutphen, oorkondt, dat Evert ten Have en zijn vrouw Gheyse, 
 Gheryt Heynenzoon en zijn vrouw Lutghaert alsmede Johan Everszoon verkocht hebben aan 
 Werner ten Have het land, genaamd des Moelners maet, in het kerspel Keppel en de 
 buurschap Elderic. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4206) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
  
142.  1389 februari 1 (op Onser Vrouwen avond Purficatio). 
 Henric van der Haep, ambtman van jonker Sweder heer van Voerst en van Keppel, oorkondt, 
 dat Everd ten Have, de zoons van Johan die Scroder en Geryd Honichgat verkocht hebben 
 aan Werner ten Have een stuk land, genaamd des Molners mait, in het kerspel Keppel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4206) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
143.  1389 maart 8 (up den achten dach in Meerte). 
 Diderick Kelreweert, landdrost van Zutphen en richter te Doeseborch, oorkondt, dat Aernd 
 van Holthusen en zijn vrouw Gertrud tot een eeuwig testament geschonken hebben aan de 
 kerk en aan het gasthuis aldaar samen de helft van het goed, genaamd dye Gansepol, in het 
 kerspel Angerlo, waarvan de andere helft toebehoort aan Roelof Ebbertszoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2289) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
144.  1389 april 25 (up Sunte Marcus’ dach des hiligen ewangelisten). 
 Broeder Geryd Splinter van den Enghe, landcommandeur van het Duitsche huis te Utrecht, 
 geeft de inwoners van Doeseborch toestemming, dat alle altaren en capelrieën, die gesticht 
 zullen worden in de parochiekerk aldaar, ter collatie zullen blijven van de stichters en hun 
 erfgenamen, behoudens de door de vicarissen aan de pastoor verschuldigde 
 gehoorzaamheid. 
 
 144a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 1913). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
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 144b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 144c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 411) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 144d.  Geïnsereerd in de brief van 1410 mei 2 ((zie Regestenlijst nr. 282). 
 144e.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 10. 
 
145.  1389 juli 5 (des Manendages na Sunte Martens dach Translatio). 
 Diderick Doys van Lole en zijn vrouw Griete, Johan van Lole en zijn vrouw Hadewich en 
 Diderick Doys van Lole Willamszoon en zijn vrouw Griete verklaren verkocht te hebben aan 
 Werner ten Have de helft van het goed, genaamd to Westerwick, in het kerspel Dreempt, 
 leenplichtig aan de vrouw van Reynold van Reeys. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4269) met de zegels van Diderick, Johan en Diderick Doys in groene 
 was. 
 
146.  1389 juli 5 (des Manendages na Sunte Martens dach Translacionis). 
 Dyderick Kelreweert, landdrost van Zutphen, oorkondt, dat Diderick Doys, benevens Johan en 
 Dyderick Doys van Lole, broers, zoons van Willam van Lole, verkocht hebben aan Werner ten 
 Have de helft van het goed, genaamd to Westerwijck, in het kerspel Dreempt, leenplichtig 
 aan de vrouw van Reynold van Reeys. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4269) met de zegels van de oorkonder, Diderick Doys, Johan Doys en 
 Diderick Doys in groene was. 
 
147.  1389 augustus 13 (up Sunte Ypolitus’ dach). 
 Maes dye Veer, richter, en Diderick van Ubele en Johan Claweszoon, schepenen te 
 Doeseborch, oorkonden, dat Gerardus Boechamer eenerzijds en Alijt, weduwe van Geryd van 
 Olborch, benevens Geryd van Olborch, haar zoon, en Gertrud en Alijt, haar dochters, een 
 scheiding hebben aangegaan van de nalatenschap van wijlen heer Henrick Boechamer, 
 priester, waarbij eerstgenoemde een rente en verschillende goederen verkrijgt. 
 
 147a.  Oorspronkelijk (Inv. nr.4449) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 147b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 15 verso. 
 
148.  1389 oktober 21 (up der Hilger Erfdusend megede dach). 
 Reynold van Reeys beleent Werner ten Have met het halve goed to Westerwick in het 
 kerspel Dreempt na opdracht door Margriete van Lole en Dyrck Doys van Lole, haar zoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4269) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
149.  1389 december 21 (up Sunte Thomas’ dach des hilgen apostols). 
 Diderick van Ubele en Johan Claweszoon, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Clawes 
 to Spalle en zijn vrouw Guedele verkocht hebben aan het jonkvrouwenconvent aldaar de 
 hofstede naast het convent, waarop Willam van Bake een lemen huis heeft staan. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4196) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
150.  1390 februari 3 (up Sunte Blasius’ dach). 
 Diderick van Ubele en Geryd Negel, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Johan van 
 Brummen, zijn vrouw Aleyd en Lizebet, hun moeder, verkocht hebben aan Herman uppen 
 Oerde hun hofstede aldaar. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4203) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Convent. 

 
151.  1390 februari 20 (up den Sonnendach als men zinget Invocavit). 
 Maes die Veer, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Jacob Mensenzoon en zijn vrouw 
 Gertrud verkocht hebben aan Frederick Leemplecker het goed, genaamd dye Roeden, in het 
 kerspel Angerlo naast Papenhoevel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4243) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
152.  1390 maart 12 (up Sunte Gregorius’ dach). 
 Henrick Winterpol en Johan Vos, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Aleid Peters 
 verkocht heeft aan Sander den Veer een hofstede in de Luttikestrate aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4532) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
153.  1390 mei 21 (up den hilgen Pynxteravond). 
 Maes die Veer, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Gryete, weduwe van Johan van Steenre, 
 en Rolof van Steenre, haar zoon, verkocht hebben aan Henrick van dem Steyne, genaamd die 
 Visscher, hun vierde deel van het erf Boeyenoerd, voor de overige drie kwart tynsplichtig aan 
 Gryete voornoemd. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4455) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
  
154.  1390 september 1 (up Sunte Egidius’ dach). 
 Maes die Veer, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Frederick Beerndszoon en zijn vrouw 
 Hadewich verkocht hebben aan Gerlach Gerlachszoon ten behoeve van het St. Jacobs en St. 
 Nicolaas’ altaar in de kerk te Doeseborch een vierde deel van het erf Boeyenoerd in het 
 kerspel Dreempt. 
 
 154a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4454) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 154b.  Afschrift van circa 1430 in inv. nr. 4468, fol. 17. 
 
155.  1390 september 5 (des Manendages na Sunte Egidius’ dage). 
 Gryete, weduwe van Johan van Steenre, verleent haar goedkeuring op de verkoop van een 
 vierde deel van Boeyenoerde, dat haar tynsplichtig is, door Frederic Beerndszoon ten 
 behoeve van het St. Jacobs en St. Nycolaus-altaar in de kerk te Doeseborch. 
 
 155a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4454) met het zegel van Johan Claweszoon in groene was. 
 155b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 25 verso. 
 
156.  1390 september 5 (des Manendages na Sunte Egidius’ dage). 
 Maes dye Veer, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Herman van Mekeren Udenzoon en zijn 
 vrouw Elzeken verkocht hebben aan Sander den Veer, bestuurder van het hospitaal te 
 Doeseborch, ten behoeve van dat hospitaal een stuk land bij de Stads Oye en een half 
 veldslag in Angerlovelde in Ricold Potsmate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3173 bis) met de zegels van de oorkonder en van Herman van 
 Mekeren in groene was, het eerste licht geschonden. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van Coppenberch ende Potsmate. 
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157.  1390 oktober 16 (up Sunte Gallen dach). 
 Maes dye Veer, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Henrick Rovetassche en zijn vrouw 
 Walburg verkocht hebben aan Gerloch Gerlochszoon ten behoeve van de priester van het 
 altaar van St. Jacob den meerdere en St. Nicolaus in de kerk aldaar een stuk land in het 
 kerspel Drempt, genaamd der Hondstern maet. 
 
 157a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4456) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 157b.  Afschrift van circa 1430 in inv. nr. 4468, fol. 20. 
 
158.  1390 november 3 (feria quinta post festum Omnium Sanctorum). 
 Thomas Ver, richter, schepenen en raad van de stad Doseborg berichten aan Florencius, 
 bisschop van Trajectum, dat Gherardus Boechamer, clericus aldaar, ter nagedachtenis van 
 wijlen zijn oom Henricus Boechamer, priester, en van zijn ouders het altaar ter ere van St. 
 Jacobus maior en St. Nycholaus in de kerk te Doseborch begiftigd heeft met een rente van 
 drie oude schilden per jaar uit een huis aldaar, een stuk grond in de Waterstrate en een tuin 
 bij de Kleine Poort, een stuk land aan de Drempter dijk, twee stukken land, genaamd Roeden, 
 in Angerlobroek, een weiland, genaamd Bollic, een weiland, genaamd Honsteren mateken, 
 en een kwart van een weide, genaamd Boyennoert, alles in het kerspel Drempt, met regeling 
 van het collatierecht, en verzoeken daarop de bisschoppelijke bekrachtiging. 
 
 158a.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4469) op perkament. 
 158b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 4. 
 158c.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 18. 
 158d.  Afschrift van circa 1600 (Inv. nr. 1907), gewaarmerkt door J. Hanius, landschrijver van 
  het graafschap Zutphen. 
 
  N.B. In originali met transfix d.d. 1391 juli 9 (zie Regestenlijst nr. 162). 

 
 Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, dl. 39 (1913), blz. 289. 
 
159  1390 november 10 (up Sunte Martens avond in den winter). 
 Maes dye Veer, richter, en Dideric van Ubel en Johan Claweszoon, schepenen te Doeseborch, 
 oorkonden, dat Alijt, weduwe van Reyner Kerstans, overgedragen heeft aan heer Adriaen, 
 pastoor van de kerk aldaar, heer Diderick den Gruter, priester, Henrich Winterpol en Johan 
 voornoemd als haar executeurs ad hoc haar huis, bewoond door Riquyn Budelmaker, 
 benevens een rente van twee pond per jaar uit het Winterpols slach in het kerspel Angerlo, 
 waarna deze executeurs dit alles hebben bestemd voor de vicarie van St. Jacobus en St. 
 Nicolaus in genoemde kerk, onder de last van een jaarlijkse uitkering van acht pond aan een 
 priester uit het geslacht van Aleid. 
 
 159a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4450) met de zegels van de oorkonders in groene was, het 
  tweede licht geschonden. 
 159b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 22. 
 
160.  1390 december 12. 
 De notaris Ingrammus Domer instrumenteert, dat Heylewig, weduwe van Sweder heer van 
 Voerst en van Keppel haar testament heeft gemaakt, dat hier woordelijk is geïnsereerd, en 
 waarin zij haar dochter opdraagt enige van haar goederen, met advies van een door haar te 
 kiezen mede-executeur, tot Godes eer te bestemmen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4414) met de signatuur van de notaris. 
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  N.B. Met transfix d.d. 1397 oktober 30 (zie Regestenlijst nr. 202). Gedrukt: Archief aartsbisdom 
  Utrecht, XXX, blz. 30. 

 
161  1391 februari 21 (up Sunte Petrus’avond ad Cathedram). 
 Gosen Hocke en Johan Clawszoon, schepenen te Doeseborch, oorkonden, dat Everd ter 
 Poerte Stynenzoon verklaart, dat heer Henric Boechamer, priester, de koopsom van een 
 rente van drie oude schilden en twee derde van een half oud schild, gaande uit zijn huis ten 
 behoeve van het altaar van St. Jacob en St. Nycolaus in de kerk aldaar, heeft betaald. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4462) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
162.  1391 juli 9 (Dominica proxima post octavas apostolorum Petri et Pauli). 
 Florencius, bisschop van Trajectum, bekrachtigt de stichting en begiftiging van het altaar van 
 St. Jacobus maior en St. Nycholaus in de parochiekerk van Doseborg, nader omschreven in de 
 brief d.d. 1390 november 3 (zie Regestenlijst nr. 158), waardoor deze gestoken is. 
 
 162a.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 5 verso. 
 162b.  Afschrift van circa 1600 (Inv. nr. 1907), gewaarmerkt door J. Hanius, landschrijver van 
  het graafschap Zutphen. 
 
163.  1391 september 29 (up des gueden Sunte Michiels daghe). 
 Henrick Winterpol en zijn vrouw Lutgard schenken aan het gasthuis te Dozeborch tot een 
 eeuwig testament een hun toebehorend stuk land, gelegen op Koninx hare en grenzend aan 
 VerZwenen mate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3183) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. 
 
164.  1391 oktober 20 (des Vriedages na Sunte Gallen daghe). 
 Geryd die Boze, richter te Dozeborch, oorkondt, dat Maes Reynarszoon en zijn vrouw 
 Engelraed anders genaamd Renne verkocht hebben aan Johan Clawszoon de helft van een 
 stuk land, genaamd Udenmate, in het kerspel Dreempt in de Barsteden, waarvan de andere 
 helft aan Jacob van Diederen toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4418) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
165.  1391 november 11 (up Sunte Mertijns dach in den winter). 
 Aelt van Steenbergen, proost van Zutphen, verklaart, dat de verkoop van de halve maat, 
 geheten Uden maet of Cortehoeff, bij Doseborch in het kerpel Drempt door Maes 
 Reynerszoon aan Johan Clauyszoon, burger te Doseborch, met zijn toestemming is geschied, 
 behoudens de aan de proosdij verschuldigde jaarlijkse tyns. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4418) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
166.  (1391) december 1 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri quintodecimo). 
 Richardus, koning van Anglia, verleent de kooplieden van de Anza Alemanie voor twee jaar 
 vrijstelling van de in verschillende steden en plaatsen geheven nieuwe invoerrechten. 
 
 Afschrift van 1554 in Inv. nr. 2472, fol. 13 verso. 
 
  N.B. Gedrukt: Hansisches Urkundenbuch, IV, nr. 1076. 
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167.  1391 december 10 (des Zonnendages na Unser Liever Vrouwen dage Concepcio). 
 Geryd Negel en Henrick van Kelle, schepenen te Dozeborch, oorkonden, dat Henrick Spiick en 
 zijn vrouw Jutta aan het altaar van St. Jacob de meerdere en St. Clauus in de kerk aldaar een 
 rente van acht pachtgrooten per jaar, gaande uit hun huis in de Smedestrate, overgedragen 
 hebben, waarvoor heer Gard Boechamer, priester, hun een stuk land heeft afgestaan. 
 
 167a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4460) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 167b.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4460) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 167c.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 23 verso. 
 
168.  1392 januari 24 (up des gueden Sunte Paulus’ avond des heiligen apostols Conversio). 
 Geryd Negel en Warner Lering, schepenen te Dozeborch, oorkonden, dat heer Otto 
 Ottenzoon, priester, verpacht heeft aan Conraed Schelhaver, zijn neef, zijn huis en hofstede 
 naast de hofstede van het Duitsche huis voor twee oude schilden per jaar, en onder de last 
 van een half schepel koren per jaar voor de pastoor van Dozeborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4498). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van Henrick Stockmans huys. 

 
169.  1392 april 17 (des Wonzedaghes na den heiligen Paesschdage). 
 Gheryd die Boze, richter te Dozeborch, oorkondt, dat Johan Clawszoon verkocht heeft aan 
 heer Dyrck den Gruter, priester, de helft van een stuk land, geheten Uden mate, in het 
 kerspel Dreempt naast de Barstede. 
 
 169a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4418) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en 
  van Johan Clawszoon in groene was. 
 169b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 10 verso. 
 
170.  1392 april 23 (op des gueden Sunte Georgius’ daeghe). 
 Garit die Boeze, richter te Doisborch, en schepenen aldaar oorkonden, dat Garret Nagell en 
 zijn vrouw Hadewich tot een eeuwig testament aan de schepenen van die stad geschonken 
 hebben hun goederen, genaamd Otten mate en Colckaicker, gelegen in het kerspel 
 Doisborch, onder de last van levenslang gebruiksrecht voor broeder Garret Nagell van de 
 orde van St. Jan, hun zoon, terwijl deze goederen na zijn dood voor de stichting van een 
 vicarie ter collatie van de schepenen moeten worden bestemd. 
 
 Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 19. 
 
171.  1392 april 30 (up Sunte Wolburge avont). 
 Aelt van Steenbergen, proost van Zutphen, verklaart, dat heer Diric die Gruter, priester, met 
 zijn toestemming van Johan Claweszoon, burger te Doezeborch, gekocht heeft de halve 
 maat, geheten Uden maet of Cortehoeiff, in het kerspel Drempt, waarvan de andere helft 
 aan Jacop van Diederen toebehoort, behoudens de aan de proosdij verschuldigde tyns. 
 
 171a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4418) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 171b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 11 verso. 
 
172.  1392 oktober 30 (des Wonzedages na der twyer hiligher apostole daghe Sunte Symonis et 
 Jude). 



31 

 

 Ghisebert Lansing, tynsheer van Wyssekens mate naast de Hoyluren in het kerspel Steenre 
 en de buurschap Raede, verklaart, dat Gheryd die Boze en diens vrouw Mechtold deze met 
 zijn toestemming hebben verkocht aan heer Dirck den Gruter, priester. 
 
 172a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4420) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 172b.  Afschrift van circa 1430 in inv. nr. 4468, fol. 10. 
 
173.  1392 oktober 30 (des Wonzedaghes na der twier heliger apostole dage Sunte Symonis et 
 Jude). 
 Ghisebert van Bronchorst, ridder, landdrost van Zutphen, oorkondt, dat Gheryd die Boze en 
 zijn vrouw Mechtold verkocht hebben aan heer Dirck den Gruter, priester, hun land, 
 genaamd Wissekensmate, in het kerspel Steenre en de buurschap Raede, tynsplichtig aan 
 Ghisebert Lansing. 
 
 Afschrift van circa 1430 in inv. nr. 4468, fol. 9 verso. 
 
174.  1392 oktober 30 (des Wonzedages na der twyer hiligher apostole daghe Sunte Symonis et 
 Jude). 
 Johan Clawszoon en Gheryd Negel verklaren, dat zij heer Dirck den Grueter de door hem 
 gekochte Wyssekes mate, gelegen naast de Hoylure in het kerspel Steenre en in de 
 buurschap Raede, zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4420) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Het zegel 
 van de tweede oorkonder is verloren. 
 
175.  1392 november 11 (up des gueden Sunte Martens daghe in den winter). 
 Gheryd die Boze, richter te Dozeborch, oorkondt, dat Harman ten Negelgar, Dirck die Haen 
 en Ewesse, diens vrouw, verkocht hebben aan heer Dirck den Gruter, priester, acht roeden in 
 het kerspel Angerlo bij Hoechestel, tynsplichtig aan Gheryd Momme van Kell. 
 
 175a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4417) met de zegels van de oorkonder en vanDirck die Haen 
  in groene was, het eerste licht geschonden. 
 175b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 13 verso. 
 
176.  1392 november 30 (up des gueden Sunte Andreas’ daghe des heiligen apostols). 
 Johan Clawszoon en Warner Lering, schepenen te Dozeborch, oorkonden, dat Willam 
 Clinchamer voor vier pond per jaar gepacht heeft van Peter Putenaf, Gheryd Hake, Lense de 
 Ver en Gysebert van Ubele, kerk- en gasthuismeesters een hofstede, toebehorende aan de 
 kerk en het gasthuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2305) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
177.  1392 november 30 (up des gueden Sunte Andreas’ daghe des heiligen apostols). 
 Gheryd Momme van Kelle als tynsheer verklaart, dat de verkoop van acht roeden land in het 
 kerspel Angerlo door Harman ten Negelgar, Dirxken die Haen en Ewesse, diens vrouw, aan 
 heer Dirck den Gruter, priester, met zijn toestemming is geschied. 
 
 177a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4417) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 177b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 14. 
 
178.  1392 december 1 (crastino Andree apostoli). 
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 Gherardus die Bose, richter in de kerspelen Doseborch, Steenre, Drempte en Angerlo, en 
 burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doseborg berichten aan Florencius, bisschop 
 van Trajectum, dat Theodericus Gruter, priester te Doseborch, zijn bezittingen, met name 
 een weide, geheten Wiskensmaet, in het kerspel Steenre en de buurschap Rade, een weide, 
 genaamd Udenmate, in het kerspel Drempte en enige stukken land, genaamd Roeden, in 
 Angerlobroek aan het St. Katherina-altaar in de kerk te Doseborch geschonken heeft ten 
 behoeve van de priesters van dat altaar met regeling van het collatierecht, en verzoeken 
 daarop de bisschoppelijke bekrachtiging. 
 
 178a.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4469) op perkament. 
 178b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 2. 
 178c.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 17. 
 
  N.B. In originali met transfix d.d. 1393 januari 30 (zie Regestenlijst nr. 180). Gedrukt: Archief 
  Aartsbisdom Utrecht, dl. 39 (1913), blz. 292. 

 
179.  1393 januari 12 (up Vudelzonnendach). 
 Gheryd die Boze, richter te Dozeborch, oorkondt, dat Gosen van Aswiin en zijn vrouw Alijd 
 verkocht hebben aan jonkvrouwe Bye Sanders drie kwart van zeven roeden in het kerspel 
 Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 42). De zegels van de oorkonder en van Gosen van Aswiin zijn 
 verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en gedeeltelijk vergaan. Dorsale notitie: Van die Roeden. De 
  datering is vermoedelijk ontleend aan den Woedelmaendach, de maandag na Driekoningen of 
  Koppermaandag. Zie Verwijs en Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek, deel IX, in voce 
  Woedelmaendach. 

 
180.  1393 januari 30 (mensis Januarii die penultima). 
 Florencius, bisschop van Trajectum, bekrachtigt de schenking van goederen aan het 
 opgerichte St. Katherina-altaar in de parochiekerk te Doseborch, nader omschreven in de 
 brief d.d. 1392 december 1 (zie Regestenlijst nr. 178), waardoor deze gestoken is, en begiftigt 
 Theodoricus Gruter, priester, met dit altaar. 
 
 180a.  Onvolledig gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4469) op perkament. 
 180b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 2 verso. 
 180c.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr.413, fol. 17 verso. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 39 (1913), blz. 294. 

 
181.  1393 maart 5 (des irsten Wonzedages na Reminiscere). 
 Ghisebert Lansing verklaart zijn tynsrecht van Wyssekenmate in het kerspel Steenre en de 
 buurschap Rade tot een eeuwig testament te schenken aan het St. Katherinenaltaar in de 
 kerk te Dozeborch, bij welke deze mate tot het vicariegoed behoort. 
 
 181a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4420) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 181b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 10 verso. 
 
182.  1393 mei 12 (up des gueden Sunte Pancracius’ daghe). 
 Henrick Winterpol en Lense Reynarszoon, schepenen te Dozeborch, oorkonden, dat Willam 
 van Averlake en zijn vrouw Bye verkocht hebben aan Warner ten Have een stuk land in het 
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 kerspel Drempt op Drempter Oye, vroeger toebehorend aan Reynar van der Huete en diens 
 vrouw Hadewych. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4206) met de zegels van de oorkonders en Willam van Averlake in 
 bruine was. 
 
183.  1393 mei 17 (des Saterdages na Unses Heren Hemelvaerts daghe). 
 Gheryd die Boze, richter te Dozeborch, oorkondt, dat Henrick dye Visscher en Mechtold, zijn 
 vrouw, verkocht hebben aan heer Gheryd Bochamer, priester, hun vierde deel van 
 Boyenoerd in het kerspel Dreempt tusschen des Greven meteken en de Barsteede. 
 
 183a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4455) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in 
 groene was. 
  N.B. Met trensfix d.d. 1421 augustus 22 (zie Regestenlijst nr. 372). 

 183b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 17 verso. 
 
184.  1394 maart (tussen 9 en 14) (…….dages nae Invocavit). 
 (Henrick) Winterpol en Henrick van Kelle, schepenen te Dozeborch, oorkonden, dat Roloff 
 Gum(pardszoon) en Johan ten Collycke, gasthuismeesters aldaar, een erfwissel hebben 
 aangegaan met Wolter, zoon van Henrick Rabede, waarbij het gasthuis een hofstede op de 
 hoek van het Papenstrateke verkrijgt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3164). De zegels van de oorkonders zijn verloren.  
 
  N.B. Door vocht beschadigd en gedeeltelijk onleesbaar. 

 
185.  1394 april 2 (des Donredages na Letare). 
 Henryck Winterpol en Henryck van Kelle, schepenen te Dozeborch, oorkonden, dat Herman 
 Wolterszoon en zijn vrouw Bate verkocht hebben aan de gasthuismeesters Rolof 
 Gumpardszoon en Johan ten Kollycke de helft van een hofstede aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3165) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
186.  1394 november 11 (up Sunte Martens daghe in den winter). 
 Henrick van Kelle en Aelbert Scryver, schepenen te Dozeborch, oorkonden dat Gysebert van 
 Ubel en Jutte, zijn vrouw, verkocht hebben aan Sander de Ver een rente van drie pond per 
 jaar, gaande uit hun hofstede naast hun woonhuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4312) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
 geschonden. 
 
187.  1394 december 20 (up Sunte Thomas’ avonde des heiligen apostols). 
 Henrick van Schueren, richter te Dozeborch, oorkondt, dat Harman uppen Oerde en zijn 
 vrouw Griete, Maes Reynarszoon en zijn vrouw Engelraet, en Henrick Andrieszoon en zijn 
 vrouw Harbrich verkocht hebben aan Benedicte, weduwe van Johan Arndszoon, en haar 
 kinderen, hun aandelen in een maatje in het kerspel Angerlo bij de Hesemate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4490). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en verbleekt. Dorsale notitie: Van Dyckens mate. 
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188.  1395 januari 21 (op Sunte Agneten dage). 
 Henric Wynterpol en Henric van Kelle, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat Rolof die 
 Cremer verklaard heeft gepacht te hebben van heer Gheryd Boechamer, priester, de 
 hofstede, toebehorend aan het St. Jacobs- en St. Nicolaas-altaar in de kerk te Doseborch, 
 onder voorwaarde, dat hij van de pacht ontslagen zal zijn, als de stadsmuur van Doseborgh er 
 door gelegd wordt of bij overstroming door de IJsel. 
 
 Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 22. 
 
189.  1395 oktober 14 (des Donredages na Sunte Gereonis ende Victoris dage). 
 Gosen van Aswiin, richter te Dozeborch, oorkondt, dat Dirck van Batenborch en zijn vrouw 
 Alijd van Wyncen verkocht hebben aan Vrederyck van Steenre een rente van tien oude 
 schilden per jaar, gaande uit het goed, genaamd die Hurst en Bollards gued, in het kerspel 
 Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met de zegels van de oorkonder en van Dirck van Batenborch 
 in groene was. 
 
190.  1396 januari 14 (up Sunte Poncianus’ dach eens heilighen martelers). 
 Dirc heer van Wyssche, knape, Zweder van Wyssche en Beernt van Wyssche, broers, 
 erfgenamen van hun moeder Agnize van Wyssche, geven toestemming, dat zij bij testament 
 beschikt over: 1e de goederen, afkomstig van haar moeder wijlen Heilewich van Voerst, 2e 
 haar eigen kleding, 3e drie honderd guldens uit haar renten en goederen, en verder, dat zij 
 heer Herman ten Hove, priester en vicaris in de kerk van Keppel, en heer Dirc die Gruter, 
 priester en vicaris in de kerk te Doezeborch, tot haar executeurs benoemt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4414) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Met transfix d.d. 1396 januari 21 (zie Regestenlijst nr. 191). 

 
191.  1396 januari 21 (up Sunte Agneten dach). 
 Agneze, jonkvrouw van Gramesberghe, verklaart de inhoud van de brief d.d. 1396 januari 14 
 (zie Regestenlijst nr. 190), waardoor deze gestoken is, goed te keuren, alsof haar naam daarin 
 was vermeld en haar zegel er aan gehangen. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4414) met het zegel van de oorkondster in groene was. 
 
192.  1396 april 4 (op Sunte Ambrosius’ dach). 
 Goessen Hocke en Henrick Wynterpoel, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Harmen 
 opten Oirde en zijn vrouw Griete verkocht hebben aan Willem Stevenszoon hun stenen huis 
 met bijbehorend terrein, belast met een ½ pond per jaar ten behoeve van de kerk. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 7 verso.  
 
193.  1396 april 10 (des Manendages na Belakenne Paesschen). 
 Johan Clawszoon en Henric Veer, schepenen te Dozeborch, oorkonden, dat Reynar Kaele een 
 erfwissel heeft aangegaan met het Baghynenconvent aldaar, waarbij dit een naast het 
 convent gelegen hof verkrijgt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4197) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
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194.  1396 mei 1 (op Sunte Walburgen dage). 
 Dirck Roever en Gosen van Aswijn, schepenen te Doezeborch, oorkonden, dat Gysebert van 
 Ubel en zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan Vrederyck van Steenre een rente van twee 
 ponden per jaar, gaande uit hun huis aldaar. 
 
 194a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4421) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
  N.B. Met transfix d.d. 1402 april 4 (zie Regestenlijst nr. 233). 

 194b.  Afschrift van circa 1430 in inv. nr. 4468, fol. 14 verso. 
 
195.  1396 mei 26 (des Vriedages na Sunte Urbanus’ dage). 
 Gosen van Aswijn, richter te Dozeborch, oorkondt, dat Dirck Roever, zoon van Johan uppen 
 Oerde, en zijn vrouw Beerte verkocht hebben aan Everd van Trire hun maatje in het kerspel 
 Dreempt in Dirck Rovers mate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4458) met de zegels van de oorkonder en van Dirck Roever in bruine 
 was, het tweede geschonden. 
 
  N.B. Gedrukt: J.W. Wijndelts, Het geslacht Op ten Noort, blz. 148. 

 
196.  1396 oktober 28 (op Sunte Symon ende Juden dage der heiliger apostole). 
 Johan Clawszoon en Gosen Hocke, schepenen te Dozeborch, oorkonden, dat J…., de 
 leidekker, en zijn vrouw Alijd verkocht hebben aan Alijd Roevers hun hofstede bij de 
 Hameidenpoert en hun hof buiten de hameide. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4232) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Beschadigd. 

 
197.  1397 februari 23 ( des Vriedages na Sunte Peters dage ad Cathedram). 
 Henric van Kelle en Maes die Veer, schepenen te Dozeborch, oorkonden, dat Maes 
 Reynarszoon en zijn vrouw Wendelmoet verkocht hebben aan Frederyck van Steenre hun 
 hofstede met rosmolen aldaar naast Beernd van Trire. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4469) met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was. 
 
198.  1397 april 14 (up den Palmavond). 
 Dirc Vullinch van den Brynke belooft, dat hij en zijn vrouw Gryete van Schulenborch het goed 
 ter Horst in het kerspel Wele en de buurschap ten Duyschen, door hem verkocht aan 
 Ghisebert van Broechusen en diens vrouw Mechtild, zullen vrijwaren, en dat hij anders 
 binnen het stadje Keppel in leisting zal komen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4284) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
199.  1397 juni 30 (des Saterdages na Sunte Peter en Pauwels daghe twier helger apostol). 
 Angnese van Wyssche erkent, dat haar voor haar vaderlijk erfdeel onder meer een rente van 
 twee pond per jaar uit de hofstede van Yperen is toegewezen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4414). Het zegel van de oorkondster is verloren. 
 
200.  1397 juli 13 (up Sunte Margareten dage). 



36 

 

 Henric van Kelle en Maes die Veer, schepenen te Dozeborch, oorkonden, dat Lense 
 Reynarszoon en zijn vrouw Griete verkocht hebben aan Frederyc van Steenre hun hofstede 
 aldaar naast Bernd van Trire. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4469) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
201.  1397 september 7 (myt mijns zelves hant ghescreven ….. up Unser Liever Vrouwen avont 
 Nativitas). 
 Frederich van Steenre Hermanszoon verklaart te schenken aan de vicarie op het O.L. 
 Vrouwen-altaar te Doseborch of aan een andere vicarie volgens advies van heer Dirc die 
 Gruter een rente van tien oude schilden per jaar gaande uit de Horst uit het goed van Dirc 
 van Batenborch, behoudens lijftocht voor zijn vrouw Benynne. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4488) met het geschonden zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
202.  1397 oktober 30 (des Dinxdaghes na Sunte Symon ende Juden daghe twyer apostelen). 
 Agneze van Wyssche, weduwe van Stheven van Wyssche, verklaart, dat zij de bepalingen van 
 het testament van wijlen haar moeder Heylewich van Voerst d.d. 1390 december 12 (zie 
 Regestenlijst nr. 160), door welke brief deze gestoken is, met raad van heer Dirc die Gruter, 
 priester en vicaris in de kerk te Doezeborch, als mede-executeur heeft uitgevoerd, en 
 verleent hem deswege decharge. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4414). Het zegel van de oorkondster is verloren. 
 
203.  1398 januari 26 (des Zaterdages na Sunte Paulus’ dage Conversio). 
 Daem van den Waeter, richter te Dozeborch, oorkondt, dat Gheryd Winckelman en 
 Mechtold, zijn vrouw, verkocht hebben aan heer Dirck den Gruter, priester, Gheerloch 
 Gheerlochszoon en Henric van Wyele hun land, geheten VerZweenenmate, in het kerspel 
 Dreempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4457) met de zegels van de oorkonder en van Gheryd Winckelman in 
 groene  was. 
 
204.  1398 januari 27 (des Zonnendaghes nae Sunte Pauwels daghe Conversio). 
 Daem van den Water, richter te Doesborch, oorkondt, dat heer Dirck die Gruter, priester, 
 Gherloch Gherlochszoon en Henric van Wiele, patronen van het altaar van St. Jacob en St. 
 Nicolaas in de kerk aldaar, aan dit altaar geschonken hebben de mate, genaamd 
 Verzwenenmate, van welke opbrengst de helft voor de priester van dit altaar is bestemd, 
 terwijl deze de andere helft moet uitkeren aan de armen. 
 
 204a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4457) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in 
 bruine was. 
  N.B. Dorsale notitie: De altare Sancti Nycolai. 

 204b.  Oorspronkelijk ( Inv. nr. 3524) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 204c.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 18. 
 
205.  1398 januari 29 (des Dinxsdages na Sunte Paulus’dage Conversio). 
 Henric Winterpol en Henric van Kelle, schepenen te Dozeborch, oorkonden, dat Henric Holle 
 erkend heeft gepacht te hebben van heer Dirck den Gruter, priester, Gerloch Gerlochszoon 
 en Henrick van Wyele, patronen van het St. Jacobs- en St. Nicolaasaltaar in de kerk aldaar, en 
 van heer Gheryd Bochamer, priester en bezitter van dit altaar, een aan dit altaar behorende 
 hofstede voor 4½ pond per jaar. 



37 

 

 
 205a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4461) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 205b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 21 verso. 
 
206.  1398 mei 22 (des Wonsdages na Ascensio Domini). 
 Dirck van Ubel en Dirck Rover, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric van Kelle, 
 Henric van Wyele en diens moeder Gertruud, ter uitvoering van de laatste wil van Johan 
 Claeuszoon, verklaard hebben, dat deze op zijn sterfbed geschonken heeft aan de kerk van 
 Angerlo en het Beghinenconvent te Doesborch een halve hofstede, waarvan de andere helft 
 aan het gasthuis behoort. 
 
 206a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4198) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Item ten brande. 

 
207.  1398 mei 22 (des Wonsdaghes na Ascensio Domini). 
 Dirck van Ubel en Dirck Rover, schepenen te Doseborch, oorkonden, dat Henric van Kelle, 
 Henric van Wyele en Gheertrud, diens moeder, ter uitvoering van de laatste wil van Johan 
 Claeus’ zoon verklaard hebben, dat deze op zijn sterfbed geschonken heeft aan het St. 
 Jacobsaltaar in de kerk van Doseborch en zijn rector heer Gheryd Boechamer een halve 
 hofstede aldaar, waarvan de andere helft aan het gasthuis toebehoort. 
 
 Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 24. 
 
208.  1399 januari 4 (des Saterdages na Circumcisio Domini geheiten Jaersdach). 
 Henric van Kelle en Gosen van Aswijn, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Boldewijn 
 (Beltkens)zoon en zijn vrouw Alijd verkocht hebben aan Bernd van Triere en Everd van Triere, 
 broers, een rente van twee pond per jaar, gaande uit hun huis in de Smeedstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 134) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
  N.B. Beschadigd. De naam van de verkoper is aangevuld uit Regestenlijst nr. 409. 

 
209.  1399 februari 10 (des Manendages na Sunte Aghaten dach). 
 Dirc van Ubele en Henric van Kelle, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Johan Scaep in 
 een erfwissel heeft overgedragen aan het gasthuis aldaar zijn hele bezitting in Ghisen mate 
 tegen kwijtschelding van een rente van vijf pond per jaar uit zijn huis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3184) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van Ghise Mulners mate. 

 
210.  1399 april 15 (des Manendages na Sunte Tyburcius’ ende Valerianus’ dach). 
 Gosen Hocke en Daem van den Watere, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Mechtolt, 
 dochter van Geryd Volre, weduwe van Bernd van der Weyden, verkocht heeft aan Henric 
 Clarc den ouden een rente van een pond per jaar, gaande uit haar deel van een huis aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3202) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
211.  1399 juli 2 (up der hilliger martelers dach Processi ende Martiniani). 
 Gosen Hocke en Gosen van Aswijn, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Lutgard 
 Winswijcs verklaard heeft door Johannes van Tricht voldaar te zijn van een som van honderd 
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 Geldersche guldens, haar verschuldigd door mr. Harman Scipsmeyder, en op de helft van 
 diens huis gevestigd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4395) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
212.  (1399) november 24 (apud Westmonasterium…..anno regni nostri primo). 
 Henricus, koning van Anglia enz., bevestigt de hier geïnsereerde brief van 1377 november 6 
 (zie Regestenlijst nr. 104) voor de kooplieden uit Alemannia. 
 
 212a.  Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), folio 14 verso). 
 212b.  Geïnsereerd in de brief van 1413 november 25 (zie Regestenlijst nr. 310). 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, V, nr. 387. 

 
213.  1400 februari 14 (up Sunte Valentijns dach). 
 Alphart van Drinen en Claes van den Walle, burgers te Zutphen, verklaren, dat zij de 
 kerkmeesters van Dozebergh de door deze van Hillen, vrouw van wijlen Tideman Wendelink, 
 en haar kinderen gekochte onroerende goederen zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2284) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
 geschonden. 
 
214.  1400 maart 12 (up Sunte Gregorius’ dach des hilligen paeus). 
 Gosen Hocke en Henric Wynterpol, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Frederic van 
 Stienre verkocht heeft aan heer Dirc den Gruter, priester, zijne hofstede in die stad upten 
 Barge. 
 
 214a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4469) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
  N.B. Dorsale notitie: De area domus nostre. 

 214b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 15. 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 39 (1913), blz 295. 

 
215.  1400 mei 12 (up Sunte Pancracius’ dach). 
 Gosen Hocke en Henric Winterpol, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Bernd van 
 Triere en zijn vrouw Lutgerd verkocht hebben aan heer Dirc den Gruter, priester, een 
 hofstede upten Berge naast die van de koper. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4469) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
216.  1400 juni 15 (up Sunte Vitus’ dach). 
 Gosen Hocke en Henric van Kelle, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat heer Henric 
 tAverstrate, priester, tot een eeuwig testament aan het gasthuis aldaar zijn stenen huis en 
 hofstede geschonken heeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3166) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, XXX, blz. 22. 

 
217.  1400 juni 23 (up Sunte Johans avond to middesomer). 
 Henric van Kelle en Everd Pot, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Hille Berndsdochter 
 verkocht heeft aan Henric Clarc den ouden een rente van een pond per jaar, gaande uit haar 
 helft van een huis aldaar. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr.3202) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
218.  1400 augustus 13 (up Sunte Ypolitus’ dach). 
 Broeder Geryd Splinter van den Engge, landcommandeur van het Duitsche huis te Utrecht, 
 geeft met goedvinden van broeder Symon van Schagen, pastoor te Doesborch, toestemming, 
 dat de twee priesters in het gasthuis aldaar dagelijks op werkdagen op de twee in dat 
 gasthuis geplaatste altaren tegelijkertijd de mis mogen lezen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3254). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
219.  1400 november 15 (des Manendages na Sunte Martens dach in den wynter). 
 Gosen Hocke en Henric van Kelle, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric 
 Wynterpol en zijn vrouw Lutgard overgedragen hebben aan de stad Doesborch hun erf, 
 gelegen aan het einde van de Ooy aldaar, door hen gekocht van Jacop van Apeldoern en heer 
 Geryd to Byvorden, priester. 
 
 Oospronkelijk (Inv. nr. 1566) met de zegels van de oorkonders en van Henric Wynterpol in 
 groene was. 
 
220.  1401 februari 24 (up Sunte Mathias’ dach des hilligen apostels). 
 Henric van Kelle en Bernd van Triere, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Dirc van Wele 
 en zijn vrouw Alijd tot een eeuwig testament geschonken hebben aan de kerk en het gasthuis 
 aldaar hun hofstede ter plaatse. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2285) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
221.  1401 maart 17 (up Sunte Gertrude dach der hilligher joncfrouwen). 
 Henric van Kelle en Albert Celekenszoon, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Harman 
 Celekenszoon en zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan het gasthuis aldaar hun halve hof, 
 waarvan de andere helft aan Dirc Ketelhoet behoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3167) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Het zegel 
 van de tweede oorkonder is verloren. 
 
222.  1401 juni 15 (up Sunte Vitus’ dach). 
 Symon van Scaghen, priester, pastoor van de kerk van Doesborch, broeder van de Duitsche 
 orde, verklaart, met toestemming van de landcommandeur en de broeders van het Duitsche 
 huis te Utrecht in een erfwissel aan het gasthuis in eerstgenoemde stad te hebben 
 overgedragen een rente van 7½ malder half haver half spelt, gaande uit een maatje grond, 
 behorend aan Willem Spuelre en Gerid Haec, een rente van twee spint koren en een half 
 spint rogge per jaar, gaande uit een land op Dickenhurst, benevens een akker aan de Ysele bij 
 Ruggenmate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3232) met het licht geschonden zegel van het Duitsche huis te 
 Utrecht in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
223.  1401 september 10 (des Saterdages na Onser Liever Vrouwen dach Nativitas). 
 Everd van Huete en Bernd van Triere, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat heer Andries 
 Scriver, priester, Johan, Maes en Aelbert, zijn broers, en hun moeder Beerte verkocht hebben 
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 aan Henric Wynterpol een rente van een pond per jaar, gaande uit het huis, bewoond door 
 Francke Stael. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4306) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie in handschrift, afkomstig uit het Groote convent. 

 
224.  1401 september 12 (Acta sunt hec Traiecti in ecclesia parochiali Civilis(!) Traiectensi etc.). 
 Notaris Gerardus Heerman instrumenteert, dat heer Celekinus Nycolaus’ zoon, priester, van 
 een vicarie ter ere van St. Anthonius heeft gesticht in het H. Geest-gasthuis te Doesborch, te 
 begeven door de burgemeesters aan personen, in die stad geboren, daaraan verschillende 
 landerijen heeft geschonken, het bezit van deze vicarie aan zichzelf voorbehoudt en de 
 bisschop van Traiectum verzoekt hierop zijn goedkeuring te verlenen.  
  
 224a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4477) met de signatuur van de notaris. 
   N.B. Met transfix d.d. 1401 september 13 (zie Regestenlijst nr. 225). 

 224b. Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 19 verso. 
   
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, XXX, blz. 24. 

 
225.  1401 september 13. 
 Fredericus, bisschop van Traiectum, bekrachtigt op verzoek van heer Celekinus Nycolaus’ 
 zoon de oprichting van de vicarie, nader omschreven in de brief d.d. 1401 september 12 (zie 
 Regestenlijst nr. 224), waardoor deze gestoken is. 
 
 225a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4477) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in 
  rode was. 
 225b.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 20. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, XXX, blz. 26. 

 
226.  1401 oktober 30 (des Sondages voer Allerhilghen daghe). 
 Broeder Wynrich van Ryndorp, commandeur te Covelens, verklaart met toestemming van de 
 huiscommandeur heer Bertolt Kerstorff en de broeders van het huis aldaar en met raad van 
 broeder Ludecken die Grune, huiscommandeur te Diederen en de broeders aldaar, Johan van 
 Trycht te ontslaan van zijn keurmedigheid aan het huis te Dyederen na betaling van vijf 
 Geldersche guldens en twintig ponden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4396) met het geplette ambtszegel van het Duitsche huis te Dieren. 
 
227.  1402 maart 1 (op den neesten Guedesdach nae Sente Mathias’ dage apostoli). 
 Reinaltt, hertog van Gulich en Gelre, bevestigt de privileges, die de stad Lochem ontvangen 
 heeft van zijn oom hertog Edwartt en zijn grootvader hertog Reinaltt en hun voorgangers, 
 gelijk zij door zijn broer hertog Wilhelm waren bevestigd. 
 
 Afschrift (Inv. nr. 700), gewaarmerkt door Petrus A. Wullen, secretaris van de heerlijkheid 
 Borculo. 
 
228.  1402 maart 3 (des Vriedaghes na den Sonnendage als men singet in der hilligen kirken Oculi). 
 Reynalt, hertog van Guylich en Gelre enz., bevestigt de privileges, die de stad Doesborch 
 ontvangen heeft van zijn broer hertog Willam, zijn oom hertog Edward, zijn grootvader 
 hertog Reynalt en hun voorgangers. 
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 228a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393) met het geschonden zegel van de oorkonder in rode 
  was. 
 228b. Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 228c. Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 409) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 228d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 6 verso. 
 
229.  1402 maart 3 (des Vriedages na Oculi). 
 Reynalt, hertog van Guylich en Gelre enz., beveelt zijn tollenaars te Lobede, Nymeghen, Tyel, 
 Saltboemel en elders, de burgers van Doesborch vrij te laten varen, daar hij hun van zijn 
 voorgangers verkregen privileges bevestigd heeft. 
 
 229a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 397). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 229b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 299c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 409) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 229d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 6 verso. 
  
230.  1402 maart 5 (op den Sonnendach Letare). 
 Dirck van Ubele en Gosen Hocke, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Francke Momme 
 en zijn vrouw Dyeberich met hun zoon Francke verkocht hebben aan het zusterenconvent 
 aldaar twee derde van Heyneman Steenremans mateke in het kerspel Doesborch, vroeger 
 toebehorend aan Harman Momme, broer van Francke. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4199) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
231.  1402 maart 27 (des Manendages na den hilligen Paeschdach). 
 Geryd die Bose, drost en rentmeester in het land van Sutphen, oorkondt, dat Gosen van 
 Aswijn en zijn vrouw Alijd verkocht hebben aan de kerk en het gasthuis te Doesborch hun ¾ 
 deel van het goed, genaamd die Ganspoel, in het kerspel Angerloe naast het goed dat 
 Langewant en het goed die Ganspoel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2288) met de zegels van de oorkonder en van Gosen van Aswijn in 
 groene was. 
 
232.  1402 maart 27 (des Manendages na den hillighen Paeschdach). 
 Gosen Hocke en Guedevert van Deelft, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Dirc to 
 Voerthusen en Gerid van Byvorden gezamenlijk de kerkmeesters en gasthuismeesters aldaar 
 hebben besloofd de ¾ van het erf die Ganspoel, waarvan het resterende ¼ aan Claeus van 
 Millingen toebehoort, en die zij voor de kerk en het gasthuis hebben gekocht van Gosen van 
 Aswijn en zijn vrouw Alide, te zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2288) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
233.  1402 april 4 (up Sunte Ambrosius’ dach). 
 Frederyck van Stenre Hermanszoon verklaart tot een eeuwig testament te schenken aan de 
 vicarie van het St. Katerinen altaar in de kerk te Doseborch de twee pond jaarlijkse rente uit 
 het huis van Ghysebert van Obel, nader omschreven in de brief d.d. 1396 mei 1 (zie 
 Regestenlijst nr. 194), waardoor deze gestoken is. 
 
 233a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4421) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
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 223b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 14 verso. 
 
234.  1402 april 25 (op Sunte Marcus’ dach des hilligen ewangelisten). 
 Maes die Ver en Rolof van Vierackeren, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Geyse 
 Harmans verklaard heeft gepacht te hebben van Henrick van Doesborch een hof en 
 hofstedeke ter plaatse voor een pond per jaar, van welke pacht de stad jaarlijks drie 
 pachtgrooten zal ontvangen. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1501) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
235.  1402 mei 22 ( des Manendages na Belaken Pinsteren). 
 Dirc van Ubele en Aelbert Celekenszoon, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Johan 
 Rover en zijn moeder Alijd verkocht hebben aan het zusterenconvent aldaar hun tynsrecht 
 van Heyneman Stienremans mateken in het kerspel Dreempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4199) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
236.  1402 juli 13 (op Sunte Margareten dach der hilligher joncfrouwen). 
 Gheryt die Bose en zijn vrouw Mechtelt verklaren verkocht te hebben aan heer Gherid Spalle, 
 priester, een stukje land in het kerspel Angherloe, genaamd dat Gruenelant, gelegen aan de 
 heerstraat, die Spaelthurststrate, alsmede een half veltslach in hetzelfde kerspel. 
 
 Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 30. 
 
237.  1402 september 1 (op Sunte Egidius’ dach). 
 Rolof van Vieracker en Aelbert Celekenszoon, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat 
 Willem tAverlake en zijn vrouw Bye in een erfwissel hebben overgedragen aan het gasthuis 
 aldaar een hofstede op de Tuesbrugge, een akker op het molenveld en een daarnaast 
 gelegen akker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3185) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Het zegel 
 van de tweede oorkonder is verloren. 
 
238.  1403 januari 14 (op Sunte Poncianus’ dach). 
 Guedevert van Delft en Gosen van Aswijn, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Bernd, 
 Everd en Gerid van Triere, broers, met hun vrouwen Lutgerd, Esselken, anders genaamd 
 Nenneken, en Alijd, enige renten tot een bedrag van 21 pond per jaar, gaande uit 
 verschillende huizen aldaar, hebben overgedragen op grond van het testament van hun 
 moeder Alijd van Triere, aan heer Henrick, priester, natuurlijke zoon van Bernd van Triere, en 
 de priesters, die hem zullen opvolgen, voor het lezen van twee wekelijkse zielmissen voor 
 hen en hun ouders. 
 
 238a.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 134). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 238b.  Gelijktijdig afschrift ( Inv. A. nr. 134) op perkament. 
 238c.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 13. 
 
239.  1403 mei 5 (des Saterdages na des hilgen Cruces dach Invencionis). 
 Henric van Kelle en Henric Wynterpol, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat heer Geryd 
 Spalle, priester, pastoor van de kerk in het stadje Keppel, verkocht heeft aan Wolter 
 Arntszoon 1½ hofstede en een hof, gelegen bij het convent te Doesborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4212) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
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  N.B. Dorsale notitie in handschrift, afkomstig uit het Groote Convent. 

 
240.  1403 september 1 (op Sunte Egidius’ dach). 
 Gosen Hocke en Henrick van Kelle, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Arnt van den 
 Rade en zijn vrouw Bate verkocht hebben aan de stad Doesborch een derde van het land, 
 vroeger behorend aan Otke Abenzoon, gelegen in de Oye, waarvan de beide andere delen 
 behoren aan Gerid Cremer en Gerloch Losenzoon.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1567) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
241.  1405 februari 6 (des Vriedaeges na Onser Vrouwen dach Purificacio). 
 Bernd van Triere en Johan Scaep, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Dirck Ketelhuet 
 en zijn vrouw Lutgert verkocht hebben aan Henric Winterpol en Geryt Haec, 
 gasthuismeesters aldaar, ten behoeve van de H. Geest hun hof ter plaatse, waarvan de 
 andere helft al aan de H. Geest toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3167) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
242.  1405 februari 25 (?) (des Wonsdaeges (post Petri ad?) cathedram). 
 (Rolof van) Vir(acker) en Henric van Kelle, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Geryt 
 Haeck(?) en zijn vrouw Stine overgedragen hebben ten behoeve van de Heiligen (Geest) hun 
 aandeel, zijnde ¼ deel, van Ingrams maetken, in erfwissel voor een ander stuk land. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3186). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en grotendeels onleesbaar. 

 
243.  1405 juni 19 (up dach der hiligher marteler Gervasius ende Prothasius). 
 Schepenen en raad der stad Dozeborch oorkonden, dat heer Dirck die Gruter, priester en 
 bedienaar van het St. Catharina-altaar in de kerk aldaar, zijn huis en hofstede in de 
 Berchstrate bestemd heeft tot een woning voor hemzelf en voor heer Gheryd Boechamer, 
 priester en bedienaar van het St. Nicolaasaltaar in dezelfde kerk, alsmede voor hun opvolgers 
 en twee of drie andere geestelijken, waarbij hij verder voorschriften geeft voor het beheer 
 van dit huis. 
 
 243a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4469) met het stadszegel en het zegel van heer Dirck die 
  Gruter in groene was. 
   N.B. Door deze brief is de nu verloren brief d.d. 1410 april 21 (zie Regestenlijst nr. 
   279) gestoken geweest. 
 243b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 5 verso. 
 243c.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 14. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 39 (1913), blz. 295. 

 
244.  1405 september 10 (des Donredaeges na Onser Vrouwen dach Nativitas). 
 Henric Winterpol en Roelof van Vierackeren, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat 
 Henric ten Kyppe en zijn vrouw Fye verkocht hebben aan de zusters van het Convent hun hof, 
 gelegen achter het convent. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4201) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
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245.  1405 september 16 (op Sunte Lamberts avond des helighen bisscops). 
 Dirc Roever en Roelof van Vierackeren, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Lambert 
 Lambertszoon en zijn vrouw Lijsbet verkocht hebben aan het Zusterenconvent hun naast het 
 convent gelegen hof. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4201) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
  
  N.B. Dorsale notitie: Dits van Lambert Lamberts hove, die bynnen den convent is. 

 
246.  1405 september 18 (des Vryedaghes na Sunte Lamberts daghe eens heylighen martelers 
 ende bisscops). 
 Dirck heer van Wyssche, knape, landdrost van Zutphen, oorkondt, dat Daem ten Vene heeft 
 verklaard, dat het hek in Boyenoertssteghe altijd een open hek zal zijn met vrije doorgang 
 voor de eigenaars van Udenmate en van Spijcksmate. 
 
 246a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4418) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 246b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. no 4468, fol. 13. 
 
247.  1405 november 16 (dess Manendaiges nae Martiny). 
 Burgemeesters, schepenen en raad der stad Doisborch oorkonden, dat Arnt van Holthuesen 
 en zijn vrouw Gertruet geschonken hebben aan het O.L. Vrouwe-altaar in de moederkerk 
 aldaar in de nieuwe kapel een stuk land, genaamd die Hegmundt, in het kerspel Angerloe, 
 een malderzaat roggeland opten Moelenberch buiten de Hameidepoort, een akker land op 
 Dickenhurst en een rente van 1½ pond per jaar uit Henrick Winterpols akker op Dickenhurst 
 voor de hameide, en Wilhelmus van den Berge met dit altaar hebben begiftigd, onder 
 bepaling, dat na hun dood het collatierecht aan de Magistraat van Doisborch komen zal. 
 
 Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 21 
 
  N.B. In originali met transfix d.d. 1406 mei 3 (zie Regestenlijst nr. 249). 

 
248.  (1406) maart 17 (Datum Rome ….. XVI Kalendas Aprilis pontificatus nostri anno secundo). 
 Paus Innocentius verleent aan de priesters en klerken van het Klerkenhuis te Swolla het 
 voorrecht om een altare portatile te mogen hebben en daarop in dit en in andere 
 klerkenhuizen de mis te mogen lezen. 
 
 Getranssumeerd in de brief d.d. 1434 december 20 (zie Regestenlijst nr. 522). 
 
  N.B. Gedrukt: Schoengen, Jacobus Traiecti alias de Voecht, Narratio etc., blz. 425. 

 
249.  1406 mei 3. 
 Fredericus, bisschop van Trajectum, bekrachtigt de oprichting van een vicarie, nader 
 omschreven in de brief d.d. 1405 november 16 (zie Regestenlijst nr. 247), waardoor deze 
 gestoken is, en verleent aan de clericus Wylhelmus van den Berge institutie. 
 
 Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 21 verso. 
 
250.  1406 juni 5 (up Sunte Bonifacius’ dach). 
 Herman van Enghusen verklaart verkocht te hebben aan Frederik van Steenre een stuk land 
 in Enghuservelde, geheten de Grote acker, en een stuk land uppen Brakengaer in het kerspel 
 Doesborch. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4451) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in bruine 
 was. 
 
251.  1406 juni 5 (up Sente Bonifacius’ dach). 
 Johan van Beecke, richter in het ambt Doeseborch, oorkondt, dat Harman van Enghusen 
 verkocht heeft aan Frederic van Stenre een stuk land in Enghuser velde, genaamd die Grote 
 acker, en een stuk land uppen Brakengaer in het kerspel Doeseborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4451) met de zegels van de oorkonder en van Harman van Enghusen 
 in groene was. 
 
252.  1406 juni 9 (op des heligen Sacraments avond). 
 Gaedert van Delft en Warner Lering, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat heer Dirc die 
 Gruter, heer Henric van Wiele en Gheerloch Gheerlochszoon, patronen, en heer Gheryd 
 Boechamer, priester, stichter en bedienaar van het altaar van St. Jacob en St. Nicolaas in de 
 kerk aldaar, zijn overeengekomen met Harman ter Poerten en Alijd, diens vrouw, dat een uit 
 het huis van wijlen Evert ter Poerten genaamd Stinenzoen gaande rente zal worden 
 vervangen door een rente van twee oude schilden per jaar, gaande uit Harmans huis in de 
 Waeterstrate. 
 
 252a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4462) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 252b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 21. 
 
253.  1406 juli 24 (op Sunte Jacobs avond des meerren des heligen apostels). 
 Gosen Hocke en Warner Lering, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Everd van Triere en 
 zijn vrouw Essele, anders genaamd Nenneken, verkocht hebben aan heer Geryd Boechaemer, 
 priester, ten behoeve van diens altaar van St. Jacob en St. Nicolaas in de kerk aldaar, hun 
 mateke in het kerspel Drempt, dat zij hadden gekocht van Dirc Roever, zoon van Johan opten 
 Oerde, en zijn vrouw Beerte. 
 
 253a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4458) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 253b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 19. 
 
254.  1406 augustus 3 (up Sunte Stephaens dach gheheiten Invencio).  
 Henric van Kelle als tynsheer verklaart, dat Evert van Tryere en zijn vrouw Essele, anders 
 genaamd Nenneken, met zijn toestemming verkocht hebben aan heeer Gherid Boechamer, 
 priester, ten behoeve van het altaar van St. Jacob en St. Nyclaes in de kerk te Doesborgh, het 
 Welemateken in het kerspel Dreempt. 
 
 254a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4458) met het zegel van de oorkonder en van Evert van 
  Tryere in groene was. 
   N.B. Dorsale notitie: Solutum et deletum. 

 254b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 19 verso. 
 
255.  1406 augustus 21 (des Saterdages na Unser Liever Vrouwen dach Assumpcio). 
 Frederych van Steenre verklaart gekocht te hebben van Herman van Enghusen een akker in 
 het Enghuser veld, geheten de Grote acker, en een akker uppen Brakengaer, beide ten 
 behoeve van Mechtold van Wellynchave, Henryc Roben en hemzelf, zodat hij voor een derde 
 deel daarin gerechtigd is. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4451) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
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256.  1406 oktober 16 (op Sunte Gallen daghe). 
 Heer Johan van Blomenreede, commandeur van het huis van Diederen, geeft aan Werner 
 Vlashecghen en diens vrouw Griete in pacht een stuk land, genaamd dat Breydelen, bij de 
 weg naar de IJssel voor twee gouden schilden per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4300) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
  N.B. Door vocht verbleekt. 

 
257.  1407 februari 18 (des Vriedaeges na des yrsten Sonnendaeges in der vasten, gheheyten 
 Invocavit). 
 Henric van Kelle en Roeloff van Vierackeren, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat 
 Ghisebert, weduwe van Dirc van Hieker, verklaard heeft, dat haar man op zijn doodsbed aan 
 de kerk aldaar een rente van een pond per jaar geschonken heeft, gaande uit een huis in de 
 Bekerstrate, waaruit de kerk al een rente van twee pond per jaar had, waarna zij 
 eerstgenoemde rente heeft overgedragen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2306) met de lichtgeschonden zegels van de oorkonders in bruine 
 was. 
 
258.  1407 mei 23 (des yrsten Manendaeges voer des heligen Sacraments daege). 
 Dirc van Ubel en Henric van Kelle, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Beernd en Everd 
 van Triere, broers, een ruiling hebben aangegaan met Ditken Luermans, waarbij 
 eerstgenoemden een hof bij hun windmolen benevens een som geld verkrijgen en 
 laatstgenoemde een hof bij heer Martens huis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4209) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 geschonden. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Een wyssel myt Dytken Weggenbeckers van een hoff bynnen onser wer. 
  Met heer Marten is vermoedelijk bedoeld heer Marten den Veer, priester. Vergelijk  
  Regestenlijst nr. 265. 

 
259.  1407 juni 8 (des Wonssdaghes na Sunte Bonifacius’ dach eens heylighen bysscops ende 
 martelers ende zijnre ghesellen). 
 Schepenen en raad van de stad Dozeborgh geven voorschriften voor de samenleving van 
 geestelijke zusters in het huis, genaamd dat Convent, binnen hun stad. 
 
 259a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4129). Het stadszegel is verloren. 
 259b.  Afschrift d.d. 1480 februari 21 (in vigilia Sancti Petri ad Catedram) op perkament (Inv. 
  nr. 4129), gewaarmerkt door de stadssecretaris Johannes Veer en door de notaris 
  Johannes de Man. 
 259c.  Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 413, fol. 32 verso. 
 
260.  1407 juni 23 (up tSonte Johans avent toe middesomer). 
 Maes die Vere, richter in het ambt Doeseborch, oorkondt, dat Willam Hulskamp en zijn 
 vrouw Bartrat verkocht hebben aan Gosen Russche het goed, genaamd In lutteken  
 vyrdeldeel, waarvan het andere vierde deel aan het huis te Diederen behoort, gelegen naast 
 Crumhegge in het kerspel Angerlo aan de Angerlosche wetering. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4246) met de zegels van de oorkonder en van Willam Hulskamp in 
 groene was. 
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261.  1408 januari 10 (des Dinxstdages na Derthiendach). 
 Reinalt, hertog van Gulich en Gelre enz., verklaart de stad Doesborgh, die een brief 
 betreffende de verpanding van een derde van de tol te Lobede voor een som van 20.000 
 oude schilden aan de graaf van Cleve heeft medebezegeld, schadeloos te zullen houden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 499) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
262.  (1408) februari 26 (apud Westmonasterium…..anno regni nostri nono). 
 Henricus, koning van Anglia enz., beveelt de tollenaars in de stad Londoniae en hun 
 ondertollenaars te Dovegate om van de kooplieden van de Hanza in Alemannia geen 
 inkomende en uitgaande rechten te heffen overeenkomstig de door dezen verkregen 
 privileges. 
 
 Geïnsereerd in de brief van 1408 juli 24 (zie Regestenlijst nr. 263). 
 
  N.B. Gedrukt: Hansisches Urkundenbuch, V, nr. 828. 

 
263.  (1408) juli 24 (apud Westmonasterium……anno regni nostri nono). 
 Henricus, koning van Anglia enz., transsumeert op verzoek van de kooplieden van de Hansa 
 een uitspraak van zijn kanselarij over hun door de tollenaars te Londoniae betwiste vrijdom 
 van inkomende en uitgaande rechten, zulks niettegenstaande de hier geïnsereerde brief van 
 1408 februari 26 (zie Regestenlijst nr. 262). 
 
 263a.  Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472) fol. 25. 
 263b.  Geïnsereerd in de brief van 1413 november 25 (zie Regestenlijst nr. 310). 
 
  N.B. Gedrukt: Hansisches Urkundenbuch, V. nr. 843. 

 
264.  1408 augustus 31 (des Frydaghes na Sunte Bartholomeus’ dach des hiligen apostels).  
 Henric Winterpol en Gosen van Aeszwijn, schepenen te Doysborch, oorkonden, dat Gerit van 
 Olburge en zijn vrouw Eevse benevens Coenrad Scelhaver en zijn vrouw Geertruyd hebben 
 overgedragen aan Alide van Olburge, zuster van Gerit en Geertruyd voornoemd, een rente 
 van twee pond per jaar, gaande uit het huis van Ricold Winterpol en hun aanbestorven van 
 heer Ceelken Claeuszoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4307) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. De brief bevat een dorsale notitie in een uit het Groote convent afkomstig handschrift. 
 
265.  1408 december 9 (in crastino Concepcionis Beate Marie virginis). 
 Maes dye Veer en Roloff van Vyeracker, schepenen te Doysborch, oorkonden, dat Alijd 
 Kulenborchs met haar zoon Gerit den Man verkocht heeft aan heer Marten den Veer, 
 priester, een rente van 24 pachtgrooten per jaar, gaande uit twee hoven buiten Doysborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4502) met de zegels van de oorkonders in bruine was, het eerste 
 geschonden. 
 
266.  1409 januari 24 (op Sunte Pauwels avond Conversio). 
 Dirck Rover en Gosen van Aesswijn, schepenen te Doysborch, oorkonden, dat Johan van 
 Elden van een som van 14 gulden en 3 blanken, aan hem verschuldigd door Gaedeken 
 Winterpol, 18½ groot heeft overgedragen aan Ricold Winterpol en het overige geschonken 
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 heeft aan de kerk, het gasthuis en de pastoor te Doysborch, alsmede aan de Predikheeren te 
 Zutphen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2307) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
267.  1409 februari 11 (des Manendages na Sunte Agaten dach der hiliger joncfrouwen). 
 Johan van Beke, richter in het ambt Doysborch, oorkondt, dat Dirck van Batenborch beloofd 
 heeft, het Bollertsguet, genaamd dye Hurst, in het kerspel Angerlo, dat hij heeft verkocht aan 
 Frederick van Steenre, te zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met de zegels van de oorkonder en van Dirc van Batenburch in 
 groene was. 
 
268.  1409 maart 20 (feria quarta post Letare). 
 Johan van Beke, richter in het ambt Doysborch, oorkondt, dat Harman en Johan tAvereng, 
 broers, met Lizebet, vrouw van eerstgenoemde, verkocht hebben aan de kerk en het gasthuis 
 te Doysborch hun drie vierde delen van de Bredenhurst in het kerspel Doysborch, waarvan 
 deze instellingen het andere deel al bezitten, en verder een stuk land in Giezerbroke. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2286) met de zegels van de oorkonder en Harman tAvereng in groene 
 was. 
 
269.  1409 maart 24 (up den heyligen Sonnendach in der vasten als men singhet Judica). 
 Heer Gherit van Spalle, priester, pastoor te Keppel in de stad, verklaart verkocht te hebben 
 aan Ot van Camphusen een stuk land, genaamd Sunte Wilbordes slegheken, en de halve 
 Vogelsanck met het daarbij behorende aandeel in het turfveen, alles in het kerspel Hummel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr.4566) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
270.  1409 mei 13 (op sunte Servacius’ daghe). 
 Henric van Kelle en Everd Pot, schepenen te Doysborch, oorkonden, dat Dirck van Beechuzen 
 verklaard heeft, een hofstede gepacht te hebben van Roloff Gompertzoon voor 1½ oud schild 
 per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3203) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Deze hofstede hevet Rolef Gompertsz. den spittale (sic). 

 
271.  1409 juni 4 (des neesten Dinxdaghes na Pinxt andach). 
 Jacob Hey, proost, benevens deken en kapittel van de kerk van Zutphen geven toestemming, 
 dat heer Dirck die Gruter en heer Henric van Wyele, priesters, het goed de Udenmate of 
 Cortehoff in het kerspel Dreempt, tynsplichtig aan de proosdij, bestemmen half voor het St. 
 Katherynenaltaar in de kerk te Doseborgh, waarvan heeer Dirck “berichter” is, half voor een 
 ander altaar in die kerk, dat heer Henric stichten wil. 
 
 271a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4418) met de zegels van de proost en van het kapittel in 
  groene was, het tweede zwaar geschonden. 
 271b. Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 12. 
 
272.  1409 juli 2 (up Onser Liver Vrouwen dach Visitacio). 
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 Diderich Meyerinch, richter te Hengele up den Goye, oorkondt, dat Gerd Beyerinch gegeven 
 heeft aan Mechtold, zijn vrouw, en Bate, hun dochter, zijn bank in de kerk te Hengel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4441) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
273.  1409 juli 26 (in crastino Sancti Jacobi apostoli maioris). 
 Henric van Kelle en Warner Lering, schepenen te Doysborch, oorkonden, dat Dirck Ketelhoet 
 en zijn vrouw Lutgart verkocht hebben aan Johan Blifer een rente van twee pond per jaar, 
 gaande uit een huis in de Smeetsstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 96) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en verbleekt. 

 
274.  1409 september 30 (in crastino Sancti Mychaelis archangeli). 
 Henric van Kelle en Henric Winterpol, schepenen te Doysborch, oorkonden, dat Aerndt van 
 Holthuzen en zijn vrouw Gheize tot een eeuwig testament geschonken hebben aan het 
 Begynenconvent aldaar een hofstede in de Smeetstrate, belast met een korenrente ten 
 behoeve van de pastoor en verhuurd “to enen brande” aan Jutte ten Peye voor twee pond 
 per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4202) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Item ten brande. 

 
275.  1409 december 4 (op Sunte Barbaren dach der hiligher joncfrouwen). 
 Henric van Kelle en Henric Winterpol, schepenen te Doysborch, oorkonden, dat Zweder 
 Kropp en zijn vrouw Stine verkocht hebben aan Johan Becker een rente van een pond per 
 jaar, gaande uit hun huis aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1502) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
276.  1410 februari 20 (des Donredages na Reminiscere). 
 Henric van Kelle en Maes Dye Veer, schepenen te Doysborch, oorkonden, dat Henric 
 Winterpol en zijn vrouw Lutgart tot een eeuwig testament geschonken hebben aan het altaar 
 van St. Jacob den meerdere en St. Nicolaas in de kerk aldaar een rente van 1¼ oud schild per 
 jaar, gaande uit een hofstede naast Roloff Gompertzoon en een andere hofstede ter plaatse, 
 en wel ⅓ voor de vicaris en ⅔ ter uitdeling aan de armen en met rekenplicht aan de 
 patronen. 
 
 276a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4463) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 276b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 24 verso. 
 
277.  1410 februari 24 (des Manendaechs op Sent Mathijs’ dach des heilgen apostolen). 
 Reynolt, hertog van Gulich en Gelre enz., bevestigt de privileges, die de stad Doysborgh van 
 zijn voorgangers ontvangen heeft. 
 
 277a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393) met de zegels van de oorkonder in rode en van Willem 
  zoon tArkel in groene was, het eerste licht geschonden. 
 277b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 277c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 409) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
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 277d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 7 (met verkeerde datum: Maandag na St. 
  Matthijs). 
 
278.  1410 februari 24 (des Manendaechs op Sanct Mathijs’ dach). 
 Reynolt, hertog van Gulich en Gelre, bevestigt de privileges, die de stad Lochem van zijn 
 voorgangers ontvangen heeft. 
 
 Afschrift (Inv. nr. 700), gewaarmerkt door Petrus a Wullen, secretaris der heerlijkheid 
 Borculoe. 
 
279.  1410 april 21 (feria secunda post Dominicam Cantate). 
 Fredericus, bisschop van Trajectum, bekrachtigt de incorporatie van het huis van heer 
 Theodericus Gruter, priester te Doseborch, bij de altaren van St. Katherina en van St. Jacobus 
 maior en St. Nycholaus in de parochiekerk aldaar, nader omschreven in de brief d.d. 1405 
 juni 19 (zie Regestenlijst nr. 243). 
 
 Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 9. 
 
  N.B. De originele brief, die door de brief van 1405 juni 19 gestoken was, is verloren. 

 
280.  1410 april 23 (op Sunte Georgius’ dach). 
 Dirck Rover en Gosen van Aesswijn, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Jacob die Wale 
 en zijn kinderen Willam, Agnese en haar man Gherid, Alijd en haar man Aernd ten Kolke, en 
 Salome verkocht hebben aan Woube, dochter van Henric Rovetassche, een rente van drie 
 pond per jaar, gaande uit een huis in de Smeetstrate. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4316) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
281.  1410 mei 1 (op Meydach). 
 Gosen van Aesswijn en Johan Neghel, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Aelbert ten 
 Boetzeler en zijn vrouw Salome verkocht hebben aan Wolter Pannert een rente van twee 
 pond per jaar, gaande uit hun huis in de Smeetstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 131) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Het 
 zegel van de tweede oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en verbleekt. 

 
282.  1410 mei 2 (altera die post festum Ascensionis Domini). 
 Johannes de Beke, richter in de kerspelen Doisborch, Dreempt en Angerlo, en 
 burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch berichten aan Fredericus, bisschop 
 van Trajectum, dat heer Henric van den Wiel, priester en burger daar ter stede, in de 
 parochiekerk van die stad twee vicarieën, een ter ere van de H.H. Gregorius en Augustinus en 
 een ter ere van de H.H. 10.000 martelaren en de H. Barbara heeft opgericht en met goederen 
 begiftigd, met name zijn huis als woning voor de vicarissen, terwijl hij de collatie heeft 
 opgedragen aan heer Dirc de Gruter, vicaris van St. Catharina, en heer Gheryt Boechamer, 
 vicaris van St. Jacob en St. Nicolaas, en verzoeken onder insertie van de brief d.d. 1389 april 
 25 (zie Regestenlijst nr. 144) hierop de bisschoppelijke bekrachtiging. 
 
 282a.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 39. 
 282b.  Vertaling van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 40 verso. 
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283.  1410 mei 8 (des Donredaghes na Sunte Johanne vor der latijnschen poerten). 
 Harman van Enghuzen verklaart verkocht te hebben aan Harman ter Hofstede, anders 
 geheten Weckenbecker, een akker, gelegen opten Brakengarde in het kerspel Doisborch 
 naast Frederic van Steenre. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4453) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
  N.B. Met transfix d.d. 1433 januari 17 (zie Regestenlijst nr. 500). 

 
284.  1410 juni 14. 
 Henric van Kelle en Dirck Rover, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan ten Kolke en 
 zijn vrouw Geertruit tot een eeuwig testament geschonken hebben aan het gasthuis aldaar 
 een halve “schuerenstede” in de Zantberghe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3168) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
285.  1410 oktober 1 (ipso die Remigii confessoris et pontificis). 
 Johannes de Beck, richter in het ambt Doisborg, en burgemeesters, schepenen en raad van 
 de stad Doisborg berichten aan Fredericus, bisschop van Trajectum, dat Theodericus Rover 
 ter nagedachtenis van zijn vrouw Mechteldis in de parochiekerk van die stad een altaar heeft 
 opgericht ter ere van St. Stephanus, Laurencius en Anthonius abt, en het heeft begiftigd met 
 het land, genaamd Yperen, in het kerspel Drempt en een half veltslach in het kerspel Angerlo, 
 welk altaar ter collatie van de schepenen zal staan en voor de eerste maal door Thomas 
 Rover, zoon van de schenkers zal worden bediend. 
 
 Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 20. 
 
  N.B. In originali met transfix d.d. 1411 mei 13 (zie Regestenlijst nr. 291). 

 
286.  1410 december 12 (op Sunte Lucien avond der hiligher joncfrouwen). 
 Gheerloch Steynken en Berent van Trier, schepenen te Doisborch, oorkonden dat Harman 
 Aerntszoon en zijn vrouw Wendelmoet verkocht hebben aan Ricold Winterpol een rente van 
 twee pond per jaar, gaande uit een hofstede in de Smeetstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4205) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
287.  1410 december 13 (op Sunte Lucien dach der hiliger joncfrouwen). 
 Johan van Beeck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Harman Alydezoon, Jonan 
 Harmanszoon en zijn vrouw Aliide, Arent Harmanszoon, Aliid Harmansdochter en haar man 
 Dirck Vroudenberch en Griete Harmansdochter verkocht hebben aan heer Dirck den Gruter, 
 priester, een vierde van een stuk land, genaamd Jutten maetken, in het kerspel Angerlo, 
 waarvan de andere ¾ delen behoren aan het Convent te Doisborch, Johan Huetingh en de 
 kinderen in den Broil, genaamd Winkelmans kinderen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3522) met de zegels van de oorkonder en van Henric van Kelle in 
 groene was. 
 
288.  1411 februari 5 (des Donredages na Onser Vrouwen dach Purificacio). 
 Johan van Becke, richter te Doeseborch, oorkondt, dat Arnt Blifher Voetenzoon verkocht 
 heeft aan Gheryt Gosenszoon een akker land up Feneken in het kerspel Drempt. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 66) met de zegels van de oorkonder en van Arnt Blifher in bruine 
 was. 
 
289.  1411 maart 22 (des Sonendages Letare). 
 Maes die Veer en Roloff van Vieracker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Guedert van 
 Redinghaven erkend heeft van Aernd van Weynterswic gepacht te hebben “tot enen brande” 
 de door hem bewoonde hofstede voor vier gulden per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4308) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in bruine 
 was. 
 
290.  1411 april 20. 
 Johan van Blomenrade, commandeur van het huis van Diederen, Henric van Myddachten, 
 ridder, en de markgenoten in Zore marck geven aan de stad Doisborch en haar burgers 
 vrijheid om in de mark van Zoren steen te graven, mits met aanvulling van de kuilen, 
 waartegenover  de markgenoten zullen zijn vrijgesteld van weeg- en meetgeld binnen 
 Doisborch. 
 
 290a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 404) met de zegels van de eerste twee oorkonders in groene 
  was. 
 290b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 290c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 411) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 290d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 10. 
 
291.  1411 mei 13 (feria quarta post Cantate). 
 Fredericus, bisschop van Trajectum, bekrachtigt de oprichting van een vicarie, nader 
 omschreven in de brief d.d. 1410 oktober 1 (zie Regestenlijst nr. 285), waardoor deze 
 gestoken is geweest, en verleent aan de clericus Thomas Rover institutie. 
 
 Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 20 verso. 
 
292.  1411 mei 23 (des Saterdaghes na ons Heren Hemelvaerts dach). 
 Johan van Beeck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Johan Huetyng en zijn vrouw 
 Uland verkocht hebben aan heer Dirck Gruter, priester, een vierde van een stuk land, 
 genaamd Jutten maetken, in het kerspel Angerlo, waarvan de andere drie vierden 
 toebehoren aan het Convent te Doisborch, heer Dirck voornoemd en de kinderen in den 
 Broil, geheten Winkelmans kinderen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3522) met de zegels van de oorkonder en van Henric van Kelle in 
 groene was. 
 
293.  1411 juni 6. 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch oorkonden, dat Roloff 
 Gompertszoon en Coenrat Schelhaver, provisoren van het gasthuis aldaar, een erfwissel 
 hebben aangegaan met Reynar te Heker en zijn vrouw Armgard, waarbij het gasthuis een 
 halve sloot aan de Gheer met de er bij staande wilgen verkrijgt, en verder bepaald wordt, dat 
 de aan het gasthuis behorende Gysenmate geen uitweg meer zal hebben over de 
 Grymmenmaet, die aan de wederpartij behoort, maar elders. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3187). Het stadszegel is verloren. 
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294.  1411 juni 30 (des Dinxdages na Sunte Johans dach tho myddezomer). 
 Derick in den Broyle verklaart verkocht te hebben aan zijn broer Johan in den Broyle zijn 
 aandeel in het goed Jutten meteken in het kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4242) met het zegel van Arnt in den Broyle, broer van de oorkonder, 
 in bruine was. 
 
295.  1411 augustus 22 (op Sunte Thimotheus’ und Symphorianus’ dach der heyliger martelers). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch oorkonden, dat heer Johan 
 Kristanszoon, pastoor aldaar, met heer Geryt Taets en heer Steven Johanszoon, priesters en 
 broeders, zijn medegezellen van de Duitsche orde enerzijds en heer Derick die Gruter, heer 
 Geryt Bockhamer, heer Henrick van Wiele, heer Harmen Kockwijck en heer Derick 
 Kompelman, gebeneficieerde priesters in de kerk aldaar, benevens Albertus Roever, 
 schoolmeester, anderzijds een overeenkomst hebben gesloten aangaande de zang tijdens de 
 kerkdiensten.  
 
 Afschrift (16e eeuw) in Inv. A. nr. 19, fol. 5 verso. 
 
296.  1411 december 20 (in vigilia Sancti Thomae apostoli). 
 Goessen van Aeswijn en Gerit van Huete, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Steven 
 Willemszoon in den Werde en zijn vrouw Hille verkocht hebben aan Gerid van Hieker en 
 diens vrouw Johanna Tengnegel hun stenen huis in de Waterstrate, belast met een half pond 
 per jaar voor de kerk van Doisborch. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol.8. 
 
297.  1412 april 10. 
 Henric van Kelle en Maes die Veer, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Roloff van 
 Vieracker verklaard heeft gepacht te hebben van Andries van der Meer een hofstede aldaar, 
 uitkomend aan het er achter gelegen Nye strateken, voor 2¼ pond per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4308) met het zegel van de tweede oorkonder in groene was. Het 
 zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: IX oert lb. op Paesschen uut Hartwichs huys te Heker (handschrift  
  vermoedelijk afkomstig uit het Groote convent). 
 
298.  1412 april 10. 
 Henric van Kelle en Roloff van Vieracker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan 
 Witbecker verkocht heeft aan heer Harman Rover, priester, zijn recht op een “brand” aan het 
 einde van de hof bij heer Harmans stenen huis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4220) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
299.  1412 juni 28 (des Dinxdages na Sunte Johans dach tho myddezomer). 
 Derick van Elderic, bastaard, anders geheten die Kater, richter in het kerspel Angerlo, 
 oorkondt, dat Lambert in den Broyle verkocht heeft aan zijn broer Johan in den Broyle een 
 deel van het Jutten meteken, gelegen in het kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4242) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
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300.  1412 augustus 10 (in die Laurentii martiris). 
 Henric van Kelle en Dirck Boechamer, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Henric 
 Winterpol en zijn vrouw Lutgart overgedragen hebben aan heer Dirck Kompelman, priester, 
 een rente van 1½ pond per jaar, hem vermaakt door wijlen Lutgart Beckers en gaande uit het 
 huis, bewoond door Dirc opten Kelre, welke rente door heer Dirck vervolgens is afgestaan 
 aan het gasthuis tegen het levenslange gebruik van een huis van deze instelling. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3204) met het zegel van de eerste oorkonder in groene wasl. Het 
 zegel van de tweede oorkonder is verloren. 
 
301.  1412 september 17 (des Saterdaghes na des hillighen Cruces daghe Invencio). 
 Jan van Beke, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Daem ten Vene en Hille, zijn 
 vrouw, verkocht hebben aan heer Dirck den Gruter, priester, een stukje land, genaamd Lutke 
 Boyenoertken, in het kerspel Dreempt naast die Barstede en Boyenoert. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4419) met de zegels van de oorkonder en van Daem ten Vene in 
 groene was. 
 
  N.B. Met transfix d.d. 1421 juli 13 (zie Regestenlijst nr. 371). 

 
302.  1412 november 12 (in crastino Sancti Martini hyemalis). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch oorkonden, dat Gheerloch 
 Steynken, Gherit Haeck en Coenrat Schelhaver, provisoren en bestuurders van het gasthuis 
 aldaar, verpacht hebben aan heer Harman Rover, pastoor te Elten, een aan het gasthuis 
 toebehorend stenen huis achter het convent in de Haven met een uitweg naar de 
 Smeetstrate voor zes pond per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4220) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
303.  1412 november 12 (in crastino Sancti Martini hyemalis). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch oorkonden, dat Gheerloch 
 Steynken, Gherit Haeck en Coenrat Schelhaver, provisoren en bestuurders van het gasthuis 
 aldaar, verkocht hebben aan heer Harman Rover, pastoor te Elten, een hofstede in de 
 Smeetstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4220) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
304.  1413 januari 24 (op Sunte Pouwels avont conversio Pauli). 
 Derick die Konyng, richter te Diedem, oorkondt, dat Aernt in den Broyle verkocht heeft aan 
 zijn broer Derick in den Broyle zijn aandeel in Spittaelsmate en zijn aandeel in Jutten meetken 
 in het kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4242). De zegels van de oorkonder en van Aernt in den Broyle zijn 
 verloren. 
 
305.  1413 mei 14 (des Sonnendaigs Jubilate). 
 Reynalt, hertog van Gulich en Gelre enz., bevrijdt de hof te Mallant in het kerspel Angerloe 
 van de er op rustende leenplicht op verzoek van Johan van Wye, die het goed in leen 
 ontvangen had, en diens vrouw Elizabeth en staat die hof af aan Henrich heer tot Wisch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4555) Het zegel van de oorkonder is verloren. 
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  N.B. Op 30 april 1432 werd dit goed verpand aan Catharina van Ghemen, toen vermoedelijk al 
  weduwe van Johan van Polanen, heer van Voorst, Asperen en Keppel (vergelijk Regestenlijst 
  nr. 491). Zie over deze verpanding jhr. mr. A.H. Martens van Sevenhoven, Archief der Heeren 
  van Wisch, Regestenlijst nr. 20 (Inventarissen van Rijks- en andere archieven, II, 1929). 

 
306.  1413 juni 16 (des Vryedaghes na Sunte Odulfs dagh eens heylighen confessoers). 
 Gheryt die Boeze, landdrost van Zutphen, oorkondt, dat Lense die Veer, burger te 
 Doesborgh, een verklaring heeft afgelegd aangaande de oorsprong van zijn eigendomsrecht 
 van Wyskens mate, gelegen in der Lure, en de er omheen staande wilgen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4420) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Vergelijk Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 39 (1913), blz. 302. 

 
307.  1413 augustus 9 (op Sinte Laurencius’ avont). 
 Willam Schade van Tulle en Ghysbert van der Weyde, schepenen te Utrecht, oorkonden, dat 
 Aelbert Johanszoon van Honnolte onder meer het aandeel van hem en zijn vrouw 
 Wendelmoet in ⅓ van het land, genaamd Heyn Steenremans maet, bij Doesborch 
 overgedragen heeft aan zijn zoon Lubbert ten Kype. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4200) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
308.  1413 augustus 11 (in crastino Laurencii martiris). 
 Henric van Kelle en Gheerloch Steynken, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Nenne 
 opten Oerde verkocht heeft aan het Beghinenconvent opten Grave het aldaar door haar 
 bewoonde huis, om dit vervolgens voor haar leven in huur te ontvangen voor een pond per 
 jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4203) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
309.  1413 september 23 (in crastino Sancti Mauricii). 
 Johan van Beeck, richter in het ambt Doisborch, Henric van Kelle en Beernt van Trier, 
 schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Lubbert ten Kype, met toestemming van zijn vader 
 Aelbert Johanszoon, ten bate van zich en van zijn moeder Wendelmoet ten Kype verkocht 
 heeft aan heer Dirck den Gruter ten behoeve van het Begijnenconvent opten Grave een 
 derde van Heyneman Steenremans meteken, waarvan de andere ⅔ aan het convent 
 behoren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4200) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste en 
 het laatste licht geschonden. 
 
  N.B. Gedrukt: Verslagen en Mededeelingen Oud-Vaderlandsch Recht, IX, blz. 299. 

 
310.  (1413) november 25 (apud Westmonasterium…..anno regni nostri primo). 
 Henricus, koning van Anglia enz., bevestigt de hier geïnsereerde brieven van 1399 november 
 24 en 1408 juli 24 (zie Regestenlijst nr. 212 en 263) en garandeert de kooplieden uit 
 Alemannia de geldigheid van hun voorrechten, ook al mochten deze buiten gebruik zijn 
 geraakt. 
 
 310a.  Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 20 verso. 
 310b.  Geïnsereerd in de brief van 1430 oktober 1 (zie Regestenlijst nr. 479). 
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  N.B. Gedrukt: Hansisches Urkundenbuch, V, nr. 1114. 

 
311.  1413 december 16 (des neesten Saterdaghes na Sunte Lucien dage der heyliger 
 joncfrouwen). 
 Otto, heer van Asperen, van Voirst en van Keppel en Johanna, vrouwe van Voirst, van 
 Asperen en van Keppel, oorkonden, dat Ghysebert van Herde, en Dyric en Ghysebert, zijn 
 broers, verkocht hebben aan Hille van Millingen Voirtkens guet benevens een akker land in 
 het kerspel Doesseborch, tynsplichtig in de hof te Olburgen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4210) met de zegels van de beide oorkonders en Ghysebert van 
 Herde in groene was, het eerste en het laatste licht geschonden. 
 
312.  1413 december 20 (des Wondesdages up Sunte Thomas’ avent des hylghen apostels). 
 Geryt dye Boese, drost en rentmeester ‘s lands van Zutphen, oorkondt, dat Gysebert van 
 Herde, Diryck en Gysebert van Herde, broers, verkocht hebben aan Hylle van Millinghen 
 Voertkens guet en een akker land in het kerspel Doseborch. 

 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4210) met de zegels van de oorkonder, Gysebert, Diryck en Gysebert 
 van Herde in bruine was, de laatste twee licht geschonden. 
 
313.  1414 april 17 (des Dinxdages na Beloken Paessche daghe). 
 Harman van Stenre verklaart verkocht te hebben aan Mechtolt van der Hurst en Jutte 
 Ryquins een derde deel van Enghuser Braker gherde en van Enghuser Grote acker, gelegen in 
 Enghuser velde in het kerspel Doeseborch, door hem geërfd van zijn broer Frederic van 
 Stenre 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4451) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
314.  1414 juli 14 (in crastino Beate Margarete virginis). 
 Henric Winterpol en Gosen van Aesswijn, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Beernt 
 van Gulich en zijn vrouw Woube een erfwissel hebben aangegaan met het Beghinenconvent, 
 waarbij dit laatste twee hoven achter het convent verkrijgt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4204) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste 
 zwaar geschonden. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Bernt van Gulick een hof bynnen onser were gewysselt. 

 
315.  1414 september 7 (in profesto Nativitatis beate Marie virginis). 
 Maes die Veer en Rolof van Vieracker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Maes 
 Reynarszoon en zijn vrouw Wendelmoet verkocht hebben aan Gherid van Huete een rente 
 van twee pond per jaar, gaande uit een huis in de Jodenstrate. 
 
 315a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 3528) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
   N.B. Met transfix d.d. 1428 december 10 (zie Regestenlijst nr. 453). 

 315b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 31. 
 
316.  1414 december 5. 
 Gosen van Aesswijn en Rolof van Vieracker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Beernt 
 van Gulich en zijn vrouw Woube verkocht hebben aan heer Dirck den Gruter ten behoeve van 
 het convent opten Grave een rente van twee pond per jaar, gaande uit het huis van Aernt ten 
 Colke aan de Kirchave. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4309) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
317.  1414 december 9. 
 Gosen van Aesswijn en rolof van Vieracker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Frederic 
 Matelang en zijn vrouw Wyte overgedragen hebben aan de kerk aldaar een rente van een 
 pond per jaar, gaande uit een huis in de Smeetstrate, welke rente door wijlen Lambert 
 Schaep aan de kerk was vermaakt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2308) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
318.  1414 december 12 (des Wondesdaghes na Onser Lyever Vrouwen dach Concepcionis). 
 Geryt die Boese, drost en rentmeester ’s lands van Zutphen, oorkondt, dat Francke Boedsyer 
 en zijn vrouw Elysabet benevens Henric Roever en zijn vrouw Lubbe verkocht hebben aan 
 heer Johan van Trycht, kanunnik van St. Marie te Utrecht, het halve goed, genaamd ten 
 Sande, in de buurschap Olberghen en het kerspel Doseborch, waarvan de andere helft aan de 
 koper en Alijt van Olberghen toebehoort, en welk goed belast is met een jaarlijkse tyns aan 
 de abdis van Elten. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4397) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
319.  1415 januari 21 (up Sunte Angnieten dach virginis). 
 Otte heer van Asperen, Vorst en Keppel, en Johanne vrouwe van Vorst, Asperen en Keppel 
 maken het leengoed die Gaspuel, behorende tot het goed tho Holthusen in het kerspel 
 Angerlo, tot een tynsgoed na opdracht door Ghert Lerinc en geven het in tyns uit aan Arnt 
 Bliffer. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3175) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
320.  1415 november 30 (ipso die Andree apostoli). 
 Henric van Kelle en Gherit van Huete, schepenen te Doysborch, oorkonden, dat Gherit van 
 den Pol verkocht heeft aan Johan Scarpstake, goudsmid, een rente van drie pond per jaar, 
 gaande uit een hofstede in de Nypoirtenstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4464) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
321.  1415 december 30 (die penultima mensis Decembris). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch oorkonden, dat Gerit die Boze, 
 drost en rentmeester ’s lands van Zutphen, verkocht heeft aan heer Herman Rover, pastoor 
 te Elten, een hofstede, vroeger behorend aan Heyne ten Kippe, naast de door hem van de 
 gasthuismeesters gekochte hof. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4220) met het stedelijk kleinzegel in groene was. 
 
322.  1416 mei 1. 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch oorkonden, dat Reynar to Heker 
 en zijn vrouw Armgart verkocht hebben aan het zusterenconvent aldaar opten Grave een 
 stuk land, genaamd des Reygers meteken, benevens zes schepelzaad roggeland in het kerspel 
 Drempt, onder belofte van vrijwaring door Sander die Veer en zijn zoon Randolff. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4266) met het stedelijk kleinzegel en het zegel van Reynar to Heker in 
 groene was, beide licht geschonden. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van Reygers maetken. 

 
323.  1416 juli 23 (altera die post festum beatae Mariae Magdalenae). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborgum oorkonden, dat de pastoor van 
 de parochiekerk aldaar te hunnen overstaan een overeenkomst heeft gesloten met zijn 
 vicarissen ter bewaring van de onderlinge vrede, welke overeenkomst hier wordt geïnsereerd 
 (zie Regestenlijst nr. 324). 
 
 Afschrift 16e eeuw in Inv. A. nr. 19, fol. 2. 
 
  N.B. In originali met transfix d.d. 1416 december 3 (zie Regestenlijst nr. 327). 

 
324.  (1416 juli 23). 
 Joannes Kerstantii, priester, broeder van de Duitsche orde en pastoor van de parochiekerk te 
 Doesborgum, Theodoricus Gruter, rector van het altaar van St. Catharina, Gerardus 
 Bockhamer, rector van het altaar van St. Jacob en St. Nicolaas, Everardus Bingerden, rector 
 van het altaar van St. Petrus en Paulus en Thomas, Henricus Wyele, rector van het altaar van 
 de H.H. (10.000) martelaren en St. Barbara, Theodoricus Westerwijck, rector van het altaar 
 van St. Marie in de nieuwe kapel bij het choor, Henricus de Reno, rector van het altaar van St. 
 Jan Baptist en St. Jan evangelist, Henricus Veer, rector van het altaar van St. Gregorius en St. 
 Augustinus, Henricus Trier, rector van het altaar van de H.H. Driekoningen, gebeneficieerde 
 priesters in genoemde kerk, benevens Thomas Roever, clericus, rector van het altaar van St. 
 Stephanus, Laurentius en Anthonius in die kerk, en Gerardus Olburghe, clericus, rector van 
 het altaar van St. Antonius in het gasthuis, sluiten een overeenkomst tot het bewaren van de 
 onderlinge vrede en het wegnemen van geschillen over de presentiegelden en andere 
 emolumenten, ontstaan bij het houden van jaargetijden en de viering van heiligendagen. 
 
 Geïnsereerd in de brief d.d. 1416 juli 23 (zie Regestenlijst nr. 323). 
 
  N.B. Gedrukt: Van Heussen, Historia Episcopatus Daventriensis (1755), p. 168. 

 
325.  1416 oktober 1. 
 Dirck Boichamer en Henric van der Hurst geheten van Eschede, schepenen te Doisborch, 
 oorkonden, dat heer Gherit Boichamer, priester, rector van het altaar van St. Jacob en St. 
 Nicolaas in de kerk aldaar, is overeengekomen met Johan Scharpstake, goudsmid, dat 
 voortaan in plaats van negen pond een rente van zes pond aan dit altaar zal worden betaald 
 uit een huis aan de straat, lopend van Nyenoirt naar de Vyschmarkt, en de resterende drie 
 ponden uit een hofstede in de Nypoirtenstrate, van welke laatste rente de brief wordt 
 overgedragen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4464) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
326.  1416 december 1. 
 Gosen van Aesswijn en Gherit Neghel, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Dirck van 
 Elderick, geheten die Kather, verkocht heeft aan Frederick van der Weiden een huis en 
 hofstede bij der More, belast met een rente van drie pond per jaar voor heer Marten Veer. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4533) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
 geschonden. 
 
327.  1416 december 3 (in profesto Sanctae Barbarae virginis). 
 Fredericus, bisschop van Traiectum, bekrachtigt de bepalingen, vervat in de brief d.d. 1416 
 juli 23 (zie Regestenlijst nr. 323), waardoor deze gestoken is. 
 
 Afschrift 16e eeuw in Inv. A. nr. 19, fol. 4. 
 
  N.B. Gedrukt: Van Heussen, Historia Episcopatus Daventriensis (1755), p. 170. 

 
328.  1416 december 7. 
 Henric van Kelle en Gosen van Aesswijn, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Henric die 
 Deker en zijn vrouw Wendel geschonken hebben aan de kerk van Doisborch hun huis en 
 hofstede in de straat achter Willam Smede.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2287) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
329.  1417 maart 1. 
 Gosen van Aesswijn en Rolof van Vieracker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan 
 Spalle en zijn vrouw Uland verkocht hebben aan Wendele Tygelers een rente van twee pond 
 per jaar, gaande uit een huis voor de hameyde “opten oerde ter Moren wairt”.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4310) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Op de staart van het 2

e
 zegel staat: Henrick Symonsoen woent hierin (handschrift uit het 

  Groote convent). 
 
330.  1417 mei 20. 
 Henric Wynterpol en Rolof van Vieracker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gherit 
 van Bivorden en Alijd, zijn vrouw, tot een eeuwig testament geschonken hebben aan de kerk 
 en aan het gasthuis aldaar ieder een rente van een pond per jaar, gaande uit een huis ter 
 plaatse. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2309) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
 geschonden. 
 
331.  1417 juni 29 (die penultima mensis Junii). 
 Gosen van Aesswijn en Rolof van Vieracker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Henric 
 Wynterpol in een erfwissel aan het gasthuis aldaar heeft overgedragen een vierde deel van 
 een maatje, genaamd tÝngram (?) mateken, benevens de tiend in Husers maet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3186) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Het zegel 
 van de tweede oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
332.  (1418) maart 8 (Datum Constantie VIII Idus Martii pontificatus nostri anno primo). 
 Paus Martinus V geeft aan meesteres (?) en zusters van het Begijnenhuis, genaamd Opten 
 Grave, te Doseborgh, die geen eigen kapel bezitten, op haar verzoek het recht een altare 
 portatile te hebben en verleent haar verder de bevoegdheid een eigen biechtvader te kiezen. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4130) met het loden zegel van de oorkonder aan strengen van rode 
 en gele zijde. 
 
333.  (1418) maart 8 (Datum Constantie VIII Idus Martii pontificatus nostri anno primo). 
 Paus Martinus V vergunt op verzoek van schepenen, raden en gemeente van de stad 
 Doseborch aan de geestelijkheid aldaar voor hen de kerkdiensten te verrichten en hun de 
 Sacramenten te bedienen, niettegenstaande de stad door het verblijf van met kerkelijke 
 straffen belaste personen onder het interdict mocht zijn geraakt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1914) met het loden zegel van de oorkonder aan strengen van rode 
 en gele zijde. 
 
334.  1418 april 9 (des Saterdaghes na Sunte Ambrosius’ dage des hilghen leres). 
 Berwolt ten Eychave en Jutte, zijn vrouw, stellen ten behoeve van Johan Elverinck en diens 
 vrouw Bate voor een som van 22½ gulden een stuk land bij Sledewikes camp, hun verstrekt 
 door hun broer Henrich ten Eychave en diens vrouw Gertruut, als onderpand. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4583) met het zegel van Hewrich Wyssinck in groene was. 
 
335.  1418 mei 3. 
 Ridderschap en steden van het graafschap Zutphen verklaren een verbond met elkaar te 
 hebben gesloten om na het overlijden van de Hertog elkaar en de andere kwartieren te 
 steunen.  
 
 Geïnsereerd in de brief d.d. 1418 mei 3 (zie Regestenlijst nr. 336). 
 
  N.B. Gedrukt: Nijhoff, Gedenkwaardigheden, III, nr. 374. 

 
336.  1418 mei 3. 
 Richter en schepenen van de stad Zuitphen verklaren, dat zij de brief d.d. 1418 mei 3 (zie 
 Regestenlijst nr. 335) in bewaring hebben en geven daarvan vidimus. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 680) met het licht geschonden stadssecreetzegel in groene was. 
 
337.  1418 mei 18 (quarta feria post Pentecostes). 
 Roloff van Vieracker en Dirick Bockhamer, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Hasken 
 Havercamp, burger aldaar, verklaard heeft voldaan te zijn door heer Gherit Boeckhamer, 
 priester, en Heylewich van Tricht, erfgenamen, alsmede heer Dirick die Gruter en heer 
 Henrick van den Rijn, executeurs-testamentair, en heer Gherit Lemken, priester, en Evert 
 Wydemou, begiftigden van wijlen mr. Johan van Tricht, kanunnik van St. Marie te Utrecht, 
 wegens loonvordering van hem en zijn vader. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4398) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
338.  1418 mei 25 (op Sunte Urbanus’ dach des heligen pauwes martiris). 
 Diryck die Gruyter, rector van het St. Catharina-altaar, en Henrich die Ver, rector van het St. 
 Gregorius- en St. Augustinus-altaar, in de kerk te Doesborch, priesters, als tynsheeren, 
 oorkonden, dat Gheryt Rover en zijn vrouw Griete verkocht hebben aan Steven ter 
 Hoffsteden de helft van Spijcksmate in het kerspel Dremt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4560) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
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339.  1418 juni 1. 
 Rolof van Vieracker en Dirck Boechamer, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Evert 
 Wydemouwe verklaard heeft voldaan te zijn door heer Gherit Boechamer, priester, en 
 Heilewich van Tricht, erfgenamen, en heer Diric die Gruter en heer Henric van den Ryne, 
 executeurs-testamentair van wijlen mr. Johan van Tricht, kanunnik van St. Marie te 
 Uuttrecht, van een hem vermaakte som van honderd rijnsche guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4398) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
340.  1418 juni 1. 
 Henric Winterpol en Gherit van Huete, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Alijd van 
 Olburge en haar dochter Alijd verklaard hebben voldaan te zijn door heer Gherit Boichamer, 
 priester, en Heylewich van Tricht, erfgenamen, en heer Dirck die Gruter en heer Henric van 
 den Ryne, priesters, executeurs-testamentair van wijlen mr. Johan van Tricht, kanunnik van 
 St. Marie te Uuttrecht, van een haar vermaakte som van 35 rijnsche guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4398) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

341.  1418 september 28 (up Sunte Michgiels avent). 
 Johan van Becke, richter in het ambt Dosseborch, oorkondt, dat Rykolt Winterpuel en zijn 
 vrouw Bate verkocht hebben aan Johan in den Broyle een stuk grond, zijnde 1/7 (van ¼) van 
 Jutten meteken, in het kerspel Angerlo.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4242) met de zegels van de oorkonder en van Rykolt Winterpuel in 

 groene was.  

 
342.  1418 oktober 2. 
 Rolof van Vieracker en Gherit van Huete, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gerardus 
 Olburgen Coenratszoon en Willam Mensenzone verklaard hebben voldaan te zijn door heer 
 Gherit Boichamer, priester, en Heylewich van Tricht, erfgenamen, en heer Dirck die Gruter en 
 heer Henric van den Ryne, executeurs-testamentair van wijlen mr. Johan van Tricht, kanunnik 
 van St. Marie te Uuttrecht, van het hun vermaakte geld en goed. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4398) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
343.  1419 maart 10. 
 Johan Sprenger als tynsheer oorkondt, dat heer Gherit en Coenradus Schelhaver benevens 
 Aliid, hun zuster, overgedragen hebben aan hun stiefbroer Johan, zoon van wijlen hun vader 
 Conraet Schelhaver en hun stiefmoeder Gheertruyt Bradenhoens, een meteken aan Stickers 
 strate in het kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3174) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
344.  1419 maart 16. 
 Johan van Beeck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Beernt, Johan, Dirck en 
 Lambert in den Broil, broers, alsmede Griete, vrouw van Beernt, en Mechtelt, vrouw van 
 Johan, verkocht hebben aan heer Gerid Boichamer, priester, ten behoeve van het Groote 
 convent te Doisborch aan de Smeetstrate opten Grave 4/7 van een vierde van Juttenmeteken 
 achter Kelle in het kerspel Angerlo. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4242) met de zegels van de oorkonder en Maes van Batenborch, 
 gerichtsman, in groene was, het tweede licht geschonden. 
 
345.  1419 mei 17 (des Gudensdages na Cantate). 
 Reynalt, hertog van Gulich en Gelre enz., ontslaat ten behoeve van Derick Mockinck en zijn 
 vrouw Aleid het goed the Mockinc in het kerspel Hengel en het goed tot Wolsinc in het 
 kerspel Zelem van de horigheid maakt deze tot erftynsgoed. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4565) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
346.  1419 september 1 (op Sunte Egidius’ daghe des heilighen abb(atis)). 
 Johan van Beke, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat heer Gheryt Boechamer, 
 priester, en Heylewich van Tricht aan het convent opten Grave te Doesborch, waarin zij 
 zuster is, geschonken hebben het goed ter Santkule in het ambt Doesborch en de buurschap 
 Olburgh, vroeger toebehorend aan mr. Johan van Tricht, en verder aan het St. Jacobs en 
 Nicolaus’ altaar in de kerk te Doesborch een stuk land in der hogher Lure, eveneens 
 afkomstig van mr. Johan voornoemd, onder de last van een lijfrente uit het eerste goed voor 
 heer Gheryt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4459) met de zegels van de oorkonder, van heer Gheryt Boechamer 
 en van Gheryd van Huete in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: De agris in Luer. 

 
347.  1419 november 28 (des Dinxdages na Sunte Katherinen dach der hiligher joncfrouwen). 
 Henric heer to Wysch verklaart te hebben verkocht aan Ricold Winterpol een akker land, 
 gelegen voor Doisborch op het Molenveld. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 32) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
348.  1419 december 1. 
 Warner Lering en Gosen van Aesswijn, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Roloff en 
 Wolter Wyrre, broers, tot een eeuwig testament geschonken hebben aan het gasthuis aldaar 
 een rente van twee pond per jaar, gaande uit hun huis in de Waterstrate naast de 
 Lomberden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3205) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste 
 geschonden. 
 
349.  1419 december 11. 
 Warner Lering en Dirck Boichamer, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Aliit Lunsynge 
 en haar zoon Meynald Lunsynge geschonken hebben aan het gasthuis aldaar een rente van 
 een pond per jaar, gaande uit het door haar bewoonde huis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3206) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
350.  1420 maart 12. 
 (Gosen) van Aesswijn en Gherit van Huete, schepenen te Doisborch, oorkonden dat Aernt 
 Tegeler beloofd heeft wegens aankoop van een huis een bepaalde rente te zullen betalen uit 
 een huis in de Nypoortstrate ten behoeve van Henric Geritszoon. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3207) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en gedeeltelijk onleesbaar.  

 
351.  1420 april 12. 
 Kracht van Heker, Maes van Batenborch, Gherit van Huete en Maes van Beynem als 
 scheidslieden richten een magescheid op tussen de gezusters Hadewygh, Johanna en Lijsbet, 
 dochters van Bye van Averlake, van de door haar moeder Bie na te laten goederen, waarbij 
 o.a. aan laatstgenoemde worden toebedeeld een half veldslag in het verste Angerloveld en 
 veertien roeden in het kerspel Angerlo, terwijl bij haar overlijden in een klooster de Blanken 
 maet aan die stichting blijven zal. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 42) met de zegels van de oorkonders in groene was.  
 
  N.B. Dorsale notitie: Van Roden ende van Blancke maet. 

 
352.  1420 april 23 (op sunte Georgius’ dach des heilighen martelers). 
 Jan van Beke, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Harman Rufel en zijn vrouw 
 Wendelmoet verkocht hebben aan heer Gheryd Boechamer, priester, ten behoeve van het 
 convent, genaamd opten Grave, binnen de stad Doesborch de helft van het goed, genaamd 
 die Roeden, in het kerspel Angherlo naast Papenhoevel, waarvan de andere helft aan het 
 convent is gekomen door Alijd Lamberts, ontvangen erfzuster aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4243) met het zegel van de oorkonder in groene was. Het zegel van 
 de gerichtsman Gheryd van Huete is verloren. 
 
353.  1420 juni 5 (op Sunte Bonifatius’ dach ende sijnre gesellen). 
 Gherit van Huete en Reynar Lensenzoen, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Alijt 
 Lamberts, ontvangen erfzuster van het convent, genaamd opten Grave, aldaar, aan dit 
 convent overgedragen heeft een rente van 3⅓ pond per jaar, gaande uit een huis in de 
 Smeetstrate bij het kerkhof, alsmede haar aandeel van de Roeden in Angerlobroeck naast 
 Papenhoevel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4243) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
354.  1420 juni 13 (des neesten daghes na Sunte Odulfus’ daghe des heilighen confessoers). 
 Johan van Beke, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Maes van Beynhem, zijn vrouw 
 Lambrich en Henric to Averlake, haar zoon, verkocht hebben aan heer Dirck die Gruter en 
 heer Gherid Boechamer, priesters, hun land, genaamd Subengoer, in het kerspel Angherlo 
 tussen het Angherlosche goer en het Loelsche goer, tynsplichtig in de hof te Byngherden. 
 
 Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 28. 
 
355.  1420 juni 15 (op Sunte Vijts daghe des heylighen martelers). 
 Jan van Byngherden als tynsheer verklaart, dat de verkoop van het land, genaamd 
 Subengoer, in het kerspel Angherlo, tynsplichtig aan de hof te Byngherden, door Maes van 
 Beynhem, Lambrich, zijn vrouw, en Henric to Averlake aan heer Dirck den Gruter en heer 
 Gheryd Boechamer, priesters, met zijn toestemming is geschied. 
 
 355a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 3521) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in 
  groene was. 
 355b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 29. 
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356.  1420 september 7 (in vigilia Nativitatis Beate Marie virginis gloriose). 
 Ditmarus, vicaris, Godefridus, ”scheffer”, Gherardus, ”custer”, en convent van het huis van 
 St. Barbara te Coelne machtigen hun prior heer Dideric van Wamel om de nalatenschap van 
 wijlen Werner then Have af te wikkelen, welke erfenis aan hun klooster gekomen door diens 
 zoon, hun medebroeder heer Henric ten Have. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4206) met het licht geschonden conventszegel in groene was. 
 
357.  1420 september 14.  
 Bernt van Trier en Albert Roever, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Harmen opten 
 Oerde en zijn vrouw Griete verkocht hebben aan jonkvrouw Johanna Gherits, weduwe van 
 Heker, hun huis en hof aan de Waterstraat, belast met een half pond per jaar voor de kerk en 
 zes pond per jaar voor de priesterschap van Doisborch en van Keppel. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 8 verso. 
 
358.  1420 november 24 (op sunte Katherinen avond der hiliger joncfrouwen). 
 Maes van Batenborch en Roloff van Vieracker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 Ricolt Winterpol en zijn vrouw Bate aan hun dochter Bate geschonken hebben twee 
 hofsteden respectievelijk in de Berchstrate en in de Smeetstrate, verpacht voor acht pond 
 per jaar, terwijl zij na het overlijden van elk van haar ouders een rente van vijf pond per jaar 
 zal ontvangen, alle welke gelden aan het convent opten Grave zullen komen, als zij daar als 
 zuster wordt opgenomen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4205) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
359.  1420 december 6 (op Sente Nyclaes’ dach episcopi). 
 Reynalt, hertog van Gelre enz., erkent schuldig te zijn aan Johan Loenys een som van 1549 
 rijnsche guldens en geeft hem daarvoor het recht om jaarlijks honderd Arnhemsche guldens 
 te heffen uit de gruit en de dagelijkse tol te Doesborch, terwijl hij de landdrost van Zutphen 
 Henrich heer tot Wissche opdraagt dit geld jaarlijks uit te betalen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1473) met het geschonden zegel van de oorkonder in rode en de licht 
 geschonden zegels van Gysbert van Mekeren, landrentmeester van Gelre, en van Henrich 
 heer tot Wissche, drost en landrentmeester van Zutphen, in groene was. 
 
360.  1421 januari 8. 
 Gosen van Aesswijn en Beernt van Trier, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Steven van 
 Baer en zijn vrouw Wendele verkocht hebben aan heer Gherid Bochamer ten behoeve van 
 het altaar van St. Jacob den meerdere en St. Nicolaas in de kerk aldaar een rente van een 
 pond per jaar, gaande uit een huis in de Smeetstrate, waaruit heer Gherid al een rente van 
 drie pond heeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4465) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
361.  1421 april 4 (op Sunte Ambrosius’ dach des hilighen bisscops). 
 Johan van Beke, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Gheryt Momme van Kelle en 
 zijn moeder Griete verkocht hebben aan Heilwig van Tricht en het convent opten Grave te 
 Doesborch, waarin zij erfzuster is, het goed, genaamd die Roeden, in het kerspel Angerlo in 
 het broek naast land van het convent. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4244) met de zegels van de oorkonder, Gheryt Momme van Kelle en 
 Griete in groene was. 
 
362.  1421 april 4 (op Sunte Ambrosius’ dach des hilligen bisscops). 
 Johan van Beke, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Johan in den Broyl en zijn 
 vrouw Mechtolt verkocht hebben aan het convent op den Grave te Doesborch 1/7 van ¼ deel 
 van Jutten mate in het kerspel Angerloe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4242) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en Sanders 
 Sanderszoon in groene was. 
 
363.  1421 april 10. 
 Roloff van Vieracker en Randolph Veer, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Herbegert 
 Dystelweert verkocht heeft aan Gherit Frenc en zijn vrouw Jutte Kuser twee renten, elk van 
 een kapoen en een halve groot per jaar, gaande uit twee huizen en hofsteden aldaar opten 
 Barghe, bewoond door Johan Gelleken en Willam Poil. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 126) met het zegel van de 1e oorkonder in groene was. Dat van de 
 2e oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van onse huys. - Thyns, fry gekoft uut onse husing. 

 
364.  1421 april 23 (op Sante Georgens dach des hilligen martelers). 
 Johan van Beke, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat broeder Dirck van Wamel, 
 prior van het Karthuizerklooster van St. Barbara te Colen, verkocht heeft aan Heylwigh van 
 Tricht en het convent, genaamd op den Grave, te Doesborch enige renten en onroerende 
 goederen, die aan zijn klooster gekomen zijn van broeder Henric ten Have na de dood van 
 diens vader Warner ten Have, en waarvan de laatste gelegen zijn in de kerspelen Doesborch, 
 Drempt, Keppel en Angerloe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4206) met de zegels van de oorkonder en van Dirck Gruter, priester 
 en Gheryt van Huete in groene was. 
 
  N.B. Met transfix d.d. 1421 september 9 (zie Regestenlijst nr. 373). 

 
365.  1421 april 26 (des neesten dages nae Sunte Marcus’ dage des heiligen ewangelisten). 
 Ditmarus, vicaris, Godefridus, scheffer, Gherardus, coster, Henricus ten Have, monnik, en het 
 huis van St. Barbara der Kartuizer orde te Colen bekrachtigen de verkoop door hun prior, 
 broeder Dirck van Wamel, aan Heylwich van Tricht en het convent op den Grave binnen 
 Doesborch van de goederen en renten, welke door hun klooster vanwege broeder Henric ten 
 Have verkregen zijn na de dood van diens vader Warner ten Have. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4206) met het geplette conventszegel in bruine was. 
 
366.  1421 april 30 (op Sunte Philips’ ende Sunte Jacobs avont der hylygher apostolen). 
 Geryt van Huete en zijn vrouw Griete verklaren hun toestemming te hebben gegeven, dat 
 broeder Dirc van Wamel, prior van het Karthuizerklooster van St. Barbara te Collen, het 
 erfdeel, dat broeder Henric ten Have, monnik aldaar en hun broeder, geërfd had van Warner 
 ten Have, zijn en hun vader, verkocht heeft aan Heylwich van Trychte en het convent opten 
 Grave te Doesborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4206) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. 
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  N.B. Dorsale notitie: Dat moder Heylwich wat erves gekocht heft van Gerit van Huets guet. 
 
367.  1421 mei 27 (des Dinxdages na des hilighen Sacraments daghe). 
 Roloff van Vieracker en Gherit van Huete, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gherit 
 Haeck en zijn vrouw Stine aan het gasthuis aldaar tot een eeuwig testament geschonken 
 hebben een rente van drie pond per jaar, gaande uit een huis en hofstede in de Hofstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3208) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
368.  1421 mei 27 (des Dinxdages na des hilighen Sacraments daghe). 
 Maes van Batenborch en Roloff van Vieracker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 Gadert Winterpol en zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan Gaderd van Delff een rente van 
 drie reynaldusguldens per jaar, gaande uit zijn huis in het Cleyne Barchstraetken naast de 
 broeders van Zutphen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 145) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Blijkens verschillende dorsale notities is deze brief, die gecancelleerd is, op 15 oktober 
  (pridie Galli) 1554 afgelost, terwijl hij ten laste van “der armer Frater huys” (domus pauperum 
  clericorum) was geweest. 

 
369.  1421 juli 12 (op Sunte Margariten avond). 
 Warner Lering en Johan van Esschendarp, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Alert 
 Scipmeyer en zijn vrouw Armgert verkocht hebben aan Lutgard Bongarts een rente van twee 
 pond per jaar, gaande uit een hofstede in de Zantberghe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4312) met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was. 
 
370.  1421 juli 13 (die Sancte Margarete virginis). 
 Maes van Batenborch en Gherit Rover, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Meynalt 
 Lunsing en zijn vrouw Geertruyt verkocht hebben aan Johan Styverd een rente van drie pond 
 per jaar, gaande uit het huis op de hoek van de Smeetstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 133) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
371.  1421 juli 13 (ipso die Margarete virginis et martyris). 
 Theodoricus Gruter, rector van het altaar van St. Catharina in de parochiekerk te Doesborch, 
 verklaart, het stukje land, genaamd Lutteken Boyenoert, vermeld in de brief d.d. 1412 
 september 17 (zie Regestenlijst nr. 301), waardoor deze gestoken is, te schenken aan het 
 genoemde altaar tot vermeerdering van het inkomen van de rector. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4419) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
372.  1421 augustus 22 (op Sunte Thymotheus’ ende Symphorianus’ daghe der heiliger marteler). 
 Gheryd Bochamer, priester, verklaart, het vierde deel van Boyenoerd, nader omschreven in 
 de brief d.d. 1393 mei 17 (zie Regestenlijst nr. 183), waardoor deze gestoken is, te 
 bestemmen voor de prove van het St. Jacobs en Nycholaus’ altaar in de kerspelkerk te 
 Doesborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4455) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
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373.  1421 september 9 (des daghes nae Onser Vrouwen dach Nativitas). 
 Dirc die Gruter, priester, provisor van het convent opten Grave, verklaart, dat het Mulners 
 maeteken, vermeld in de brief d.d. 1421 april 23 (zie Regestenlijst nr. 364), waardoor deze 
 gestoken is, belast is met een tyns van een aelde Hollandsche per jaar en niet van een aelde 
 Brabantsche, gelijk daar ten onrechte wordt gezegd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4206) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
374.  1422 februari 10. 
 Gadert van Delff en Werner Lering, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Henric, Herman 
 en Dirck op den Kelre, broers, en hun zuster Armgart hebben verklaard hun huis en hofstede 
 aldaar, onder de last van verschillende jaarlijkse renten, namelijk heer Gherit Bochamer en 
 zijn altaar twee pond, het convent op den Grave twee pond, het convent opten Berge twee 
 pond en het gasthuis anderhalf pond, aan Geertrude Wolters te hebben verkocht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4207) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
375.  1422 maart 6. 
 Gosen van Beeck, richter in het ambt Doisborch, en burgemeesters, schepenen en raad van 
 de stad Doisborch oorkonden, dat Roloff van der Hellen en zijn zusters Lubbe en Nenne 
 verkocht hebben aan Gerloch Steynken ten behoeve van de kerk en het gasthuis aldaar hun 
 halve maat buitendijks tussen het molenveld en de Drempter kolk. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2291) met het zegel van de oorkonder en het stedelijk kleinzegel in 
 groene was, het eeste licht, het tweede zwaar geschonden. 
 
376.  1422 maart 10. 
 Beernt van Trier en Gherit van Byvorden, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Beernt 
 Jacobszoon en zijn vrouw Geertruyt verkocht hebben aan Maes van Beynen ten behoeve van 
 de kerk aldaar een rente van een pond per jaar gaande uit een huis in de Zantberges strate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2310) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
377.  1422 juli 1 (up Onser Liever Vrouwen avent Visitacionis). 
 Henrich heer tot Wyssche, landdrost van Zutphen, oorkondt, dat Johan van Buren, heer tot 
 Ewijck, en zijn vrouw Alynora verkocht hebben aan Alpherd Yseren en Johan Kreyng hun 
 goed, genaamd des Duvels hoff of ook Olbergen, in het kerspel Dederen en de buurschap 
 Olbergen, op hen vererfd van wijlen Reynald van Covorde. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met het zegel van Johan van Buren in groene was. De zegels 
 van de oorkonder en Alynora zijn verloren. 
 
378.  1422 juli 7 (des Dynxdages na Onser Liever Vrouwen Visitacionis). 
 Johan Sprenger als tynsheer oorkondt, dat Geertruyt Bradenhoens en haar man Dirck Bokler 
 verkocht hebben aan Conrad Scelhaver de tynsplichtige grond, genaamd Scelhavers mateke, 
 in het kerspel Angerlo aan Stickers strate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3174). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
379.  1422 september 4. 
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 Warner Lering en Aelbert Rover, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Otte, Werner en 
 Gysbert Rover, broers, en Jutte, hun zuster, verkocht hebben aan hun broer Gerid de 
 goederen, door hen geërfd van wijlen hun broer Henrick, en bovendien het aandeel van hun 
 broer, heer Tomas, in het goed Kromhegge. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4246) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 geschonden. 
 
380.  1422 november 2. 
 Werner Lering en Gherit van Bivorden, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gerit Haeck 
 en zijn vrouw Styne verkocht hebben aan heer Gerid Boichamer een rente van een pond per 
 jaar, gaande uit de grond van de kinderen van Trier achter het convent, waar de Molenberch 
 ligt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4315) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
 geschonden. 
 
  N.B. Met transfix d.d. 1430 februari 22 (zie Regestenlijst nr. 474). 

 
381.  1422 december 1. 
 Gosen van Aesswijn en Gerit van Byvorden, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat heer 
 Marten Veer, priester, aan Henrick Clincke wegens trouwe dienst een hof, genaamd die 
 Gheer, geschonken heeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4208) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
382.  1422 december 10 (des neesten Donredages na Onser Liever Vrouwen dage Concepcionis). 
 Johan Sprenger als tynsheer oorkondt, dat Ditken, weduwe van Bernt van Luer, 
 overgedragen heeft aan Dirck en Henric Lensen zonen, broers, een stuk land in Angerlo broke 
 aan de wetering. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3174) met de zegels van de oorkonder en van de tynsgenoten Maes 
 van Beynem en Gerloch Lozenzoon in groene was, het tweede licht geschonden. 
 
383.  Na 1423 januari 13 (Wonsdach voir S. Aentoenys’ dach). 
 Aernt die Haen verklaart, dat hij op bovengenoemde dag aan de Raad van Doisborch een 
 rentebrief, groot een pond per jaar, gaande uit Meys’ huis, waarin nu Jaen Slatemaeker 
 woont, in ruil voor een andere heeft afgestaan. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1502) geheel eigenhandig, op papier. 
 
384.  1423 januari 19 (op Sunte Fabianus’ ende Sebastianus’ avont der heiligher martelers). 
 Gosen van Beke, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Reynar in den Broyl verkocht 
 heeft aan het convent, genaamd opten Grave, te Doesborch zijn 1/7 deel van ¼ deel van 
 Jutten mateken in het kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4242) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
385.  1423 januari 26 (des irsten Dinxedaghes na Sunte Pauwels Bekieringhe). 
 Johan van Asperen, heer van Voerst en van Keppel, als tynsheer oorkondt, dat Hille van 
 Millinghen verkocht heeft aan het convent opten Grave te Doesborch Voirtkens gued en een 
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 akker land in het kerspel Doesborch, tynsplichtig in de hof te Olburgh, en geeft deze aan het 
 klooster in tyns uit. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4210) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
386.  1423 april 29 (die penultima mensis Aprilis). 
 Reynar Lensenzoon en Gadert van Essen, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat heer 
 Marten Veer verpacht heeft aan heer Gerid Boichamer ten behoeve van het convent opten 
 Grave een hof aldaar voor een pacht van drie pond per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4346) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
387.  1423 mei 4. 
 Gosen van Beeck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Henric Winterpol en zijn 
 vrouw Griete verkocht hebben aan Rolof van Heker een akker bij Drempter Kolck, één bij de 
 molen van Gherit van Huete en één op het Molenveld, genaamd Winterpols acker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 59) met het zegel van Henric Winterpol in groene was. Het zegel 
 van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Drempter Kolck. 

 
388.  1423 mei 4. 
 Gosen van Aesswijn en Gadert Winterpol, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Ricolt 
 Winterpol en zijn vrouw Bate verkocht hebben aan Beernd van Gulic een rente van acht pond 
 per jaar, gaande uit een huis aan de Roggemarcket. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 133) met het zegel van de tweede oorkonder in groene was. Het 
 zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
389.  1423 juli 13 (in onser stat tot Zutphen voirsz …..op Sent Margarethen dach der heilger 
 junckfrauwen). 
 Arnolt, hertog van Gelre enz., bevestigt de rechten en vrijheden van de stad Zutphen, en ook 
 het door haar met ridderschap en steden van Gelre en Zutphen gesloten verdrag, benoemt 
 zijn vader heer Johan heer tot Egmondt en tot IJsselsteyn tot ruwaard van Gelre en Zutphen 
 voor de eerstvolgende dertien jaar en belooft verschillende andere punten te zullen 
 nakomen. 
 
 Gevidimeerd in de brief d.d. 1423 juli 26 (zie Regestenlijst nr. 395). 
 
390.  1423 juli 13 (ipso die Beate Margarete virginis). 
 Gosen van Aesswijn en Geerloch Steynken, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gherit 
 van Bivorden verklaard heeft gepacht te hebben van het convent opten Grave een aan dit 
 klooster behorend hof in de Zantberge voor 1½ pond per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4308) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 geschonden. 
 
391.  1423 juli 14 (des Gudesdages nae Sancte Margaretenn dage). 
 Arnoltt, hertog van Gelre en Gulich, bevestigt de privileges, die de stad Lochem van zijn 
 voorgangers ontvangen heeft. 
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 Afschrift (inv. nr. 700), gewaarmerkt door Petrus a Wullen, secretaris der heerlijkheid 
 Borculoe. 
 
392.  1423 juli 16 (des Vrydaigs na Sente Margareten dage der heiliger joncfrouwen). 
 Arnolt, hertog van Gelre enz., bevestigt de rechten en vrijheden, die de stad Doesborch 
 ontvangen heeft van de hertogen Edewart, Wilhelm en Reynalt en hun voorgangers. 
 
 392a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393) met het zegel van de oorkonder in rode was. 
 392b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 392c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 411) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 
393.  1423 juli 16 (des Vrydaigs na Sente Margareten dage der heiliger joncfrouwen). 
 Arnolt, hertog van Gelre enz., bevestigt de stad Doesborch in haar privileges ten aanzien van 
 de competentie van het schepengericht en van de verkiezing van schepenen, haar verleend 
 door hertog Wilhelm van Gulich en Maria hertogin van Gulich. 
 
 393a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 394) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode 
  was. 
 393b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1473 augustus 21 (zie Regestenlijst nr. 983). 
 393c.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 393d.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 409) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 393e.  Afschrift van circa 1450 in inv. nr. 413, fol. 8 verso. 
 
394.  1423 juli 16 (des Vridages nae Sente Margareten dage der helger joncfrouwen). 
 Arnolt, hertog van Gelre enz., beveelt zijn tollenaars te Lobede, Nymegen, Tyel en Saltbomel 
 en elders, dat zij de burgers van Duesborch ongestoord laten varen, aangezien hij deze hun 
 privileges heeft bevestigd. 
 
 394a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 397) Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 394b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 394c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 409) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 394d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 9. 
 
395.  1423 juli 26 (des neisten dages na Sent Jacobs dage des heiligen apostels in den Bouwe). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Zutphen geven vidimus van de brief d.d. 1423 
 juli 13 (zie Regestenlijst nr. 389). 
 
 395a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 491). Het stadssecreetzegel is verloren. 
 395b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 395c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 410) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 395d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 7 verso. 
 
396.  1423 oktober 26 (des irsten Dynsdaghes na der Elfdusent meechden dach). 
 Gosen van Beeck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Hille van Myllinghen verkocht 
 heeft aan het zusterenconvent opten Grave te Doesborch het Voertkens gued alsmede een 
 akker land, alles in het kerspel Doesborch en tynsplichtig in de hof te Olburghe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4210) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
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  N.B. Dorsale notitie: Van Coverden anders genoemt Voertkensguet. 

 
397.  1423 november 2. 
 Gherit van Huete en Johan van Esschendarp, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Ditken, 
 weduwe van Beernt van Luer, verkocht heeft aan heer Gerid Boichamer ten behoeve van het 
 convent opten Grave een hof, achter het convent gelegen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4209) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
398.  1423 november 15 (des Manendages nae Sunte Martijns dage in den wynter). 
 Johan van Asperen, heer van Voirst en Keppell, bevrijdt twee stukken land in het kerspel 
 Drempt, genaamd Grimmenmate en die Gheere, van de er op rustende leenplicht, na 
 opdracht door Ermegard, vrouw van Reynar toe Heker, en hun zoon Egbert toe Heker, en 
 geeft ze vervolgens in tyns uit aan heer Derick den Gruter en heer Gherit Bochamer, 
 priesters. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3525) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
399.  1423 november 17 (des irsten Wonsdaghes nae Sunte Martens daghe in den wynter). 
 Gosen van Beeck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Reyner the Hieker en zijn 
 vrouw Armegard, Henric Ver, priester, Egbert en Gheryd the Hieker, broers, zoons van 
 Reynar en Armegard voornoemd, en Fye van den Water, vrouw van Egbert the Hieker, 
 verkocht hebben aan heer Derick den Gruter en heer Gherid Boechamer, priesters, twee 
 stukken land in het kerspel Drempt, genaamd Grymmenmate en die Gheer, tynsplichtig aan 
 de heer van Voerst. 
 
 399a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 3525) met de zegels van de oorkonder, Reynar the Hieker, 
  Henric Ver, priester, en Egbert the Hieker, alle in groene was. 
 399b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol 26 verso. 
 
400.  1423 november 26 (sexta feria post festum Sancte Katherine virginis). 
 Aelbert Rover en Evert Zoire, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gosen van Duven en 
 zijn vrouw Alijd hebben overgedragen aan heer Henrick van Trier, priester, inplaats van een 
 rente van drie pond per jaar, gaande uit hun huis in de Waterstrate, een rente van twee pond 
 en een van een pond per jaar, gaande uit andere huizen aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 97) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: III pont van heer Henrick van Trier (in uit het Fraterhuis afkomstig  
  handschrift). 
 
401.  1423 december 5. 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch oorkonden, dat heer Dirck die 
 Gruter, priester, provisor, Heylwich van Tricht, meestersche, Aliid Elys, Hadewich Scroders, 
 Aliid van Diederen en de zusters van het convent opten Grave aldaar verkocht hebben aan 
 Hille van Millingen een lijfrente van twaalf oude schilden per jaar, gaande uit de goederen 
 van het convent. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4347). Het stadszegel is verloren. 
 
402.  1423. 
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 Rycolt van Camphusen en Otte van Camphusen, broers, schenken aan hun neef Willem van 
 Zesnynghen een bank in de kerk te Hummel, behorend tot het goed toe Averbeke. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4374) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
403.  1424 januari 12 (dess naesten Wonsdaghes na Epyphania Domini). 
 Reynerus the Hieker, subdiaken, rector van het gasthuis van de stad Doesborch, verklaart toe 
 te stemmen in de verkoop, nader omschreven in de brief d.d. 1423 november 17 (zie 
 Regestenlijst nr. 399), geschied door zijn ouders cum suis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3525) met het zegel van heer Henric Ver, priester, in groene was. 
 
404.  1424 januari 25 (op Sunte Pauwels dach Conversio). 
 Henric Ringhenberch, richter in het kerspel Angerloe, oorkondt, dat Henric toe Averlake, zijn 
 moeder Ghertruyd en zijn zuster Gertruud verkocht hebben aan Gosen van Duven drie 
 Gheren in het kerspel Angerloe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4556) met de zegels van de oorkonder, van Henric toe Averlake en 
 van zijn moeder Ghertruyd in groene was. 
 
405.  1424 februari 1 (op Onser Liever Vrouwen avond Purificacionis). 
 Gosen van Beeck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Dirck Lenskenszoon met zijn 
 vrouw Eevse, en Henric Lenskenszoon met zijn vrouw Mechtelt verkocht hebben aan Kirstken 
 Gosenszoon een stuk land in Angerlobroke aan Stickersstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3174) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en van Evert 
 Zoren in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. Dorsale notitie: Van Scelhovers maetken. 

 
406.  1424 februari 2. 
 Gerit van Huete en Reynar Lensenzoon, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gerit Rover 
 en zijn vrouw Griete overgedragen hebben aan Bate ten Brinke Fredericxdochter, zuster van 
 Griete voornoemd, als haar vaderlijk erfdeel een achtste gedeelte van het goed, genaamd 
 Kromhegge, in Angerlobroke aan de wetering, gelijk het aan Gerit voornoemd en diens 
 broers Otto, Warner en Gysbert Rover had toebehoord. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4246) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
407.  1424 februari 2. 
 Gerit van Huete en Aelbert Rover, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan Mey de 
 jonge verklaard heeft een huis en hofstede in de Duytscher heren strate te hebben gekocht 
 van Alide van Olburge Alidedochter, onder voorwaarde van een jaarlijkse rente van vier pond 
 te haren behoeve. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4311) met de geschonden zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
408.  1424 februari 16. 
 Aelbert Rover en Gadert van Essen, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Aellart op 
 Zweechurst verkocht heeft aan Herman Ottenzoon een rente van drie pond per jaar, gaande 
 uit een hofstede in de Kopoirtenstrate. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 133) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
409.  1424 maart 2. 
 Gerit van Huete en Gerit van Bivorden, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Boldewijn 
 Beltkenszoon en zijn vrouw Alijd verkocht hebben aan heer Gerid Boichamer ten behoeve 
 van het convent opten Grave een stuk grond achter hun huis naast het erf van het convent. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4211) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
410.  1424 april 5. 
 Randolph Veer en Henric van Langenberge, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 Johannes Bongart benevens Aernd to Voirthuzen en diens vrouw Griete overgedragen 
 hebben aan hun zuster Beerne in het Groote convent opten Grave aldaar als haar moederlijk 
 erfdeel een rente van drie pond per jaar, gaande uit een huis in de Waterstrate, en een van 
 twee pond per jaar, gaande uit een hofstede aan de Zantbergstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4312) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
411.  1424 april 6. 
 Gherit van Byvolden en Henric Aelbertszoon, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Maes 
 Scriver en zijn vrouw Bartraet beloofd hebben Johan Leringh en diens vrouw Fya schadeloos 
 te zullen houden van een rente van twee oude schilden per jaar uit het huis, genaamd 
 Lombarden, en daarvoor een rente van twee oude schilden hebben gevestigd op hun huis, 
 gelegen naast het raadhuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3188) met het geschonden zegel van de eerste oorkonder en een 
 fragment van dat van de tweede oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Deels door vocht beschadigd en onleesbaar. 

 
412.  1424 juli 1. 
 Johan Scaep en Henric van Langenberge, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan van 
 den Ryne en zijn vrouw Styne verkocht hebben aan Lambert Lambertszoon een rente van 
 twee pond per jaar, gaande uit hun huis aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 133) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
413.  1424 september 2 (des anderen dages in September). 
 Gosen van Beeck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Bye tAverlake verkocht heeft 
 aan Gaderd van Delff twee roeden, gelegen in de Korten roden in het kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4247) met de zegels van de oorkonder en van Kracht van Heker in 
 groene was. 
 
414.  1424 september 2. 
 Gadert van Delff en Johan van Esschendorp, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 Armgart, weduwe van Dirck Vogel, verkocht heeft aan Johanne Schaert ten behoeve van de 
 kerk en de O.L. Vrouwe-broederschap te dier stede elk een rente van twee pond per jaar, 
 gaande uit de helft van haar huis. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4529). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Dit is uut Jan Palmen huys ende is verwisselt mit der kerken (etc.). 

 
415.  1424 december 3. 
 Gherit van Huete en Evert Zore, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Wolter Aerntszoon, 
 Lambert Wolterszoon en Dirck Wolterszoon met Elzebe, diens vrouw, verkocht hebben aan 
 heer Gherid Bockhamer ten behoeve van het convent opten Grave een hof naast het 
 convent. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4212) met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was. 
 
416.  1424 december 15 (des neesten Vriedages nae Sunte Lucien daghe der heiliger joncfrouwen). 
 Diryck die Gruyter, rector van het St. Catharina-altaar, en Henrich die Veer, rector van het St. 
 Gregorius’ en St. Augustinus’ altaar in de kerk van Doesborch, priesters, oorkonden als 
 tynsheeren, dat Gheryt Spijck, zijn dochter Jutte en zijn zoon Andries Spijck verkocht hebben 
 aan Steven ter Hoffsteden de helft van Spijckmate in het kerspel Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4560) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
417.  1424 december 20 (op Sunte Thomaes’ avent des hylighen apostel). 
 Gherit Momme van Kelle als tynsheer oorkondt, dat Gherit Rover en zijn vrouw Griete 
 benevens Werner Rover, Otte Rover en Ghijsbrecht Rover, broers, zoons van Dirc Rover, in 
 een erfwissel overgedragen hebben aan Bate ten Bryncke ten behoeve van het convent 
 opten Grave te Doesborch het achtste deel van Cromhegge aan de wetering in het kerspel 
 Angherlo, tynsplichtig op het huis te Kell. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4246) met een fragment van het zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
  N.B. In dorso bevindt zich een omstreeks 1540 vermoedelijk door de toenmalige pater  
  geplaatste notitie over de aanspraken van het convent op de goederen dat Vierdel en  
  Cromhegge. 
 
418.  1424 december 20 (op Sunte Thomaes’ avent des hylighen apostel). 
 Johan van Byngerden als tynsheer oorkondt, dat Gherit Rover en zijn vrouw Griete benevens 
 Werner Rover, Otte Rover en Ghijsbrecht Rover, broers, zoons van Dirc Rover, in een 
 erfwissel overgedragen hebben aan Bate ten Brinke ten behoeve van het convent opten 
 Grave te Doesborch een achtste deel van het goed, genaamd dat Vierdel en Bobring, aan de 
 Angherlosche wetering, tynsplichtig in de hof te Byngerden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4245) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
419.  1425 februari 8 (des neesten Donredages na Onser Liever Vrouwen daghe Purificacionis). 
 Johan van Asperen, heer van Voirst en van Keppel, beleent Griete Wirren, vrouw van Melys 
 van den Voirde, met haar man als hulder, met twee stukken land, genaamd Roterts gore, in 
 Angerlo broke, na opdracht door Roloff Wirre, en verleent haar toestemming om dit land aan 
 haar man in lijftocht te geven. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4250) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
420.  1425 februari 11 (des Sonnendages nae Aghate virginis). 
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 Johan van Asperen, heer van Voerst en van Keppel, hecht zijn goedkeuring aan een erfwissel 
 tussen heer Derick van Keppel, pastoor in het dorp Keppel, met zijn vicarissen en heer 
 Gheryd Spalle, pastoor in de stad Keppel, waarbij twee morgens land in Hoge Bivorden, 
 behorende aan het O.L. Vrouwe-altaar in eerstgenoemde kerk en aan de kerk en het gasthuis 
 in de stad, worden geruild tegen een stuk van twee morgen in de buurschap Elderic, 
 genaamd dat Laerken, eveneens behorend aan de kerk en het gasthuis binnen de stad, van 
 welke grond een morgen zal komen aan de vicarissen voor hun presentie en de andere aan 
 het O.L. Vrouwe-altaar en deszelfs bezitter heer Otto van Steenvorden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4445) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Ad Altare Marie in Keppel. - Vant Laerken. 

 
421.  1425 februari 14 (Gegeven toe Lobede des Gudesdaigs op Sente Valentijns dage). 
 Arnolt, hertog van Gelre enz., geeft toestemming, dat de erven van wijlen Johan Lonys aan de 
 stad Doesborch overdragen de brief d.d. 1420 december 6 (zie Regestenlijst nr. 359), 
 krachtens welke de houder van deze brief jaarlijks honderd Arnhemsche guldens mag heffen 
 uit de gruit en de dagelijkse tol aldaar, onder voorbehoud van losrecht voor hem en zijn 
 opvolgers. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1473) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
422.  1425 februari 24 (op Sunte Mathias’ dach des hiligen apostels). 
 Johan Sprenger als tynsheer oorkondt, dat Kirstken Gosenszoon en zijn vrouw Hadewich 
 verkocht hebben aan heer Coenraed Schelhaver, priester, een stuk land in Angerlo broek aan 
 Stickers strate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3174). De zegels van de oorkonder en van Kirstken Gosenszoon zijn 
 verloren. 
 
423.  1425 maart 22 (dess neisten Donredaghs post Letare Jherusalem). 
 Schepenen van Dotinchem oorkonden, dat Wendel, weduwe van Johan Lonys, en haar 
 kinderen Johan Lonys, Heylewich en Reyner hebben overgedragen aan burgemeesters, 
 schepenen en raad van de stad Doesborch ten behoeve van de stad een door wijlen hertog 
 Reynald bezegelde brief, sprekend van een som van 1549 rijnsche guldens op het gruitgeld 
 en de dagelijkse tol aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1473) met het stadszegel in groene was. 
 
424.  1425 mei 19 (des Saterdages na Onses Lieven Heren Hemelvaerts dach). 
 Herman van Enghuzen verklaart afstand te doen van zijn recht als leenheer op het erf, 
 gelegen op Vonderlo in het kerspel Drempt, ten behoeve van de kerk en het gasthuis te 
 Doisborch om het als edel, eigen goed te bezitten. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2292) met de zegels van Henric Aelbertszoon en Ricold Winterpol, 
 leenmannen van de hertog van Gelre, in groene was. Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
425.  1425 mei 23 (des Woensdages na ons Heren Hemelvaerts dach). 
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 Gerit die Gruter en zijn vrouw Alijt verklaren verkocht te hebben aan Johannes, de goudsmid, 
 vijf roeden land in Angerlo broke, waarvan drie in Cleis mate en twee daarnaast tussen deze 
 en Kermse mate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4248) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
426.  1425 juli 24 (op Sent Jacobs avent apostoli in den Bouwe). 
 Wilhem van Bake en zijn vrouw Lutgart verklaren verkocht te hebben aan Johan Kreyng en 
 Alphert Yseren twee weilanden, geheten Helixsum en die Mertensmaet en vroeger die 
 Tudersmeden, in het kerspel Dozeborgh bij de Radelande, tynsplichtig in de hof te Olborgen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
427.  1425 november 6 (op Sunte Willibrordus’ avont). 
 Randolph Veer en Gherit van Byvorden, schepenen te Doisboch !, oorkonden, dat Herman 
 then Colke en zijn vrouw Alijt verkocht hebben aan Johan opten Oirde Aerntszoon een rente 
 van twee pond per jaar, gaande uit een huis in de Hofstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 133) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste 
 licht geschonden. 
 
428.  1425 december 2 (des anderen dages in December). 
 Werner Lering en Gherit van Byvorden, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gosen then 
 Brinke en zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan Wendele Tigelers een rente van vier pond 
 per jaar, gaande uit een huis en hofstede in de Beginenstrate, bewoond door Evert Knipping. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4313) met de geschonden zegels der oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Uit het handschrift van een dorsale notitie blijkt, dat dit charter aan het Groote convent 
  behoord heeft. 
 
429.  1426 februari 7. 
 Gosen van Beeck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Ricolt Winterpol en zijn vrouw 
 Bate verkocht hebben aan Alide, weduwe van Gosen Hocken, de helft van zijn molen en 
 molenberg met de halve weg erheen, gelegen buiten de stad Doisborch, met behoud van de 
 andere helft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 32) met de zegels van de oorkonder en van Ricolt Winterpol in 
 groene was. 
 
430.  1426 juni 16 (des Sondages na Sunte Vijts dage). 
 Gosen van Aesswijn en Maes van Beynem, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Meynalt 
 Lunsing en zijn vrouw Geertruyt verkocht hebben aan Gherid Bavendorp en diens vrouw 
 Herbrig de helft van een huis en hofstede aan de Beginenstrate, welk gedeelte belast zal zijn 
 met een rente van een pond per jaar ten behoeve van het gasthuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4213) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
431.  1426 juli 6 (Datum in castro nostro Horst ….. octava Sanctorum Petri et Pauli apostolorum). 
 Swederus, bisschop van Trajectum, ontslaat op verzoek van de abt van Insula beate Marie als 
 uitvoerder van zijn pauselijke benoemingsbrief en op verzoek van de magistraat van de stad 
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 Doesborch de inwoners van die stad van de door hen belopen excommunicatie en interdict, 
 op voorwaarde van een hun door de pastoor aldaar op te leggen heilzame boete. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1915) met het geschonden en geplette zegel van de oorkonder in 
 rode was. 
 
432.  1426 oktober 21 (op dach der Hiligher Elfdusent megheden). 
 Heer Harmen Rover, priester, pastoor te Elten, gaat een overeenkomst aan met de zusters 
 van het convent, genaamd op den Aelden Grave, te Doeseborgh betreffende een 
 gemeenschappelijke muur tussen zijn hof en het erf van het convent. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4240) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Item van der muren an her Hermen Gygincs wer neven onser bleyken. 

 
433.  1426 oktober 27 (op Sunte Symon ende Juden avond apostolorum). 
 Gherit van Huete en Johan Mey, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Willem Jacopszoon 
 en zijn vrouw Wendele verkocht hebben aan Warnerus Rover, klerk, vicaris in de kerk aldaar, 
 ten behoeve van het door hem bediende altaar van St. Antonys en St. Stephanus een rente 
 van twee pond per jaar, gaande uit een huis in de Beginenstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4476) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
434.  1426 december 2. 
 Gherit van Huete en Evert Zore, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat heer Frederick 
 Daveniet, priester, gepacht heeft van heer Gherid Bockhamer, priester, en Heylwigh van 
 Tricht, bestuurders van het convent opten Grave, een hofstede aldaar voor drie pond per 
 jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr.4308) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
435.  1426 december 2. 
 Gherit van Huete en Evert Zore, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Rutger die Dreyer 
 en zijn vrouw gepacht hebben van heer Gherid Bockhamer, priester, en Heylwyg van Tricht, 
 bestuurders van het convent opten Grave, een hofstede in de Nypoirtenstrate voor zes pond 
 per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4308) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
436.  1427 januari 1. 
 Gherit van Huete en Johan Mey, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Frederick Zore en 
 zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan Gherid Kuser een rente van vier pond per jaar, gaande 
 uit hun huis aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 133) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van Johans huys van Mechelen. 

 
437.  1427 maart 10. 
 Henric Aelbertszoon en Johan Mey, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Woube, 
 weduwe van Beernt van Gulich, Ricolt Winterpol en zijn vrouw Bate, en Gherit van Gulich en 
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 zijn vrouw Geertruyt geschonken hebben aan het gasthuis aldaar de helft van een stuk land, 
 genaamd die Badeacker, met bijbehorende grond in Kirckwicker velde in het kerspel Diedem, 
 bestemd voor uitkeringen aan de armen, terwijl de andere helft bestemd is voor het branden 
 van een lamp voor het altaar in de kerk te Angerlo, gesticht door wijlen heer Aernt van 
 Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3177) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
438.  1427 mei 10. 
 Gherit van Huete en Henric Aelbertszoon, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Mechtelt, 
 weduwe van Johan van der Hurst, tot een eeuwig testament geschonken heeft aan heer 
 Gherid Bockhamer, priester, rector van het altaar van St. Jacob en St. Nicolaas in der kerk 
 aldaar, de helft van twee stukken land in het kerspel Doisborch, het ene, genaamd die grote 
 Acker, op Enghuzerveld, het andere opten Brokengoer, van welke grond de andere helft 
 toebehoort aan Jutte Ryckwijns. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4451) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
 geschonden. 
 
439.  1427 juni 13 (des Vrydages na Pynxsteren). 
 Gerit van der Voerst en Werembolt Stuvenbergh, schepenen te Zutphen, oorkonden, dat 
 Johan Kreyng en zijn vrouw Nese verkocht hebben aan Engelbert Kreyng een vierde van het 
 goed tot Olborgen en een vierde van een maat bij Olbergen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in bruine 
 was. 
 
440.  1427 juni 19 (op Sunte Gervasius’ dach des hylighen byscoeps). 
 Goesen van Beke, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat heer Gheryd Spalle, priester, 
 pastoor in de stad Keppel, verkocht heeft aan heer Derick den Gruter en heer Gheryd 
 Boechamer, priesters, vicarissen van de altaren van St. Katherina en St. Nicolaas in de kerk te 
 Doesborch, ten behoeve van de armen aldaar zijn land, genaamd dat Gruenlant, in het 
 kerspel Angherloe aan de heerstraat, genaamd die Spaelthurstrate. 
 
 Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 29 verso. 
 
441.  1427 juli 3 (op Sunte Martens avonde Translacionis). 
 Randolph Veer en Johan Mey, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Meynalt Lunsinck en 
 zijn vrouw Geertruyt verkocht hebben aan heer Herman Rover, pastoor te Elten, de helft van 
 een huis, waarvan de andere helft aan Gherit Bavendorpe toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4213) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Aelden brieve van Griete Rovers hoff, daer onse ny voderhus op steet. 
 
442.  1427 september 10. 
 Gherit Rover en Gherit van Byvorden, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Lambert 
 opten Luete en zijn vrouw Hille geschonken hebben aan de kerk aldaar een rente van 1½ 
 pond per jaar, gaande uit het huis, bewoond door Claes Wolterszoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2311) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
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443.  1427 oktober 6 (des Manendaghes nae Sunte Franciscus’ dach des hylighen confessoers). 
 Gosen van Beke, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Jutte Ryckwijns verkocht heeft 
 aan heer Gherit Boechamer, priester, bedienaar van het altaar van St. Jacob en St. Nicolaas in 
 de kerk te Doesborch, de helft van twee stukken land, waarvan hem de andere helft al 
 toebehoort, in het kerspel Doesborch, het ene, genaamd die Grote acker in Enghuser velde, 
 het andere opten Brokengaer. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4451) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Met transfix d.d. 1435 maart 20 (zie Regestenlijst nr. 524). 

 
444.  1428 januari 13 (op Sunte Poncianus’ avonde). 
 Gherit Rover en Henric van Langenberge, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat heer 
 Herman Rover, pastoor te Elten, verkocht heeft aan Gherit Bavendorp, de helft van het huis, 
 waarvan deze de andere helft al toebehoort.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr.4213) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
445.  1428 februari 5. 
 De notaris Egbertus de Zueren transsumeert op verzoek van Theodoricus Gruter, priester, 
 stichter en rector van het altaar van St. Catharina in de parochiekerk te Doisborch en 
 verkozen medepatroon van het altaar van St. Jacob den meerdere en St. Nicolaas aldaar, 
 enige door dezen verzamelde aantekeningen over het bestuur van het door hem gestichte 
 huis en de benoeming van de vicarissen voor de genoemde altaren (vergelijk Regestenlijst nr. 
 243). 
 
 445a.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 32 verso. 
 445b.  Afschrift (Inv. nr. 4470), gewaarmerkt door notaris Henricus ten Have, circa 1525. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
446.  1428 maart 6 (des Saterdages na Reminiscere in der vasten). 
 Henric heer to Wysch, landdrost van Zutphen, oorkondt, dat Herman Reyger en zijn vrouw 
 Jutte met Gysbert en Herman Reyger, broers, zoons van Herman Reyger uit zijn vorige 
 huwelijk, verkocht hebben aan Johan van der Hovelwick en Gherid van Gulich het goed, 
 genaamd die Nye hoff, in het kerspel Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 80) met de zegels van de oorkonder, van Herman Reyger en 
 Gysbert en Herman Reyger Hermanszoonen in groene was. 
 
447.  1428 mei 15. 
 Gherit Paelke van Zevener en Rolof van Vieracker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 heer Evert van Bingerden, priester, Dirck to Holthuzen, Johan Haeck en Johannes Goltsmit als 
 scheidslieden een scheiding hebben vastgesteld tussen Beerte, weduwe van Gherit to 
 Voirthuzen, en Lutgard to Voirthuzen, haar stiefdochter, van het aandeel van 
 laatstgenoemde in de nalatenschappen van haar overleden ouders en van haar overleden 
 broer Rutger, waarbij zij verkrijgt het goed, genaamd die Vogelspasch en gelegen op de grond 
 van Henric van der Hovelwick, en een rente van een oud schild per jaar uit een huis te 
 Doisborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4301) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Het zegel 
 van de tweede oorkonder is verloren. 
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448.  1428 juni 1. 
 Geerloch Steynken en Gherit van Byvoirden, schepenen te Doisborgh, oorkonden, dat 
 Woube, weduwe van Beernt van Gulich, Ricolt Winterpol en zijn vrouw Bate, en Gherit van 
 Gulich en zijn vrouw Gheertruyt verkocht hebben aan Heylwygh van Tricht, meesterse, Jutte 
 Rovers en Alijt Goltsmeets en zusters in het convent opten Grave aldaar een huis en hofstede 
 naast het kloosterterrein. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4214) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van een hoff bynnen onsen convent. Op de staart van het tweede zegel 
  staat: Beernts hofstede van Tryer bi den convente mitter husynge. 
 

449.  1428 juni 15 (op Sunte Vitus’ dach eens hylighen mertelaers). 
 Gheryt Gruter en zijn vrouw Alijt staan aan hun dochter Stine Gruters, zuster in het convent 
 op den Grave te Doesborch, als haar erfdeel af een maatje, genaamd dat Eeckholt, in het 
 kerspel Angherloe aan de Baldemansstrate en de Vosstrate, daarnaast een rente van een oud 
 schild per jaar, gaande uit hun stenen huis binnen Doesborch, met bestemming voor het 
 convent na haar overlijden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4249) met de zegels van de beide oorkonders, van heer Henric van 
 Wyele, priester, en van Gheryt van Huete in groene was. 
 
450.  1428 oktober 5 (des Dinxedages nae Sunte Remigius’ daghe). 
 Johan van Asperen, heer van Voerst en van Keppel, beleent Harmanna Weygansdochter met 
 een goed, genaamd des Kakes guet, in het kerspel Weel, haar aanbestorven van haar moeder 
 Touken, waarbij Geerloch Steenken als hulder optreedt. 
 
 450a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4278) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
   N.B. Dorsale notitie: Item den Leenbrieff van Kocks guet te Weel. 

 450b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4278). 
 450c.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4278). 
 
451.  1428 november 10 (op Sunte Martens avond in den winter). 
 Rolof van Vieracker en Wolter Snoy, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gadert van 
 Delff, Gerit Baers en mr. Aernt van Delf, broers, met Bye, hun zuster, geschonken hebben aan 
 de pastoor en de vicarissen in de kerk aldaar een rente van een reynaldusgulden per jaar, 
 gaande uit een huis in het Cleyne Berchstraetken, onder voorwaarde van een jaarlijkse 
 memorie voor wijlen Hillegard van Delf, vrouw van Gadert voornoemd, en wijlen Gherit van 
 Delff, hun zoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 145) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Gecancelleerd. - Dorsale notitie: Die arm fratres. 

 
452.  1428 november 24 (op Sunte Katherinen avont). 
 Willem heer to Bronchorst ontslaat op verzoek van Herman die Reygher en zijn zoons 
 Ghysbert en Herman een stuk land, genaamd Destergoer, in het kerspel Steenre en de 
 buurschap Luere, behorend tot het leengoed dye Meerre, welk land door hen is verkocht aan 
 heer Dirc de Gruter en heer Gheryt Boechamer, priesters te Doesborch, van de er op 
 rustende leenplicht. 
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 452a.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 3527) op perkament. 
 452b.  Afschrift van circa 1430 in Inv. nr. 4468, fol. 30 verso. 
 
  N.B. Vergelijk Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 39 (1913), blz. 302 (datum verkeerd: 23 
  november). 
 
453.  1428 december 10 (des Vridages na Onser Vrouwen dach Concepcio). 
 Geryt van Huete en zijn vrouw Gryete verklaren, dat zij de rente van twee pond per jaar, 
 nader omschreven in de brief d.d. 1414 september 7 (zie Regestenlijst nr. 315), waardoor 
 deze gestoken is, tot een eeuwig testament schenken voor het spijzigen van armen en haar 
 toevertrouwen aan heer Dirc de Gruter en heer Gheryt Boechamer, priesters. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3528) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
454.  1429 januari 26 (des neesten daiges nae Sunte Pauwels daige Conversio). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch geven toestemming, dat Harman, 
 Belye en Armgard, dochters van Dirck Weydeganss van Embrick als ontvangen zusters in het 
 convent opten Grave mogen wonen, zulks in afwijking van het verbod in de stichtingsbrief 
 om vleselijke zusters in het klooster op te nemen. 
 
 Afschrift van 1476, gewaarmerkt door Johan Veer, stadssecretaris, in inv. nr. 414, fol. 34. 
 
455.  1429 februari 3 (des dages nae Onser Vrouwen Lichtmissen dage). 
 Priorin en convent der besloten nonnen van de Regulieren te Dyepenveen verklaren verkocht 
 te hebben aan de priesters en klerken in het Clerchuys te Doesborch een stuk land in 
 Angerlobroeck, genaamd die Blanckemaet, tynsroerig te Byngerden, daarnaast een stuk in de 
 Geeren aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 37) met het geplette conventszegel in groene was. 
 
456.  1429 februari 23 (op Sunte Mathyas’ avonde apostoli). 
 Henric van Langenberge en Evert Zore, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan Blyfer 
 verkocht heeft aan Styne, dochter van Lense Ver, een rente van een pond per jaar, gaande uit 
 een huis en hofstede aldaar, onder belofte van vrijwaring door haar broer Dirck Lensenzoon 
 en van Belye, dochter van Johan Blyfer, na haar meerderjarigheid. 
 
 Oorspronkelijk (inv. nr. 4314) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
457.  1429 maart 11. 
 Johanna van Hekeren, weduwe van Geerdt van Hekeren, verklaart verkocht te hebben aan 
 heer Derick van Herxen en heer Gerid van Rees, priesters van het Fraterhuis te Zwolle, het 
 huis cum annexis aan de Waterstrate te Doisborch, dat haar en wijlen haar man placht toe te 
 behoren, zulks onder goedkeuring van de met name vermelde erfgenamen van Gheerdt 
 voornoemd. 
 
 Afschrift van circa 1560 in inv. nr. 3533, fol. 9. 
 
458.  1429 maart 12 (des Saterdaechs na den Sonnendach Laetare in den vasten). 
 Johanna van Hekeren, weduwe van Gheerdt van Hekeren, schenkt een rente van drie pond 
 per jaar, gaande uit een huis in de Waterstrate te Doisborch, en eertijds bestemd voor de 
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 kerk aldaar, aan heer Derick van Herxen en heer Geerd van Rees, priesters van het Fraterhuis 
 te Zwolle. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 9. 
 
459.  1429 maart 17 (des Donredages na den Sondaghe Judica in der vasten). 
 Heyderich en Walraven van Lenep, broers, Rolof van Vieracker en Dirck Meyerinck maken 
 zich sterk, dat Melys van den Voirde en zijn vrouw Griete binnen een jaar aan Henrik van 
 Trier zullen overdragen het goed, genaamd Rotertsgoren, in Angerlobroke, leenroerig aan de 
 jonker van Voirst, en beloven ook dit goed en de halve Mussenersmate, leenroerig aan Johan 
 van Bingerden en door Melys aan Henrick afgestaan, te zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4250) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
460.  1429 maart 22 (des neesten Dinxdages na den hilighen Palmdaghe). 
 Melys van den Voirde en zijn vrouw Griete beloven aan Henrik van Trier om binnen een jaar 
 voor de leenheer over te dragen twee stukken land, genaamd Rotersgoren, in 
 Angerlobroeke, of althans binnen zes weken na de terugkeer van de jonker van Voirst, en 
 beloven verder dit land en de halve Mussenersmate te zullen vrijwaren, of anders te 
 Doisborch in leisting te zullen komen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4250) met de zegels van de oorkonders in bruine was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
461.  1429 mei 25 (op Sunte Urbanus’ dach pape). 
 Gosen van Beeck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Alijt, weduwe van Gysbert 
 Riperbant, haar zoon Dirck Riperbant en haar dochters Griete en Willam verkocht hebben 
 aan Johan opten Oirde en Otto Kuser een stuk land, genaamd der Weduen land, aan de 
 Pierixstrate. 
 
 Oorspronkelijk (inv. nr. 4226) met de licht geschonden zegels van de oorkonder, Alijt en Dirck 
 Riperbant in groene was.  
 
462.  (1429) mei 26 (Datum Rome apud Sanctos apostolos VII Kalendas Junii pontificatus nostri 
 anno duodecimo). 
 Paus Martinus V verleent aflaat aan hen, die op de H. Sacramentsdag berouwvol en na 
 belijdenis van hun zonden aan de kerkelijke plechtigheden deelnemen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1916) met het loden zegel van de oorkonder aan strengen van rode 
 en gele zijde. 
 
463.  1429 juni 14 (des Dinsdages na Odulffus). 
 Vrederic Scake, richter te Drempt, oorkondt, dat Warner to Winterpoel verkocht heeft aan 
 Geryt Velthuus een stuk land in het kerspel Keppel op de Averhagen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1916) met de zegels van de oorkonder en van Warner to Winterpoel 
 in groene was. 
 
464.  1429 juni 18 (dess Saterdages na Sunte Vitus’ dage). 
 Gysbert en Bernt van Bruechuzen, broers, Deric van Bellinchaven en Deric Mumme van Kelle 
 enerzijds, Willem then Muyshael, Geryt Hotman en Gerloch van Lengel anderzijds, als 
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 scheidslieden, stellen een scheiding vast tussen Deric Weydegans en zijn dochters Belyke en 
 Ermgerd, zusters in het convent op den Grave te Doysborch, van haar moederlijk erfdeel, 
 waarbij dezen verkrijgen een stuk land onder Netterden, tynsplichtig aan de heerlijkheid van 
 den Berghe, en een stuk in der Lotte, en na de dood van Belye, moeder van Deric, een rente 
 van tien arnoldusguldens. 
 
 464a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4277) met de licht geschonden zegels van de oorkonders en 
 van Deric Weydegans in groene was.  
  N.B. Met transfix d.d. 1429 december 16 (zie Regestenlijst nr. 471). 

  Dorsale notitie: Item dit guet te vertynsen jaerlicx op Alrehiligenavent. 
 464b. Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4278). 
 
465.  1429 juli 31 (des Sonnendages nae Sunte Jacobs dage des heiligen apostels). 
 Deric Mockinc, Gerit Ghiging en Henric Steenverdinck verklaren, dat zijn geen rechten meer 
 hebben op het stuk land, gelegen op de Averhage, dat Gerit Velthuus gekocht heeft van 
 Warner Wynterpoel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4570) met de zegels van de eerste twee oorkonders in groene was. 
 
466.  1429 augustus 8 (des Manendages op Sent Ciriaicks dagh). 
 Herman Vysel verklaart over te dragen aan Geertruyd, weduwe van Herman Scipmeyer, zijn 
 recht van wederinkoop van twee akkers land in het kerspel Drempt in de Hoemze. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4479) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
467.  1429 augustus 9 (op Sunte Laurencius’ avonde). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch oorkonden, dat Johannes Goltsmit 
 en Gherit Kuser, kerkmeesters aldaar, met hun toestemming verkocht hebben aan Pilgrym 
 Zwevinck een rente van vier pond en een groot per jaar, gaande uit een huis aldaar, zulks 
 voor een som geld, besteed voor opbouw van de kerktoren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 98) met het licht geschonden stedelijk kleinzegel in groene was. 
 
  N.B. Blijkens het handschrift van een dorsale notitie is deze brief later aan het Fraterhuis 
  gekomen. 
 
468.  1429 augustus 14 (op Onser Liever Vrouwen avonde Assumpcionis). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch oorkonden, dat Belye en Armgart, 
 dochters van Dirck Weydegans van Embrich, zusters in het convent opten Grave in 
 eerstgenoemde stad, overgedragen hebben aan het convent voornoemd een rente van tien 
 arnoldusguldens, welke Dirck Weydegans haar na de dood van zijn moeder Belye van der 
 Hurste zal afstaan tot haar moederlijk erfdeel volgens de brief d.d. 1429 juni 18 (zie 
 Regestenlijst nr. 464). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4277) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
469.  1429 september 30 (op Sunte Remigius’ avonde). 
 Henric Aelbertszoon en Johan Mey, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Wynmar en 
 Gadert opten Oirde, broers, met hun zuster Sander, verkocht hebben aan Gijsbert Kroll een 
 rente van een half oud schild per jaar, gaande uit een huis op de hoek van de Cleynre 
 Waterstrate. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4587) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
470.  1429 december 10. 
 Gerit van Huete en Henrick Aelbertszoon, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Henrick 
 en Gherit Haeck, broers, hun ouderlijke erfdelen hebben gescheiden, waarbij de eerste het 
 goed ter Woirt, leenroerig aan de hertog van Gelre, alsmede na het overlijden van hun 
 moeder Gerit Haecx meteken verkrijgt, onder afstand van het overige ten behoeve van zijn 
 broers en zusters. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4268) met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was. 
 
471.  1429 december 16 (des neesten Vridaeges na Sunt Lucien daeg beate virginis). 
 Willem, heer ten Berge enz., als tynsheer bekrachtigt op verzoek van Deric Weigans en zijn 
 vrouw Hill de brief d.d. 1429 juni 18 (zie Regestenlijst nr. 464), waardoor deze gestoken is. 
 
 471a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4277) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 471b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4278). 
 
472.  1430 januari 11. 
 Johan van Trier belooft aan Gerid Kuzer, dat hij het door deze van Geertruyd, zuster van 
 Johan voornoemd, gekochte 1/8 deel van Grobbenmaet zal vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4238) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
473.  1430 februari 20 (des neesten Manendages na Sunte Valentijns dach). 
 Aelbert Rover en Johan Mey, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Alijt Hermansdochter, 
 de kleermaakster, verkocht heeft aan Herman Elyszoon en diens vrouw Alijt een rente van 
 een pond per jaar, gaande uit een huis in de Hofstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 133) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
474.  1430 februari 22 (op Sunte Peter ad Cathedram). 
 Gherardus Boechamer, priester, verklaart te schenken aan het convent opten Grave een 
 rente van een pond per jaar, nader omschreven in de brief d.d. 1422 november 2 (zie 
 Regestenlijst nr. 380), waardoor deze gestoken is, zulks onder voorwaarde van een jaarlijkse 
 memorie. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4315) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
475.  1430 maart 14 (3a feria post Reminiscere). 
 Henric Aelbertszoon en Maes van Beynem, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gherit 
 Kuser en zijn vrouw Geertruyt geschonken hebben aan hun dochter Bette, zuster in het 
 convent opten Grave aldaar, een rente van drie pond per jaar, gaande uit een huis en hof in 
 de Smeetstrate, alsmede een som van 24 arnoldusguldens ineens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4316) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
476.  1430 mei 2 (Gade to eren op des Heiligen Cruces avond Invencione). 
 Ricolt Winterpoel en zijn vrouw Bate verklaren verkocht te hebben aan Gosen van Beecke en 
 diens vrouw Conegont de helft van hun molen en de berg, waarop deze staat, met de helft 
 van de weg naar die molen, gelegen buiten de stad Doesborch, waarvan de andere helft aan 
 Aleit, weduwe van Gosen Hocken, toebehoort. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 32) met de zegels van de eerste oorkonder en van Gerit Rover in 
 groene was. 
 
477.  1430 juni 15 (up Sunte Vijts dach). 
 Reiner ten Have Celenzoon als tynsheer oorkondt, dat Maes van Beynom en zijn vrouw 
 Lambrich benevens Johan tAverlake Everdszoon verkocht hebben aan Johan van Bellinchaven 
 de helft van een stuk land, genaamd dat Schildekens slach, in het kerspel Keppel en de 
 buurschap Eldrick, de andere helft behoort aan Hadewich, weduwe van Cracht van Hekeren, 
 waarna de koper aan zijn vrouw Aleid, dochter van Jacob ten Aelden Have, daaraan lijftocht 
 verleende. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4261) met de zegels van Reiner ten Have Reinerszoon, Gadert 
 Winterpoel en Otto Kuser in groene was. 
 
478.  1430 september 15 (Gade to eren des neesten Frydages na des Hiligen Cruces dach 
 Exaltacionis). 
 Johan Mey en Henric van Ubel, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Wychman Kremer 
 verpacht heeft aan Hille Gerits weduwe de door haar bewoonde hofstede voor vijf pond per 
 jaar en betaling van de er op rustende tyns. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr.3209) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
479.  (1430) oktober 1 (Datum Westmonasterii …. anno regni nostri nono). 
 Henricus, koning van Anglia enz., bevestigt de hier geïnsereerde brief van 1413 november 25 
 (zie Regestenlijst nr. 310) voor de kooplieden uit Alemannia. 
 
 Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 28. 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, VI, nr. 888. 

 
480.  1430 december 12 (op Sunte Lucyen avonde virginis). 
 Derick van der Hovelwyck Johanszoon belooft geen verhaal meer te zullen nemen op enig 
 goed van Johan van Hovelwick en doet afstand van alle recht, dat hij daarop hebben mocht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 80) met de zegels van de oorkonder, van Derick van der Marke, 
 bastaard, Johan vamme Loe, maarschalk, en Derick van Loel, anders genaamd Beister, in 
 groene was. 
 
481.  1431 januari 14 (des Sonnendaigs op Sent Poncianus’ dage martiris). 
 Arnolt, hertog van Gelre enz., ontslaat op verzoek van Cunegunde en Lutgerde 
 Berentzdochteren het vierde deel van het goed te Holthusen, genaamd Connegunde guet, in 
 het kerspel Dreempt van herfstbede en andere heffingen, mits het binnen twee jaren tot 
 geestelijk goed wordt gemaakt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 58) met het licht geschonden zegel en tegenzegel van de 
 oorkonder in rode en dat van Henrich heer toe Wisch, landdrost van Zutphen, in groene was. 
 
482.  1431 januari 22 (des yersten Manendaghes nae Sunte Agnyeten dach). 
 Aernt van Belen verklaart voldaan te zijn door wijlen Stouwe Weydegans als mede-
 erfgenaam van Gheryt van Heker van een hem door de erfgenamen van deze verschuldigde 
 som van vijftig guldens. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4602) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
483.  1431 februari 21 (op Sunte Peters avondt ad Cathedram). 
 Herman van Wye, heer tot Hernen, als leenheer oorkondt, dat jonkvrouwe Herman van 
 Steenre Hermansdochter erkend heeft schuldig te zijn aan Geryt Paelyck van Zevener en 
 diens vrouw Hillegunt een rente van twintig gulden per jaar uit Bollertsguet ter Horst in het 
 kerspel Angerloe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met de zegels van de oorkonder en de leenmannen Wyllem 
 van Rijswijck en Wolter van Aller in groene was, het eerste en het laatste geschonden. 
 
484.  1431 februari 23 (des Vrydages op Sunte Mathijs’ avondt apostoli). 
 Herman van Wye, heer tot Hernen, beleent Wyllem van Poelwijck Aerntszoon met het goed, 
 genaamd Bollertsguet ter Horst, in het kerspel Angerloe, na opdracht door jonkvrouwe 
 Herman van Steenre Hermansdochter. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
485.  1431 februari 27 (des Dinxdages na Reminiscere in der vasten). 
 Geerloch Steynken en Gherit Rover, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan van den 
 Rijn, de koekbakker, en zijn vrouw Herberich verkocht hebben aan Lijsbet, weduwe van 
 Lambert Schomaker, een rente van een oud schild per jaar, gaande uit een huis in de 
 Smeetstrate naast heer Coenraet Schelhaver, priester. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4317) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
486.  1431 maart 7 (des Wonsdages na den Sonnendage Oculi in der vasten). 
 Johan Mey de jonge, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Willam van Poelwick, zijn 
 vrouw Hadewich en hun dochter Herman van Steenre verkocht hebben aan Gherit Paelken 
 van Zevener en diens vrouw Hillegond een rente van twintig rijnsche guldens per jaar, 
 gaande uit het goed Bollarts hurst in het kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met de zegels van de oorkonder en van Willem en Hadewich 
 van Poelwick en Herman van Steenre in groene was. 
 
487.  1431 mei 10. 
 Randolph Veer en Hartwich van den Water, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan 
 Korric en zijn vrouw Bate erkend hebben schuldig te zijn aan Wyse Bessems een rente van 
 twee pond per jaar, gaande uit het door hen bewoonde huis aan de Berchstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4318) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
488.  1431 mei 12. 
 Johan Mey, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Henric Spuelre en zijn vrouw 
 Wendele verkocht hebben aan het gasthuis te Doisborch hun aandeel in Ymgrams meteken 
 en een akker in Konyngx Hair. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3186) met het zegel van de oorkonder in groene was. Het zegel van 
 Gaderd Winterpoll is verloren. 
 
489.  1431 november 14 (des Wonsdages na Sunte Mertens dach in den winter). 
 Cele to Averkamp en zijn vrouw Aleit schenken aan Henrick to Averlake de helft van drie 
 Gheren in het kerspel Angerle, welke grond door wijlen Gosen van Duven en Aleit 
 voornoemd van Henrick voornoemd gekocht was, en waarin Cele voornoemd door zijn 
 huwelijk mede gerechtigd was geworden, terug, als ware deze teruggekocht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4556) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. 
 
490.  1431 december 6 (Datum Rome ….. octavo Idus Decembris pontificatus nostri anno primo). 
 Paus Eugenius draagt de proost van St. Maria ad Gradus te Colonia en de dekens van St. 
 Maria te Trajectum en van St. Ludgerus te Monasterium op om de priesters en klerken in het 
 heer Florenshuis te Daventria en de klerkenhuizen te Swollae en van St. Hieronymusberg bij 
 Hattem tegen aanvallen te verdedigen en geeft aan de bewoners van deze huizen 
 verschillende privileges. 
 
 Getranssumeerd in de brief d.d. 1437 augustus 16 (zie Regestenlijst nr. 562). 
 
  N.B. Gedrukt: Schoengen, Jacobus Traiecti alias de Voecht, Narratio etc., blz. 515. 

 
491.  1432 april 23 (op Sente Jorys’ dach des heiligen ritters ende mertelers). 
 Frederick van Rechteren en zijn vrouw Koenyngont met hun kinderen Sweder, Otte en Johan 
 ontslaan Geryt van Hackforde, Gerit Palick van Enghusen, Gerit Momme van Kelle, Dirck van 
 Keppel van Verwolde Wolterszoon, Johan die Rode Wolterszoon, Henrick van der 
 Hoevelwijck, Johan Snoeye en Henrick Ruwenort, die zich met Frederick voornoemd als 
 hoofdelijke medeschuldenaren tegenover Kathryne van Ghemen, voormaals jonkvrouwe van 
 Vorst, voor een som van 400 rijnsche guldens hadden verbonden, van hun verplichtingen 
 dienaangaande. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4367) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
492.  1432 augustus 16 (des Saterdachs nae Onser Liever Vrouwendach Assumptionis). 
 Arnolt, hertog van Gelre, geeft aan burgemeesters, schepenen en raad (van de stad 
 Doesburg?) het recht om, telkens wanneer de stad Deventer de schepen van burgers en 
 kooplieden van de voornoemde stad zou aanhouden en verhinderen de rivier op te varen, de 
 schepen, die de rivier afvaren, aan te houden, totdat Deventer hun schepen ongemoeid zal 
 laten. 
 
 Afschrift (Inv. nr. 2483), gewaarmerkt door Joeriaen Hartung, secretaris van de stad 
 Doesburg. 
 
493.  1432 augustus 22 (op die octave van Onser Liever Vrouwen Assumpcio). 
 Jonge Johan Mey, richter in het ambt Doisborch, en Gherit van Huete en Wolter Snoeye, 
 schepenen en gerichtslieden, oorkonden, dat Connegond en Lutghart Berentsdochters, 
 zusters, geschonken hebben aan heer Derick van Herxen, heer Gherid van Rees, heer Hubert 
 van Helmont, heer Gherid van Volenho en de andere priesters van het Klerkenhuis te Zwolle, 
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 die nu te Doesborch wonen, het Connegonde-goed, behorende tot het goed te Holthusen in 
 het kerspel Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 58) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Met transfix d.d. 1447 juli 5 (zie Regestenlijst nr. 678). Dorsale notitie: Lutgerdenguet. 

 
494.  1432 oktober 31 (op Alle hiligen avonde). 
 Geeret van Huete en Henric Aelbertszoon, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Henrick 
 van Trier verkocht heeft aan het convent opten Grave zijn halve hof naast het erf van 
 genoemd convent, belast met een rente van een half pond per jaar ten behoeve van heer 
 Gherit Boichamer, van welke hof de andere helft toebehoort aan Sweder van Myllinge en 
 Henrick Ruenoerd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4215) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Item enen halven hof van Henrick van Trier bynnen onser wer. 

 
495.  1432 november 24 (op Sente Katherinen avondt virginis et martiris). 
 Geryt van der Voirst en Beernt van Boerle, schepenen te Zutphen, oorkonden, dat Johan 
 Kreyng en zijn vrouw Nyese verkocht hebben aan priorin en convent te Dyepenveen een 
 vierde van het goed to Olbergen in het kerspel Dyederen en de buurschap Olbergen, 
 daarnaast een vierde van een maat bij Olbergen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met de zegels van de oorkonders en van Johan Kreyng in 
 groene was. 
 
496.  1432 november 24 (des Maendages op Sente Katherinen avont virginis). 
 Gherit ter Voerst en Bernt van Boerle, schepenen te Zutphen, oorkonden, dat Johan Kreyng 
 en zijn vrouw Nese verkocht hebben aan Engelbert Kreyng een vierde van het goed tot 
 Olbergen, daarnaast een vierde van een maat bij Olbergen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met de zegels van de oorkonders en van Johan Kreyng in 
 groene was, het laatste licht geschonden. 
 
497.  1432 december 13 (op Sunte Lucien dach der hiliger joncfrouwen). 
 Wolter Snoy en Johan Mey, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Daem van Heker in een 
 erfwissel voor een rente, door hem verschuldigd aan de kerk aldaar en gaande uit zijn 
 voederhuis over de straat van die kerk, aan haar afgestaan heeft zijn hof achter het convent 
 opten Grave. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4217) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
498.  1433 januari 7. 
 Johan Mey de jonge, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat jonkvrouwe Armgart van 
 Beynom, Sweder Otter en zijn vrouw Ysentruyt, Aelbert Kaelken en zijn vrouw Griete 
 benevens Henric van Rede en zijn vrouw Mechtelt verkocht hebben aan het Beginenconvent, 
 genaamd dat Grote convent opten Grave, te Doisborch het erf en goed then Gruythuys met 
 de er achter gelegen grond, vroeger toebehorende aan wijlen hun moeder jonkvrouwe 
 Gysele van Elderic, tynsplichtig aan het huis to Kelle. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4302) met het zegel van de oorkonder in groene was. De zegels van 
 de gerichtslieden Aelbert Rover en Willem Lering zijn verloren. 
 
499.  1433 januari 7. 
 Johan Mey, de oude, jonge Johan Mey en Willam Lering verklaren, dat zij het goed then 
 Gruythuys, dat door het Beginenconvent opten Grave te Doisborch is aangekocht van 
 Armgard, dochter van Johan van Beynem, als een tynsgoed zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4302) met de zegels van de oorkonders in groene was, het laatste 
 geschonden. 
 
500.  1433 januari 17 (op Sunte Anthonys’ daghe des heiligen abbets). 
 Helle, weduwe van Harman Veggenbecker, verklaart verkocht te hebben aan Henrick den 
 Velike een akker opten Brakengarde in het kerspel Doesborch met de tiend van een akker 
 daarnaast, gelijk omschreven in de brief d.d. 1410 mei 8 (zie Regestenlijst nr. 283), waardoor 
 deze gestoken is. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4453) met het zegel van Reynar ten Have in groene was. 
 
501.  1433 februari 14 (op Sunte Valentijns dach). 
 Richter en schepenen te Doisborch oorkonden, dat Ricolt Winterpoll en Beernt Soire, 
 kerkmeesters aldaar, in een erfwissel hebben overgedragen aan het Beginenconvent opten 
 Grave een hof, grenzend aan het erf van het convent, afkomstig van Daem van Heker, 
 benevens een hof, door de kerk verkregen van Gosen van Duven. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4217) met het geplette stadszegel in groene was. 
 
502.  1433 februari 24 (eodem die Mathee apostoli). 
 Wyllem van Poelwijck Aerntszoon met zijn vrouw Hadewych, en Herman van Steenre 
 Hermansdochter verklaren verkocht te hebben aan Geryt Palyck van Sevener het erf en goed, 
 genaamd Bollertsguet ter Horst, in het kerspel Angerloe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met de zegels van de oorkonders in groene was, het laatste 
 licht geschonden. 
 
503.  1433 maart 3. 
 Gerit Momme van Kelle als tynsheer oorkondt, dat Armgart van Beynem, Aelbert Kaelken en 
 zijn vrouw Griete, Sweder van Otter en zijn vrouw Ysentruyt, benevens Henric van Rede en 
 zijn vrouw Mechtelt verkocht hebben aan het convent opten Grave te Doisborch het erf en 
 goed then Gruythuys met de hofstede Bongardhave en die Maet, afkomstig van wijlen hun 
 moeder Gysele van Elderick. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4302) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
504.  1433 maart 29 (opten Sonnendach in der vasten als men synght Judica). 
 Herman van Wye, heer tot Hirnen, beleent Gherit Palick van Zevener met het goed, genaamd 
 Bollarsguet ter Horst, in het kerspel Angerloe, na opdracht door Willem van Puelwick 
 Arntszoon, diens vrouw Hadewich, benevens haar dochter Herman, die zij had bij Herman 
 van Steenre. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met de zegels van de oorkonder en van de leenmannen Johan 
 van Apelteren en Johan van Oy, heer tot Ubbergen, in groene was, het tweede geschonden. 
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  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
505.  1433 april 18. 
 Johan Mey, richter, en Gherit van Huete en Henric van Langenberge, schepenen te 
 Doisborch, oorkonden, dat Beernt en Lambert in den Broil, de jongen, broers, verklaard 
 hebben de verkoop aan het Beghinenconvent opten Grave aldaar van het goed then 
 Gruythuys door hun stiefvader Aelbert Kaelken en diens vrouw Griete goed te keuren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4302) met de zegels van de oorkonders in groene was, de laatste 
 twee geschonden. 
 
506.  1433 juni 12. 
 Randolph Veer en Henrick van Ubel, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Styne 
 Lenskensdochter geschonken heeft aan de zusters van het Beginenconvent opten Berghe 2/3 
 van een hofstede in de Waterstrate, waarvan het andere 1/3 aan het convent toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 147) met het licht geschonden zegel van de tweede oorkonder in 
 groene was. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Wy en wetten niet, of deze briff duden. 

 
507.  1433 juni 14. 
 Randolph Veer en Henrick van Ubel, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan Sprenger 
 de jonge gepacht heeft van de Begijnen van het convent opten Berge een hofstede in de 
 Waterstrate aldaar voor vijf pond per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 149) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
508.  1433 juni 26 (des neesten Frydages na Sunte Johans dach to mydsomer). 
 Gherit van Huete en Henric van Ubel, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Warner to 
 Winterpol verkocht heeft aan Willam Poylle een huis en hof aan de Berchstrate, afkomstig 
 van zijn moeder, naast het erf van de vrouwe van Homoet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4534) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
509.  1433 juli 31 (op Sunte Peters avond ad vincula). 
 Johan Mey de jonge, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Willam Lering en zijn 
 vrouw Geertruyt verkocht hebben aan Johan van der Hovelwick een vierde deel van het 
 goed, die Nye hoff, in het kerspel Drempt, waarvan de helft hem reeds toebehoort alsmede 
 een vierde aan de kinderen van Geertruyd voornoemd en haar vorige man Gherid van Gulich. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 80) met de zegels van de oorkonder en van Willam Lering en 
 Geertruyt in groene was, de laatste twee geschonden. 
 
510.  1433 oktober 6. 
 Gherit van Huete en Johan Mey, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Wolter Aerntszoon 
 en Dirck Wolterszoon met zijn vrouw Essele verkocht hebben aan het Beginenconvent opten 
 Grave een deel van de grond achter der Beginen voderhuis aan de Kuperstrate. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4216) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 geschonden. 
 
511.  1433 november 10 (op Sunte Martijns avent). 
 (Johan van Bingerden) als tynsheer keurt de overdracht goed van het goed de Blanckenmaet, 
 tynsplichtig in de hof te Bingherden, ten behoeve van Lijsbette, conversinne te Dyepenveen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 42) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
512. 1 433 november 14 (op Sunte Elzeben avonde viertien dage in November). 
 Gherit van Huete en Johan Mey, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Henrick van Trier 
 verkocht heeft aan Geertruyd Gruters een rente van 1¼ oud schild per jaar, gaande uit een 
 huis aan de Roggemarkede. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4411). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
  N.B. Eigenlijk wordt St. Elisabeth op 19 november herdacht. De opsteller van de oorkonde 
  heeft zich blijkbaar in de datering vergist. 
 
513.  1433 november 26 (des neisten Donredages na Sunte Katerinen daghe der heliger 
 joncfrouwen). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Embric verklaren, dat de stad Doysborch voor 
 de helft gerechtigd is in een door hen bewaarde schuldbekentenis van de hertog van Gelre, 
 groot 300 ponden, welke brief door beide steden gekocht is van de voogd van Ludesdorpe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 500) met het licht geschonden stedelijk geheimzegel in groene was. 
 
  N.B. Vergelijk Brievenlijst nr. 2. 

 
514.  1433 december 5 (up Sunte Nycolaus’ avent). 
 Otto heer to Bronchorst en to Borclo als tynsheer oorkondt, dat heer Andries (die) Hirt, 
 priester, met zijn toestemming verkocht heeft aan Gerd Kuser een halve maat land, genaamd 
 Trichter slach, in het Angerloesche broek, tynsplichtig in de hof te Boeckholt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4253) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en van 
 Andreas Hirt, priester, in groene was. 
 
515.  1433 december 15. 
 Henrick Aelbertszoon en Johan Mey, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gherit ten 
 Broike gepacht heeft van heer Coenraad Schelhaver, priester, een akker land in 
 Dremptervelde voor drie schepel winterrogge per jaar, mede uit een ander stuk land van 
 Gherit te leveren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4499) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
516.  1434 januari 2 (des Saterdages nae Nye jairs dach). 
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 Reiner ten Have Ceelenzoon als tynsheer oorkondt, dat Johan van Bellinchaven en zijn vrouw 
 Aleit Jacobsdochter ten Aeldenhave verkocht hebben aan Arend ten Beemde Claeszoon een 
 stuk land, genaamd Schultkens slach, in het kerspel Keppel en de buurschap Eldryck. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4261) met de zegels van Reiner ten Have Reinerszoon, Henric tUbel, 
 Otto Kuyser en Johan van Bellinchaven in groene was. 
 
517.  1434 maart 3. 
 Johan Mey de jonge, richter in het ambt Doisborch, en burgemeesters, schepenen en raad 
 van de stad Doisborch oorkonden, dat heer Diric die Gruter, priester, rector van het St. 
 Katherinenaltaar, en heer Geryt Boechamer, priester, rector van het St. Jacobs- en St. 
 Nicolausaltaar in de kerk te Doisborch, een aantal goederen en renten ten behoeve van de 
 huisarmen van die stad hebben bestemd en regels vaststellen voor het bestuur van deze 
 stichting. 
 
 517a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 3256) met het zegel van de eerste oorkonder, het stadszegel 
  en de zegels van heer Deric die Gruter en heer Gheryt Boechamer in groene was. 
 517b.  Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 4468, fol. 35. 
 517c.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol 15 verso. 
 
  N.B. Vergelijk Slichtenhorst, Geldersse geschiedenissen, blz. 72. Gedrukt: Archief Aartsbisdom 
  Utrecht, deel 39 (1913), blz. 303. 

 
518.  1434 september 17 (op Sunte Lamberts daghe des heylighen bisscopes ende martelers). 
 Jan Kistemaker en zijn vrouw Jutte benevens Derick van Aken en zijn vrouw Katherine des 
 Witten verklaren verkocht te hebben aan de Beghinen in het Groote convent een strook 
 grond aan het einde van hun hofstede voor de drup van het door het convent gebouwde 
 nieuwe stenen huis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4218) met het zegel van heer Henric Ver, priester, in groene was. Het 
 zegel van Gheryt van Huete is verloren. 
 
519.  1434 september 20 (acta ….. Doesborch). 
 De notaris Nicolaus Balduinus’zoon instrumenteert, dat heer Henricus van Trier, vicaris van 
 het altaar van de H. Johannes den Dooper en de H. Drie Koningen in de parochiekerk te 
 Doesborch, afstand heeft gedaan van zijn vicarie ten behoeve van het Fraterhuis aldaar, en 
 dat vervolgens de patronen van deze vicarie, Henricus van Trier, Gerardus van Trier en 
 Elizabeth, dochter van wijlen Bernardus van Trier eveneens ten behoeve van dat huis afstand 
 hebben gedaan van hun patronaatsrecht. 
 
 Getranssumeerd in de brief d.d. 1465 maart 30 (zie Regestenlijst nr. 893). 
 
520.  1434 oktober 23 (op Sunte Severinus’ daghe des heylighen bysscoppes). 
 Stheven van Wyssche, vrouwe van Homoet en van den Doernweert, verklaart verkocht te 
 hebben aan Henrick Wiing haar hofstede en huisje binnen Doesborch, genaamd Alyde 
 Wynterpols hofstat en gelegen naast haar eigen grond. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4534) met het zegel van de oorkondster in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Henrick Wyinck. 

 
521.  1434 november 11 (op Sunte Marten in den winter). 
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 Randolph Veer en Hartwich van den Water, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan 
 van Esschendorp erkend heeft wegens levering van wijnen schuldig te zijn aan Johan die 
 Boze, Thijs Heefstrijt en Kontram Ezel vijftig rijnsche guldens, waarvan hij jaarlijks tien gulden 
 zal afdoen, betaalbaar binnen Nusse of binnen Doisborch, ingeval de oorlog tussen 
 Gelreschen en Guylkeren voortduurt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4603) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
522.  1434 december 11 (Acta … Doesburch in domo habitacionis magistri Livini rectoris scolarium 
 eiusdem opidi). 
 De notaris Nicolaus Balduinus’zoon transsumeert op verzoek van heer Gherardus Negheler 
 van Rees, priester en rector van het Klerkenhuis te Doesburch, de oorkonde d.d. 1406 maart 
 17 (zie Regestenlijst nr. 248). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 15) met de signatuur van de notaris. 
 
523.  1435 januari 13 (op Sunte Poncianus’ avond). 
 Gosen van Beeck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Henrick van Tyel en zijn vrouw 
 Fye met hun kinderen Aernt en Henrick verkocht hebben aan priorin en convent te 
 Diepenvene bij Deventer een stuk land, geheten die Papenhurst, in het kerspel Diederen en 
 de buurschap Olberge. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
524.  1435 maart 20. 
 Theodericus Gruter, priester, rector van het altaar van St. Catharina in de parochiekerk te 
 Doesborch, executeur-testamentair van wijlen heer Gherardus Boechamer, stichter en rector 
 van het altaar van St. Jacob den meerdere en St. Nicolaas, verklaart, dat de goederen, 
 omschreven in de brief d.d. 1427 oktober 6 (zie Regestenlijst nr. 443), waardoor deze 
 gestoken is, door heer Gherardus bestemd zijn voor levensonderhoud van de priester van het 
 voornoemde altaar, samen met de goederen, geschonken door Mechteldis van der Horst. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4451) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
525.  1435 juli 3 (des Sonnendages na Onser Lieven Vrouwen dage Visitacionis). 
 Geryt van Huete en Johan Goltsmit, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Alijt van 
 Olbrich tot een eeuwig testament geschonken heeft aan de twee conventen opten Grave en 
 opten Berge aldaar een rente van vier ponden per jaar, gaande uit een huis in de 
 Herenstrate. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4319) op perkament. 
 
  N.B. Blijkens een dorsale notitie werd de oorspronkelijke brief door het convent opten Berge 
  bewaard. 
 
526.  1435 juli 12 (op Sunte Margareten avonde der hiliger joncferen). 
 Johan Sprenger als tynsheer oorkondt, dat heer Coenraet Schelhaver, priester, tot een 
 eeuwig testament geschonken heeft aan het gasthuis te Doisborch een stuk land, genaamd 
 Schelhavers meetken, in het kerspel Angerlo aan Stickersstrate, benevens een stuk land aan 
 dezelfde strate, om de inkomsten daaruit aan de armen uit te delen na zijn overlijden en dat 
 van zijn tante Alijt van Olberge. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3174). De zegels van de oorkonder en van heer Coenraet Schelhaver 
 zijn verloren. 
 
527.  1435 juli 12. 
 Walravius de Moersa, geconfirmeerd postulaat van Traiectum, geeft, in afwijking van de door 
 de stichters van de vicarie van St. Johannes Baptist en St. Johannes Evangelist in de 
 parochiekerk te Doesborch, Gerlacus Gerlaci en diens vrouw Gertrudis, gedane opdracht van 
 het patronaatsrecht aan de rectoren van de altaren van St. Catharina benevens St. Jacobus 
 maior en St. Nicolaus, op verzoek van de tegenwoordige rectoren Theodricus Gruter en 
 Laurentius Edewardi, dit recht aan de stichter en zijn familie terug. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4471). 
 
528.  1435 augustus 14 (op Onser Liever Vrouwen avende Assumpcionis). 
 Richter, burgemeesters en schepenen te Doisborch oorkonden, dat Henric Baerken en Aernt 
 van Colcwick, provisoren van het gasthuis aldaar, met hun toestemming een erfwissel 
 hebben aangegaan met Johan Mey, waarbij deze en zijn vrouw Lambrich een halve slag bij de 
 gasthuisgrond naast Kromhegge overdragen en bovendien een rente van twee oude schilden 
 per jaar zullen betalen uit een perceel binnen Doisborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3188) met het licht geschonden stadszegel in groene was. 
 
  N.B. Blijkens dorsale notitie ging deze rente uit een huis naast het raadhuis. 

 
529.  1435 oktober 27 (op Sunte Symon en Juden avonde der hiliger apostelen). 
 Gosen van Beeck, richter in het ambt Doisborch, en Gherit van Huete en Aelbert Rover, 
 schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Henric, Evert en Claes ter Poirten, broers, en Reynar 
 van Zoren voor zich en zijn vrouw Bette verklaard hebben geen aanspraken te hebben op de 
 goederen, door heer Dirck den Gruter, priester, in diens stichting ingebracht, noch op de 
 nalatenschap van hun oudoom, wijlen heer Gherit Bockhamer, en verlenen aan de 
 executeurs van deze, heer Dirck den Gruter, heer Laurens Edewaertszoon en heer Henrick 
 Veer, priesters, kwijting voor het hun bij testament gelegateerde. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3257) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
530.  1435 november 6 (op Sunte Willibrords avont des heiligen bisscops ende confessoers). 
 Aleit Megynx, priorin, en conventualen van het klooster to Betanien buiten Arnhem verklaren 
 verkocht te hebben aan heer Henrick Ver, priester, twee halve akkers, gelegen in der Homze 
 bij Doesborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4479) met het zegel van Johan (Veer?) en een fragment van het 
 conventszegel in groene was. 
 
  N.B. Door vocht zeer beschadigd en deels onleesbaar. Met transfix d.d. 1437 december 4 (zie 
  Regestenlijst nr. 566). 

 
531.  1435 november 18 (des Frydages na Sunte Martens daghe in den winter videlicet in profesto 
 Elizabet vidue sancte). 
 Evert Beyering verklaart geen aanspraken te hebben op de goederen, door heer Dirck den 
 Gruter, priester, in diens stichting ingebracht, noch op de nalatenschap van zijn oudoom, 
 wijlen heer Gherit Boichamer, en verleent aan de executeurs van deze, heer Dirck den 
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 Gruter, heer Laurens Edewarszoon en heer Henrick Veer, priesters, kwijting voor het hem bij 
 testament gelegateerde. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3257) met de zegels van de oorkonder, heer Henrick Veer, priester, 
 Wolter Demping, landrentmeester van Zutphen, Dirck Wyssing en Johan Meye in groene was. 
 
532.  1435 november 27 (des Sonnendages na Sunte Katherinen dage der hiliger joncferen). 
 (Gherit van) Huete en (Evert Zoren), schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Henrick ….., 
 geheten Potken, en zijn vrouw Hille, benevens Lambert Henricszoon en diens vrouw Griete 
 verkocht hebben aan Henrick ten Alymolen een huis opten Berghe bij de stad More. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 33) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Het stuk is door vocht beschadigd en deels vergaan, terwijl het randschrift van het  
  tweede zegel onduidelijk is. Dorsale notitie: Clockenhuys. 

 
533.  1435 december 12 (op Sunte Lucien avonde der hiliger joncferen. 
 Wolter Snoy en Daem van Heker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Ricolt Winterpol 
 aan zijn dochter Bate als haar moederlijk efdeel ten behoeve van de zusters van het convent 
 opten Grave heeft overgedragen een rente van 2½ pond per jaar, gaande uit het huis van 
 Johan van Trier, benevens een rente van 2½ pond per jaar, gaande uit een huis opten Berge. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4320) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
534.  1435 december 20 (op Sunte Thomas’ avonde apostoli). 
 Gherit van Huete en Wolter Snoy, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Willam ten 
 Brynke en zijn vrouw Griete benevens Geertruyt, weduwe van Beernt van Babbrich, en Alyt 
 then Brinke, zusters, aan de kerspelkerk aldaar een rente van een half pond per jaar, gaande 
 uit een huis in de Zantberg, geschonken hebben, welke rente door Helle Wegbeckers op haar 
 sterfbed aan de kerk was besproken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2312) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
535.  1435 (sedente nostro capitulo generali). 
 Broeder Guilhelmus, prior van Carthusia, en de overige diffinitores van de orde van Carthusia 
 geven aan Heilwych van Triecht, Aleydis Goeltsmytz en de zusters van het Groote convent te 
 Doesborch deel aan alle goede werken van de orde, in het bijzonder wegens haar goede 
 gezindheid jegens het klooster Moninchusen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4138) met het geplette zegel van het klooster Carthusia in groene 
 was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan. 

 
536.  1436 januari 13. 
 Henrick Aelbertszoon en Daem van Heker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Lense 
 Winterpol en zijn vrouw Engele hebben overgedragen ten behoeve van het gasthuis aldaar 
 een rente van twee pond per jaar, na het overlijden van Nenne Winterpol, zuster in het 
 convent opten Berge te Doisborch, te ontvangen uit de hofstede, genaamd die Aelde hof, in 
 de Smeetstrate. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3210) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Deels door vocht beschadigd. 

 
537.  1436 januari 16 (op Sunte Anthonius’ avond). 
 Aelbert Rover en Johan Goltsmit, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Geertruyt Gruters 
 verkocht heeft aan de pastoor en de gemene vicarissen van de kerk van Doisborch een rente 
 van 1¼ oud schild per jaar, gaande uit een huis aan de Rogmarket, en dat voor de koopsom 
 van deze rente bijdragen zijn gegeven door enige personen, voor wie de vicarissen 
 memoriediensten zullen houden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4411) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
538.  1436 maart 7 (des Wonsdages na den Sondage Reminiscere in der vasten). 
 Gherit van Huete en Johan Mey, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Aelbert then 
 Steenhuys en zijn vrouw Lijsbet verkocht hebben aan Johan ter Bruggen een huis in de 
 Smeetstrate onder belofte van vrijwaring door Dirck Hermanszoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4534) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
539.  1436 maart 14. 
 Henric tAverlake en zijn vrouw Aleit beloven Gosen van Beeke en diens vrouw Conegont 
 schadeloos te zullen houden van een door laatstgenoemde voor hen aan Berent 
 Blomenbrinck toegezegde geldsom van 32 goudguldens, terwijl zij voor 20 goudguldens van 
 deze som aan Gosen van Beeke en zijn vrouw verkocht hebben 1½ gheer in het kerspel 
 Angerloe, losbaar binnen vier jaren, waarvan de andere helft aan Gosen en Conegont 
 toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4556) met het zegel van Henric tAverlake in groene was. 
 
540.  1436 mei 16 (vigilia Ascensionis Domini). 
 Adolph, hertog van Cleve, geeft toestemming aan heer Egbert van der Wedersche, priester, 
 om een aan deze behorend goed, Kleefsch erftynsgoed zijnde, te bestemmen half voor het 
 onderhoud van arme lieden, half voor het doen van missen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4482) met het zegel van de oorkonder in rode was. 
 
  N.B. Gedrukt: Bijdragen en Mededelingen Gelre, XV (1912), blz. 546. 

 
541.  1436 juli 3 (op Sunte Martens avondt Translacionis). 
 Henric van Marwich, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Harman van Heker 
 Crachtszoon, bastaard, verkocht heeft aan heer Laurens Eedwerte zijn rechten op Jutten 
 meetken in het kerspel Angerloe, waarvan het andere deel aan het Groote convent te 
 Doesborch op den Grave toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3522) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
542.  1436 september 7 (des neesten Vriedages na Sunte Egidius’ dach des heiligen abts). 
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 Herman die Boese, richter in het ambt Doesborich, oorkondt, dat Heilewich, weduwe van 
 Johan Mey, en haar zoon Johan Mey overgedragen hebben aan het convent opten Grave te 
 Doesborich als vaderlijk erfdeel van hun dochter en zuster Jutte een rente van twee rijnsche 
 guldens per jaar uit een huis te Ghiese. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4338) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Desse twe gulden boeren wy van den Cleynen convent uut Lange  
  Vonderloe. 
 
543.  (1436) november 6 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri quinto decimo). 
 De koning van Anglia enz. benoemt afgevaardigden om met die van de Anza Teutonica te 
 onderhandelen over de oplossing van verschillende moeilijkheden en geschillen. 
 
 Afschrift van 1554 in Inv. nr. 2472, fol. 35. 
 
544.  1436 november 10 (op Sunte Martyns avent). 
 Gerit Gruter en zijn vrouw Aleyt verklaren in erfwissel te hebben overgegeven aan heer 
 Gherid van Rees en de klerken van het Klerkenhuis te Doesburch tien geeren land in 
 Angherloe broeck, waarvoor zij een half veldslag aldaar hebben terugontvangen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 38) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
545.  1437 januari 24 (op Sunte Pauwels avonde Conversionis). 
 Daem van Heker en Aelbert Scaep, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Ricolt Winterpoll 
 en zijn vrouw Evert verkocht hebben aan Lodewych Johanszoon een rente van vier pond per 
 jaar, gaande uit een huis aan de Rogmarket. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 99) met het licht geschonden zegel van de eerste oorkonder in 
 groene was. Het zegel van de tweede oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Bevat een dorsale notitie in een uit het Fraterhuis afkomstig handschrift. 

 
546.  1437 februari 17 (up den Sonnendach Invocavit in jejunio). 
 Willem heer to Berge enz. beleent het jufferenconvent opten Grave te Doisboirch en Gheryt 
 Scaep als hulder met het Scaipsmaitken in het kerspel Drempt na opdracht door Albert 
 Scaep. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4267) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
547.  1437 maart 10 (op den helgen Sonnendach Letare in der vasten). 
 Gheryt van Bronchorst, bastaard, en zijn vrouw Elsebe beloven, dat zij het geld en goed, door 
 haar als huwelijksgift verkregen, in het land van Zutphen zullen besteden, en verklaren 
 verder, dat zij in geval van overlijden van hetzij Geryt Palic van Helbergen, Geryt Palic van 
 Enghuzen, Geryt Palic van Sevener of Geryt Palic van Camphusen, die hun als gezamenlijke 
 schuldenaren een som van 150 oude schilden hebben toegezegd na de dood van Heylwich 
 van Enghusen, moeder van Geryt Palick van Helbergen en Elsebe voornoemd, vóór de 
 uitbetaling van die som een door de overige schuldenaren aan te wijzen nieuwe schuldenaar 
 zullen aanvaarden. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4368) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
548.  (1437) maart 22 (Datum Londoniae ….. anno Domini suprascripto [1436 secundum 
 computationem ecclesie Anglicane] et anno eiusdem domini nostri Regis 15). 
 De afgevaardigden van de koning van Anglia enerzijds en van de steden van de Hansa 
 anderzijds stellen de voorwaarden vast voor een tractaat ter oplossing van verschillende 
 moeilijkheden en geschillen, met name over de privileges. 
 
 Geïnsereerd in de brief van 1437 juni 7 (zie Regestenlijst nr. 555). 
 
  N.B. Gedrukt: Hanserecesse 1431 - 1476, II, nr. 84. 

 
549.  1437 april 26 (des Fridages na Sunte Marcus’ dage des hiligen ewangelisten). 
 Gherit van Byvorden en Henric van Ubel, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Anna, 
 vrouw van Wolter Snoye, goedkeuring heeft verleend op de verkoop van het goed dat 
 Biesenslach te Diedem door haar man aan heer Henric Post, vicaris te Weell. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 54) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
550.  1437 mei 4 (Sabbato post Dominicam qua cantatur Cantate Domino etc.). 
 Rutger van den Paedvoirde, drost van het land van den Berge, oorkondt, dat Wolter Snoy en 
 Anna, zijn vrouw, verkocht hebben aan heer Henrick Phost, vicaris te Weel, een stuk land, 
 genaamd dat Byezenslach, gelegen in het land van den Berghe, in het kerspel Dieden, in de 
 buurschap Loell. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 54) met de zegels van de oorkonder en van Daem van Heker in 
 groene was. Het zegel van Wolter Snoy is verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Byesenkamp. 

 
551.  1437 mei 4 (des nesten (dages) na Invencio Sancte Crucis). 
 Bernt van der Wilten als leenheer oorkondt, dat Gheryt Palick van Helbergen, in verband met 
 de toezegging van hem alsmede Geryt Palick van Enghusen, Geryt Palick van Sevenner en 
 Geryt Palick van Camphusen tot betaling van een som van 245 oude schilden aan Gheryt van 
 Bronchorst ten behoeve van diens vrouw Elsbe, tot onderpand heeft gesteld zijn goed to 
 Puelwick binnendijks in het kerspel Sevenner, alsmede voor een op gelijke wijze toegezegde 
 som van 150 oude schilden een stuk land in het kerspel Sevenner buitendijks. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4368) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en van de l
 eenmannen Goisswin Smullinck en Geryt Palick van der Wilten in groene was. 
 
552.  1437 mei 10. 
 Henric van Ubel en Hertwich van den Water, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Cele 
 van Avercamp verkocht heeft aan Herman Ottenzoon een hof achter het convent opten 
 Grave met de daarbij behorende weg. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4219) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van enen hof bynnen den convent begrepen. 
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553.  1437 mei 11 (op Sinte Pancracius’ avent des heiligen martelars). 
 Mente, dochter van Lucas Lidzen, verklaart voldaan te zijn van hetgeen wijlen heer Dyrick die 
 Gruter haar had vermaakt, en verder, dat zij geen aanspraak maken zal op de goederen, 
 waarover de overledene andere beschikkingen heeft getroffen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3258) met het zegel van heer Roelof van Muden, priester, in groene 
 was. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 39 (1913), blz. 311. 

 
554.  1437 mei 15 (des Wonsdages na Sunte Servacius’ dage episcopi). 
 Aelbert Rover en Gadert van Essen, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat jonkvrouwe 
 Geertruyt van Heker met haar zoons Henric en Roloff van Heker, broers, verkocht hebben 
 aan Reynerus Coninck van Rees, clerck, een akker bij Drempter colck, een akker bij de molen 
 van Gherit van Huete en een akker op het Molenveld, genaamd Winterpols acker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 59) met de zegels van de oorkonders en van Henric van Heker in 
 groene was. Het zegel van Roelof van Heker is verloren. 
 
555.  (1437) juni 7 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri 15mo). 
 Henricus, koning van Anglia etc., bevestigt het hier geïnsereerde tractaat d.d. 1437 maart 22 
 (zie Regestenlijst nr. 548). 
 
 Afschrift van 1554 (inv. nr. 2472), fol. 29 verso. 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, VII, no 276. 

 
556.  1437 juni 28 (op Sunte Peter ende Pauwels avonde apostolorum). 
 Henric van Marwijck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat heer Henric Conynck, 
 pastoor in der Borch, en heer Willam Ederynckvelt, provisor der aalmoezen, benevens Dirck 
 Lierken en Symon Cale, kerkmeesters aldaar, verkocht hebben aan Henrik Rover en Beernt 
 Zore, kerkmeesters te Doisborch, het aandeel, dat de kerk in der Borch had in een rente van 
 tien oude schilden per jaar, gaande uit die Hurst en Bollartsgoid in het kerspel Doisborch, 
 door wijlen Frederic van Steenre aan deze en aan de kerk te Doisborch tot een eeuwig 
 testament geschonken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
557.  1437 juli 1 (op Onser Vrouwen avent Visitacionis). 
 Wolter Snoye verklaart te hebben verkocht aan heer Henric Post, vicaris te Weel, een slach, 
 geheten dat Biesenslach, in het kerspel Diedem. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 54) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
558.  1437 juli 3 (op Sunte Martens avonde Translacionis). 
 Henrick van Marwijck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Henric Rover en Beernt 
 Zore, kerkmeesters te Doisborch, verkocht hebben aan Henrik van Ubel een rente van tien 
 oude schilden per jaar, gaande uit het goed, geheten die Hurst en Bollarts goid, in het kerspel 
 Angerlo, onder vrijwaring van Gherit Paelke van Sevener en diens vrouw Hillegond, welke 
 rente door wijlen Frederic van Steenre aan de kerken van der Borch en van Doisborch tot een 
 eeuwig testament was geschonken. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en van Gherit 
 Paelken van Sevener in groene was. Het zegel van Hillegond is verloren. 
 
559.  1437 juli 8 (des nesten Manendaiges na Sente Mertijns dage Translacio Mertyni etc.). 
 Johan van den Loe, drost in Lymersche, oorkondt, dat Geryt Palick van Helbergen, in verband 
 met de toezegging van hem alsmede Geryt Palick van Enghusen, Gheryt Palick van Sevenner 
 en Gheryt Palick van Camphusen tot betaling van een son van 245 oude schilden aan Gheryt 
 van Bronchorst en diens vrouw Elsebe, tot onderpand heeft gesteld zijn goed to Puelwick in 
 het kerspel Sevenner binnendijks, alsmede voor een op gelijke wijze toegezegde som van 150 
 oude schilden een maat land in het kerspel van Sevenner buitendijks. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4368) met de zegels van de oorkonder en van de schepenen Evert 
 Paep en Geryt Palick van der Wilten in groene was. 
 
560.  1437 juli 9 (des neesten Dinxsdages na Sant Martijns dage Translationis). 
 Herman van Wye verleent als leenheer toestemming, dat een rente van tien oude schilden 
 per jaar, gaande uit het goed, genaamd die Hurst en Bollairts goid, in het kerspel (Angerlo) 
 vanwege de kerk en het gasthuis te Doisborch worden verkocht aan Henrike van Ubell. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Door vocht verbleekt. 

 
561.  1437 juli 23 (des Dinxdages na Sunte Maria Magdalenen dage). 
 Broeder Wolter Gruter, commandeur van de Duitsche orde te Diederen, geeft aan Otto Kuser 
 het halve goed, genaamd die Tuderweyde, in het kerspel Angerlo, in tyns uit, na verkoop 
 ervan samen met de tiend van de andere helft door heer Evert then Brinke, priester, diens 
 moeder Jutte, benevens haar zoon Claes en haar dochter Frederick. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4557) met de zegels van de oorkonder en van Gherit Rover, leenman 
 van het huis te Diederen, in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Item desen brief is van Hielle Grutters van Kuylken(?). 

 
562.  1437 augustus 16 (Datum et actum in ecclesia Sancti Lebuini Daventriensis). 
 De officiaal van de aartsdiaken van Daventria transsumeert op verzoek van heer Gotfridus 
 Toern, rector van het heer Florenshuis aldaar, de brief d.d. 1431 december 6 (zie 
 Regestenlijst nr. 490). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 16) met het zegel en het tegenzegel van de oorkonder in groene 
 was en de signatuur van de notaris Johannes de Pervopalacio. 
 
563.  1437 september 25 (feria quarta post Mauritii et sociorum eius). 
 Lens die Veer en zijn vrouw Jutte verklaren verkocht te hebben aan heer Gerit van Rees, 
 priester, en de andere geestelijken van het Fraterhuis te Doisborch hun hofstede, gelegen 
 naast het voederhuis van laatstgenoemden. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 9 verso. 
 
564.  1437 oktober 10 (op Sunte Gereonis ende Victors dage der hiliger maerteler). 
 Aelbert Rover en Henric van Ubel, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Claes van 
 Myllingen en zijn vrouw Mechtelt verkocht hebben aan het gasthuis aldaar hun ¼ van het 
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 goed, genaamd die Ganspoel, in het kerspel Angerlo, waarvan ¾ aan het gasthuis 
 toebehoren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3175) met de zegels van de oorkonders en van Claes van Myllingen in 
 groene was. 
 
565.  1437 november 23 (ipso die Clementis pape et martiris). 
 Henricus Ver, priester, geeft aan zijn moeder Armegard te Hieker en zijn zusters Armegard en 
 Nenne zijn twee halve akkers, gelegen in der Homze, waarvan Jan Bremer de andere helft 
 heeft, in lijftocht, terwijl deze akkers na haar overlijden zullen komen aan het altaar van 
 St. Gregorius en St. Augustinus in de kerk te Doesborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4479) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
566.  1437 december 4 (op Sunte Barbaren dach der heyligher joncfrouwen). 
 Henricus Ver, priester, schenkt tot een eeuwig testament ten behoeve van zijn altaar, 
 genaamd het St. Gregorius’ en St. Augustinus’ altaar, de twee halve akkers, nader 
 omschreven in de brief d.d. 1435 november 6 (zie Regestenlijst nr. 530), waardoor deze 
 gestoken is, onder bepaling, dat, indien de vicaris zijn residentieplicht niet vervult, de 
 vruchten aan het gasthuis zullen komen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4479) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
567.  1438 januari 16 (op Sunte Anthonius’ avonde). 
 Hartwich Nagel, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Henric Haeck en zijn vrouw 
 Beerte in een erfwissel overgedragen hebben aan het convent opten Grave te Doisborch een 
 stuk land, genaamd Haeckx meetken, in het kerspel Drempt aan de Duesterstege. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4268) met de zegels van de oorkonder en Henric Haeck in groene 
 was. 
 
568.  1438 juni 6 (des ersten Vrydages na Pinxteren). 
 Frederick van Rechteren als momber van zijn zoon Sweder, heer van Vorst, Asperen en 
 Keppel, draagt aan Gheryt Paelke van Enghusen op bepaalde voorwaarden de bewaring van 
 huis, stadje en heerlijkheid van Keppel op voor de tijd van twee jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4370) met het licht geschonden zegel van Sweder van Rechteren in 
 groene was. Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
569.  1438 juli 31 (op Sunte Peters avonde ad vincula). 
 Hartwich Nagel, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Warner Lering en zijn vrouw 
 Styne verkocht hebben aan Henrik Johan Papen zoon van Romunde en diens vrouw Armgard 
 Bonen de helft van het goed VerNennenslach in Angerlobroek in het kerspel Angerlo, 
 waarvan de andere helft behoort aan de vicarie van St. Johan Baptist en St. Johan evangelist 
 in de kerk te Doisborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4480) met de zegels van de oorkonder en van Warner Lerinck in 
 groene was. 
 
570.  1439 maart 17 (des Dinxdages na Letare Jherusalem in der vasten). 
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 Herman die Boze, richter in het ambt Doisborch, en Gherit van Huete en Henric 
 Aelbertszoon, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat heer Evert Pannart, priester, Gherit 
 Goesenszoon met diens vrouw Geertruyt en Wendelmoet Pannarts, zuster van Evert en 
 Geertruyt voornoemd, tot een eeuwig testament geschonken hebben aan de kerk en het 
 gasthuis te Doisborch hun aandeel, zijnde een vierde, van het goed Tellichusen in de 
 kerspelen Drempt en Hummel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2293) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. De 
 zegels van de schepenen zijn verloren. 
 
571.  1439 april 18 (des Saterdages na Belaken Paesschen). 
 Geryt die Greve, de jonge, rentmeester in Lymersch, oorkondt, dat heer Egbert van der 
 Wedersche, priester, tot een eeuwig testament geschonken heeft een erf in het kerspel 
 Weel, half voor een vicarie, te stichten ter ere van St. Andries, Jeronimus, Gallus en Maria 
 Magdalena, half voor arme lieden te Doesborch voor uitdeling van brood en boter, onder 
 voorbehoud van levenslang vruchtgebruik. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4482) met het zegel van de oorkonder in bruine was. 
 
  N.B. Gedrukt: Bijdragen en Mededelingen Gelre, XV (1912), blz. 547. 

 
572.  1439 (vóór mei 6). 
 Broeder Johannes de Naeltwick van de Duitsche orde, pastoor van de parochiekerk te 
 Dosborch?, vergunt aan de devote vrouwen in het huis, genaamd opten Grave, aldaar om 
 een kapel met één altaar op te richten, en om vóór de wijding van die kapel de mis op een 
 altare portatile te laten lezen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4134) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
573.  1439 mei 6 (ipso die Sancti Johannis ewangeliste ante portam latinam). 
 Broeder Johannes de Naeltwick van de Duitsche orde, pastoor van de parochiekerk in 
 Doesborch, vergunt aan de devote vrouwen van het convent, genaamd tSuntte Marien 
 Grave, om een kapel te hebben met een kerkhof en één altaar, om daar de mis te doen lezen 
 zonder gezang of klokgelui, en buiten tegenwoordigheid van de parochianen, behalve bij een 
 begrafenis, en geeft haar verschillende andere bevoegdheden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4134) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
  N.B. Zie de aantekening bij Regestenlijst nr. 574. 

 
574.  1439 mei 6 (ipso die Sancti Johannis ewangeliste ante portam latinam). 
 Broeder Johannes de Naeltwick van de Duitsche orde, pastoor van de parochiekerk in 
 Doesborch, vergunt in overleg met de provinciale commandeur en met zijn medebroeders 
 Theodricus Catwick en Petrus Catwick aan de devote vrouwen in het huis op den Grave een 
 kapel met een altaar op te richten om daar buiten tegenwoordigheid van de parochianen 
 stille missen te laten lezen, en geeft haar verschillende andere bevoegdheden. 
 
 574a.  Geïnsereerd in de brief d.d. 1439 (zie Regestenlijst nr. 580). 
 574b.  Geïnsereerd in de brief d.d. 1440 juni 5 (zie Regestenlijst nr. 590). 
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  N.B. De bewoordingen van deze brief zijn enigszins verschillend van die, vermeld in  
  Regestenlijst nr. 573. 
 
575.  1439 mei 17 (des Sonnendages na Ons Heren Hemelvaerts dach). 
 Daem van Heker verklaart verkocht te hebben aan Elsbe van der Haep de helft van 
 Holthuysen in het kerspel Hummel, leenroerig aan de heren van Eymbrich. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4567) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
576.  1439 juni 5 (opp Sinte Bonifacius’ dach). 
 Herman van Keppell, landcommandeur van de Balye van Utrecht van de Duitsche orde, 
 patroon van de kerk van Doisborch, bekrachtigt de brief, waarin heer Johan van Naeldwijck, 
 pastoor aldaar, aan de devote maagden in het huis, genaamd opp den Grave, te Doisborch 
 vergunt een kapel op te richten. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4134). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Waarschijnlijk is bedoeld de brief, vermeld in Regestenlijst nr. 572. 

 
577.  1439 oktober 25 (in die Sanctorum martirum Crispini et Crispiniani). 
 Johannes Naeltwijc van de Duitsche orde, pastoor van de parochiekerk te Doesborch, 
 verleent toestemming tot de oprichting van een kapel bij het Klerkenhuis aldaar, met 
 toekenning van verschillende bevoegdheden. 
 
 577a.  Geïnsereerd in de brief d.d. 1440 juni 5 (zie Regestenlijst nr. 591). 
 577b.  Geïnsereerd in de brief d.d. 1441 (zie Regestenlijst nr. 608). 
 
578.  1439 november 7 (op Sunte Willibrordus’ dach des heilighen bisscops). 
 Herman van Keppell, landcommandeur der Balye van Utrecht, geeft als patroon van de kerk 
 van Doesborch aan de priesters en klerken van het Klerkenhuis aldaar toestemming om een 
 kapel met een altaar te laten wijden en bekrachtigt de hun door heer Johan van Naeltwijck, 
 pastoor ter stede, verleende privileges. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 11). Het zegel van het convent van de Duitsche orde te Utrecht is 
 verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
579.  1439 december 3 (op Sunte Barbaren avonde der hiliger joncfrouwen). 
 Gherit van Huete en Henric Aelbertszoon schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Alijt van 
 Olburge verkocht heeft aan Aernt then Colke en Gherit Kuser, provisoren van het gasthuis 
 aldaar, een rente van drie schepel winterrogge per jaar, gaande uit twee akkers in het 
 Drempter veld. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3233) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
580.  1439. 
 Rodolphus, bisschop van Trajectum, bekrachtigt de brief d.d. 1439 mei 6 (zie Regestenlijst nr. 
 574), die hier is geïnsereerd, op verzoek van de devote maagden en weduwen, te Doesborch 
 in het huis op den Grave wonende, en verleent haar ook zijnerzijds de in die brief geschonken 
 bevoegdheden. 
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  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4134) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
581.  1439. 
 Heylwich van Tricht, meestersche van het convent tSuntte Marien Grave te Duesburch, en 
 conventualen beloven, dat zij aan heer Jan van Naeltwik, priester van de Duitsche orde en 
 pastoor aldaar, en zijn opvolgers als jaarlijkse recognitie betalen zullen 3½ rijnsche gulden, 
 onder omschrijving van de daarbij gestelde voorwaarden. 
 
 Concept (Inv. nr. 4136) op perkament. 
 
  N.B. Het stuk bevat geen insnijdingen voor zegelstaarten en is dus nooit bezegeld geweest. 
  Gedrukt (naar het origineel): de Geer tot Oudegein, Archieven der ridderlijke Duitsche orde, 
  Balie van Utrecht, nr. 639. 

 
582.  1440 januari 13 (op Sunte Poncianus’ avonde). 
 Gherit van Huete en Henrick van Langenberge, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 Dirck in den Bossche en Henric Gabel van Sonsbeeke namens de erfgenamen van de vrouw 
 van wijlen Johan ter Bruggen verkocht hebben aan Dirck van Hagen een huis in de 
 Smeetstrate onder belofte van vrijwaring door Peter int Laet, Johan Scroder, Herman Haeck 
 en Dirck Waelraet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4534) met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was. 
 
583.  1440 januari 13 (op Sunte Pontianus’ avont). 
 Henrick Albertszoon en Henrick van Ubel, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Lense 
 Veer en zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan heer Gerit Negeler van Rees en de andere 
 geestelijken van het Fraterhuis te Doisborch hun huis aan de Waterstrate naast het 
 Fraterhuis. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 9 verso. 
 
584.  1440 februari 11 (des Donredages na Sunte Agaten dage virginis). 
 Gherit Rover en Otto Kuser, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan Lodewygezoon 
 met zijn vrouw Jutte en Ryquyn Lodewigezoon tot een eeuwig testament aan de pastoor en 
 de vicarissen van de kerk aldaar een rente van twee pond per jaar, gaande uit een huis in de 
 Berchstrate, geschonken hebben onder voorwaarde van een jaarlijkse memorie voor 
 Lodewyge Johanszoon en diens vrouw Jutte. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4412) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
585.  1440 februari 23 (des Dinxdages na Reminiscere in der vasten). 
 Wolter Snoy en Hartwich van den Water, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat heer 
 Henric Boeskael en heer Henric Spalle, priesters, executeurs-testamentair van wijlen heer 
 Aernt Convent (sic!), verkocht hebben aan Henric Aelbertszoon een rente van twee pond per 
 jaar, gaande uit een huis aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4321) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Bevat een dorsale notitie in een waarschijnlijk uit het Groote convent afkomstig 
 handschrift. 
 
586.  1440 februari 26 (des Fridaghes na Sunte Mathias’ dage apostoli). 
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 Randolph Veer en Henric van Ubel, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Lumme, 
 weduwe van Herman Coenraetzoon, verkocht heeft aan Ricold Winterpol een hofstede in de 
 Hofstrate, belast met twee grooten per jaar ten behoeve van de pastoor van Spankeren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4536) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
587.  1440 mei 13 (op Sunte Servacius’ des heilighen bysscops dach). 
 Deryc van Haghen Johanszoon geeft, na opdracht door Deric van Holthusen en diens vrouw 
 Johan, genaamd Mariken, die Beempte met hofstede in het kerspel Drempt in tyns uit aan 
 heer Gherit van Reys en de klerken van het Klerkenhuis te Doesborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 60) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
588.  1440 mei 14 (des Saterdages nae Sunte Servaes’ dach des heilighen biscops). 
 Herman die Boese, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Deric toe Holthusen en zijn 
 vrouw Johan, geheten Mariken, verkocht hebben aan heer Gheerd Negheler van Reyss, 
 priester, en de andere priesters en klerken van het Klerkenhuis te Doesborch een stuk land 
 met een hofstede in het kerspel Dreempt, genaamd die Beempte. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 60) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Verwisselt myt Cleyn convent. 

 
589.  1440 mei 24 (opten Dinxdach na der octaven van Pinxteren). 
 Randolph Veer en Hartwich van den Water, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Aernt 
 Heymerick en zijn vrouw Griete verkocht hebben aan Maes van Beynem een rente van zes 
 pond per jaar, gaande uit een huis en hofstede in de Nypoirtstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3211) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
590.  1440 juni 5 (in die Sancti Bonifacii martiris et sociorum eius). 
 Walravius, geconfirmeerd elect van Trajectum, bevestigt de brief d.d. 1439 mei 6 (zie 
 Regestenlijst nr. 574), welke hier is geïnsereerd, en verleent aan de bewoonsters van het huis 
 op den Grave te Doesborch ook zijnerzijds de in die brief geschonken bevoegdheden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4134) met het geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
591.  1440 juni 5 (in die Sancti Bonifacii martiris et sociorum ejus). 
 Walravius, geconfirmeerd elect van Trajectum, bekrachtigt op verzoek van de priesters en 
 klerken van het Klerkenhuis te Doesborch de hun door heer Johannes Naeltwijc, pastoor van 
 de kerk aldaar, verleende bevoegdheden en privileges, nader omschreven in de brief d.d. 
 1439 oktober 25 (zie Regestenlijst nr. 577), die hier is geïnsereerd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 8) met het geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 39 (1913) blz. 263. 
 
592.  1440 november 10 (op Sunte Martens avont). 
 Prior en convent van het klooster to Nazareth bij Bredervoert enerzijds en rector, priesters 
 en klerken van het Fraterhuis te Doesborch anderzijds komen overeen, dat zij een 
 gemeenschappelijk door hen gekocht stuk land in Angerlo broick aan de Nye strait en de 
 Clevesche landweer samen gebruiken zullen en samen de lasten zullen dragen.  
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 39) met de zegels van het klooster en van het Fraterhuis in groene 
 was, het tweede licht geschonden. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Geren. 

 
593.  1440 november 13 (des neesten Sonnendages na Sunte Martens dach in den winter). 
 Johan Sprengher verklaart te schenken aan het gasthuis te Doesborch tot steun van de 
 armen een tyns van 3½ oude brabantsche, gaande uit heer Coenraets Schelhavers meteken, 
 gelegen aan Styckers straetken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3174) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
594.  1440 november 17 (des Donredages na Sunte Marten in den winter). 
 Gherit van Huete en Evert Zoer, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Arnt Heymerick en 
 zijn vrouw Griete verkocht hebben aan de zusters op den Grave een huis en hof in de 
 Nyepoirtstrate, uitkomend in de Haven, strekkend tot aan het klooster, afkomstig van wijlen 
 heer Harman van Elten en belast met een rente van zes pond per jaar voor het gasthuis 
 aldaar en een schepel spelt voor de commandeur. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4220) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
595.  Circa 1440. 
 Kateryen van Geemmen, joffer van Voorst en Keppel, en Theodericus van Ubell, priester, 
 verklaren, dat zij met toestemming van heer Johan van Naeldwick, commandeur en pastoor 
 te Doesborch, in de moederkerk aldaar een vicarie hebben gesticht ter ere van de vier 
 martelaren, St. Georgius, Vitus, Crispinus en Cri(spinianus) en daaraan verschillende renten 
 hebben geschonken. 
 
 Extract uit de 1e helft van de 16e eeuw (Inv. nr. 4483) van een door notaris Hinricus ten Haeve 
 gewaarmerkt afschrift. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
596.  1441 januari 9 (des Manendages na den heiligen Dertiendage). 
 Henrich, heer to Wisch, belooft Derick Momme van Kelle, Gerit Palick van Enghusen en Arnt 
 van Middachten Johanszoon schadeloos te zullen houden van een jaarlijkse rente van 62½ 
 rijnsche gulden, die zij met en voor hem hebben toegezegd aan Matheus van Schoenvelde 
 geheten van Gravestorpe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4371) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
597.  1441 februari 14 (op Sente Valentijns daghe des heiligen martelars). 
 Harman die Boze, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Johan van Raesfelde de jonge 
 en zijn vrouw Elsbee verkocht hebben aan Mense Gheritszoon twee stukken land in Angerlo 
 broek in het kerspel Angerlo, een, genaamd Gerbrighs mete, het ander de helft van Luttike 
 Malland. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 129) met de zegels van de oorkonder en de beide verkopers in 
 groene was. 
 
598.  1441 februari 19 (des Sondaghes voir Sente Peter ad Cathedram des heiligen apostels). 
 Henric van Middachten, ridder, en Johan Hirtebroeck stellen zich borg ten behoeve van 
 Mense Gheritszoon bij de verkoop van de goederen Gerbrighe mete en Halff Luttike Mallant 
 in het kerspel Angerlo door Johan van Raesfelde de jonge en zijn vrouw Elsbe, kinderen van 
 Henric voornoemd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 129) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
599.  1441 maart 16 (des neesten Donresdages na Sunte Gregorius’ daghe). 
 Johan Derickszoon en Johan die Vriese, schepenen te Huessen, oorkonden, dat Griete, vrouw 
 van Arnd Heymerick, de verkoop van een huis en hof te Doesborch naast het Baginenhuis 
 door haar man aan de Baginen aldaar, genaamd dat Grote convent, heeft goedgekeurd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4220) met het licht geschonden schepenzegel van Huessen in bruine 
 was. 
 
600.  1441 maart 29 (quarta feria post Letare). 
 Aelbert Scaep en Gosen van Beeck, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan van 
 Durtmunde en zijn vrouw Rycke verkocht hebben aan Jacob van Zanten een rente van twee 
 pond per jaar, gaande uit zijn huis in de Oypoertstrate naast de Baginen poerte. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 133) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
601.  1441 april 24 (des Manendages na den hilighen Sonnendage Quasimodo). 
 Henric Aelbertzoon en Willem Lering, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Henric Haeck 
 en zijn vrouw Berte verkocht hebben aan hun broer Wernerus Haeck een rente van 2½ 
 rijnsche gulden per jaar, gaande uit een huis in de Jodenstrate naast de Grawen broeder. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4466) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
602.  1441 juli 31 (des nesten Manendages na Sonte Jacops dage des hilgen apostell). 
 Johan van den Loe, drost in Lymers, oorkondt, dat Reyner van Sevenner, genaamd Reynken 
 bastaard, zoon van Henrick bastaard, verkocht heeft aan Geryt Palick van Enghusen twee 
 morgen land in het kerspel Sevenner in de Landelosen bemt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4369) met het zegel van de oorkonder en van de schepen Geryt Palick 
 van der Wilten in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
603.  1441 oktober 5 (des nesten Donredages na Sent Remeys’ dage des heylgen bysschops). 
 Geryt van Hackvorden en Jacob van Hackvorden, broers, beloven, Derick Momme van Kelle 
 en Geryt Paylken van Engehusen schadeloos te zullen houden wegens een door hen aan 
 Loenys, zoon van wijlen Johan Loenys, toegezegde som van 140 rijnsche guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4371) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
604.  1441 november 30 (ultima die Novembris). 
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 Martinus, bisschop van Magio, vicaris-generaal in pontificalibus van Walravius de Moersa, 
 elect van Trajectum, verklaart in het convent, genaamd Suntte Marrien Grave, in de stad 
 Doesborg een kapel met een kerkhof te hebben gewijd ter ere van de H. Maagd Maria, en 
 verleent aan de bezoekers van dit kerkhof, die berouwvol een Onze Vader hebben gelezen 
 voor degenen, die daar of elders begraven zijn, een aflaat van 40 dagen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4135) met het geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
605.  1441 november 30 (ultima die Novembris). 
 Martinus, bisschop van Magio, vicaris in pontificalibus van Walravius de Moersa, elect van 
 Trajectum, verleent op verzoek van de bewoonsters van het huis, genaamd Sancta Maria op 
 den Grave, te Dosborg aan degenen, die berouwvol en na belijdenis van hun zonden in de 
 kapel de mis of andere diensten hebben bijgewoond, alsmede aan de bewoonsters van het 
 huis, die evenzo verschillende goede werken hebben verricht, een aflaat van 40 dagen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4135) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
606.  1441 november 30 (ultima die). 
 Martinus, bisschop van Magio, vicaris-generaal in pontificalibus van Walravius de Moersa, 
 elect van Trajectum, verklaart, te Doesburgum in het Klerkenhuis een kapel ter ere van St. 
 Jan evangelist en een altaar ter ere van deze en andere heiligen te hebben gewijd en geeft 
 veertig dagen aflaat aan hen, die, berouwvol en na belijdenis van hun zonden, in deze kapel 
 de mis zullen hebben gelezen of voor het H. Sacrament het Onze Vader en het Wees gegroet 
 zullen hebben gebeden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 11) met het zegel van de oorkonder in rode was. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 39 (1913), blz. 267. 

 
607.  1441 november 30 (ipso die Sancti Andree apostoli). 
 Martinus, bisschop van Magio, vicaris-generaal in pontificalibus van Walravius de Moersa, 
 elect van Trajectum, verleent aan hen, die berouwvol en na belijdenis van hun zonden op 
 bepaalde dagen de kapel in het huis van priesters en klerken te Doesborg bezoeken, een 
 aflaat van veertig dagen en eveneens aan de broeders, die bepaalde goede werken hebben 
 verricht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 13) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
  N.B. Onder de akte is aangetekend, dat deze aflaat op 14 juli 1472 opnieuw is verleend door 
  Goeswinus, bisschop van Jeropolis. 
 
608.  1441. 
 Rodolphus, bisschop van Trajectum, bekrachtigt, op verzoek van de priesters en klerken in 
 het Klerkenhuis te Doesborch, de brief d.d. 1439 oktober 25 (zie Regestenlijst nr. 591), welke 
 hier is geïnsereerd, onder toekenning van verschillende bevoegdheden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 8) met het geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
609.  144(2?) februari 4 (in crastino Sancti Blasii episcopi). 
 Burgemeesters en schepenen te Doesborch oorkonden, dat Henric van Trier en Henric Vos, 
 kerkmeesters aldaar, voor bouwkosten aan de kerk verkocht hebben aan Herman ten Collic 
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 ten behoeve van de broederschap van St. George een rente van een pond per jaar, gaande 
 uit een huis ter plaatse. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4512) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. Het jaartal is door Nijhoff achter op het stuk geplaatst. 

 
610.  1442 mei 17 (opten Donredach voir den heiligen Pynsteren dach). 
 Beert van der Waeden machtigt haar zoon Johan van der Waeden om naar zijn goeddunken 
 te beschikken over een uit haar goed gaande tyns. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4604) met het geplette zegel van (Gherit) van den Kirchoff den jonge 
 in bruine was. 
 
  N.B. Van dit charter is een deel afgescheurd, waardoor het begin van de regels verloren is. 
 
611.  1442 mei 23 (dess Guedesdaiges nae den hilligen Pinxtdaighe). 
 Arnolt, hertog van Gelre enz., geeft aan burgemeesters, schepenen en raad van de stad 
 Doisborch tot wederopzegging de bevoegdheid om personen, die zich aan misdaad hebben 
 schuldig gemaakt of er van worden verdacht, in arrest te houden, totdat daarin van ’s 
 Hertogs wege zal zijn recht gedaan. 
 
 611a.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 611b.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 410) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 611c.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 9. 
 
612.  1442 juli 4 (des Guedensdaiges op Sente Mertens dach Translacionis). 
 Arnolt, hertog van Gelre enz., bevrijdt ten behoeve van Lijsbeth van der Huet, vrouw van 
 Jacob aver die Vecht, een aantal landerijen bij de Alden Ysel en onder Dreempt van de er op 
 rustende leenplicht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 61). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
613.  1442 juli 6 (op der octaven der heiligher apostolen Sunte Peters ende Pauwels). 
 Herman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Wyllem Myllinck en zijn 
 vrouw Margareta, dochter van Jacob van Avervecht, verkocht hebben aan heer Gherit van 
 Reyss en de andere priesters en klerken van het Clerickhuyss binnen Doesborch, een aantal 
 landerijen bij de Olde Ysel en onder Dreempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 61) met de geschonden zegels van de oorkonder en van Wyllem 
 Myllinck in groene was. 
 
614.  1442 september 18 (des Dinsdages post Lamberti). 
 Henric Bairken en Johan Klincke, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Johan Loyenzoon 
 en zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan Herman Ottenzoon en Diric Lensenzoon ten 
 behoeve van de Schipludenbroederschap van St. Georgius aldaar een rente van vier pond per 
 jaar, gaande uit het huis van Henric Radelant. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4513) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
615.  1442 oktober 16 (op Sente Gallen dach confessoris). 
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 Priorin en convent van het klooster van Dyepenveen en Engelbert Kreyng enerzijds en 
 Andries Yseren Alphartszoon anderzijds stellen een deling in tweeën van het goed te 
 Olbergen vast. 
 
 615a.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met het conventszegel en de zegels van Engelbert 
  Kreyng en Andries Iseren in groene was, het tweede zwaar, de andere licht  
  geschonden. 
 615b.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met het licht geschonden conventszegel en de zegels 
  van Engelbert Kreyng en Andries Iseren in groene was, 
 615c.  Afschrift van circa 1500 (Inv. A. nr. 55) op perkament, gewaarmerkt door mr.  
  Arnoldus de Herderwijck, notaris. 
 
616.  1442 november 25 (op Sunte Katherinen dage der heiliger joncfrouwen). 
 Frederick van Rechteren en Sweder van Rechteren, heer van Voorst en van Keppel, verklaren, 
 dat Geryt Palick van Enghusen, ambtman van de renten en inkomsten van de heerlijkheid 
 Keppel, hun goede rekening gedaan heeft van zijn beheer als zodanig. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4370) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Reces van Keppel. 

 
617.  1442 november 29 (op Sunte Andryes’ avent). 
 Johan van Lynne, richter in Lyemersche, oorkondt, dat Bernt van Broichuzen en zijn zoon 
 Seyn verkocht hebben aan Gosen Wyten een rente van negen oude schilden per jaar, gaande 
 uit een goed in het kerspel Weel en een maatje, genaamd Telen maitken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4289) met de zegels van de oorkonder en van Bernt en Seyn van 
 Broichuzen in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Teelen maetken. 

  
618.  1442 december 4 (op Sente Barbaren dach virginis). 
 Engelbert Kreyng verklaart verkocht te hebben aan priorin en convent van Dyepenveen een 
 vierde van het goed te Olberghen, benevens een vierde van een maat, vroeger gekocht van 
 Willem van Baeck, in het gericht en het ambt Doisborch en de buurschap Olberghen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met de zegels van de oorkonder en van zijn broers Andries 
 Kreyng en Johan Kreyng in groene was, het tweede licht geschonden. 
 
619.  1442 december 15 (des neesten Satersdages nae Sente Lucien dage der heliger jonfferen). 
 Gerlach Steynken en Bernt Schulte, leenmannen van Garit Momme van Kelle, en Gherit Palick 
 van Zevener, Henric Aelbertszoon, Ricolt Winterpoill en Lense van Enghusen, leenmannen 
 van de hertog van Gelre, belenen Henric Roever toe Kelle ten behoeve van Jutte, vrouw van 
 Henric van Langhenbarge geheten van Essen, met leengoed van Garit Momme voornoemd, 
 in plaats van haar man, die de hulding had opgezegd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4584) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
620.  1442. 
 Broeder Johan van Naeltwick, priester van de Duitsche orde, pastoor te Doesborch, verklaart 
 tevreden te zijn met de som van 3½ rijnsche gulden per jaar, welke hem is toegekend door de 
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 zusters van het convent, genaamd tSuntte Marien Grave, in zijn parochie als vergoeding voor 
 begrafenissen, die in het convent zullen plaats vinden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4137) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
621.  1443 januari 4 (octava Innocencyum). 
 Wenmair Vaeck, richter in het ambt Doysboirch, oorkondt, dat Engelbert Kreynck verkocht 
 heeft aan priorin en convent van Diepenveen een vierde deel van het goed to Olborghen en 
 een vierde van een maat, genaamd die Hillichsoms mate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met de zegels van de oorkonder en van Engelbert Kreynck in 
 groene was. 
 
622.  1443 januari 20 (op Sente Agnieten avondt virginis). 
 Johan Kreyng verklaart, tezamen met Alphart Iseren het goed tot Olberghen te hebben 
 gekocht, en de brief, hem door zijn medekoper als bewaarder van de oorspronkelijke 
 koopbrief daarvan gegeven, te hebben overgedragen aan priorin en convent van 
 Dyepenveen, aan wie thans de helft van dit goed toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
623.  1443 februari 10 (ipso die Scholastice virginis). 
 Wenmaer Vaeck, richter in het ambt Doisboirch, oorkondt, dat Derick to Holthusen en zijn 
 vrouw Maryken erkend hebben schuldig te zijn aan Garit Ringenbargh zestien rijnsche 
 guldens, waarvoor zij deze een akker in de Oesterenxschen velde in het kerspel Drempt in 
 pacht hebben gegeven, onder belofte van vrijwaring voor schade, afgelegd door Johan 
 Schaep. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4561) met het licht geschonden zegel van Derick to Holthusen in 
 groene was. De zegels van de oorkonder en van Johan Schaep zijn verloren. 
 
624.  1443 maart 18 (feria 2a post Reminiscere). 
 Gerit Momme van Kelle als tynsheer oorkondt, dat Henric ter Steghen anders genaamd 
 Beker, zijn zoon Gosen en diens vrouw Johanna verkocht hebben aan Mense Garitszoon de 
 helft van een achtste deel van de Vierdel en van Kromhegge in Angerlobroick in het kerspel 
 Angerloe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4558) met de zegels van de oorkonder en van Henric en Gosen in 
 bruine was. 
 
625.  1443 juli 5 (des Frydages na Onser Liever Vrouwen daghe Visitacionis). 
 Randolph Veer en Aelbert Rover, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric van Ubel 
 en zijn dochter Nenne overgedragen hebben aan heer Henrick van Trier en zijn 
 rechtverkrijgende een rente van een pond per jaar, gaande uit een huis in de Potstrate, die 
 geschonken was aan heer Henrick voornoemd door wijlen Haedewich tUebels in de plaats 
 van een door wijlen Aleit van Trier, hun grootmoeder, geschonken som van twintig pond. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 100) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
626.  1443 juli 31 (op Sunte Peters avonde ad Vincula). 
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 Geryt Rover en Willem Lering, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Geryt van Huete 
 verklaard heeft, de brieven van het goed ten Have, de halve Museners mate, een akkertje op 
 Dickenhorst en een half hofje bij zijn molen voor zich en zijn dochter Griete in bewaring te 
 hebben en ze haar, zo nodig, te zullen afgeven.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4269) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
627.  1443 september 25 (des Woensdages nae Sunte Matheus’ dage apostoli). 
 Frederick van Rechteren als leenheer beleent Jacob van Aerde ten behoeve van het Groote 
 convent, genaamd Sunte Marien op den Graeve, met het goed toe Weesterijck in het kerspel 
 Drempt, na opdracht door Griete van Huet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4270) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
628.  1443 oktober 2 (op Suncte Leodegarius’ dach Martiris). 
 Werner Vaeck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Griet van Huet Gheritsdochter 
 overgedragen heeft aan het convent op den Grave te Doesborch het goed te Westerick in het 
 kerspel Drempt, leenroerig aan de heerlijkheid Rechteren, en ¼ van een erf, genaamd 
 Munstermaet, in Angerloebroec, haar aanbestorven van haar moeder wijlen Griete van Huet, 
 vrouw van Gherit van Huet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4270) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Gherit 
 Mom van Kel en Jacop van Aerde in groene was. 
 
629.  1443 oktober 2 (op Sunte Leodegarius’ dach martiris). 
 Werner Vaeck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Griete van Huet Gheritsdochter 
 overgedragen heeft aan het convent op den Grave te Doesborch het halve goed ten Hove in 
 het kerspel Drempt, haar aanbestorven van haar moeder. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4269) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Gherit 
 Mom van Kel en Jacop van Aerde in groene was. 
 
630.  1443 oktober 20 (up der Heligen XIm megede avent). (elfduizend maagden avond) 
 Otto, heer to Bronchorst en to Borclo, belooft Derick Momme van Kelle en Gerd Paliken van 
 Enghusen schadeloos te zullen houden van een door hen aan Matheus van Schonevelde, 
 geheten van Graeffdarp, en diens vrouw Margarete toegezegde som van 60 rijnsche guldens 
 per jaar uit zijn hof te Dodingweerde. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4371) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
631.  1443 oktober 31 (in profesto Omnium Sanctorum). 
 Henric van Ubel en Willem Lering, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Evert Zoere en 
 zijn vrouw Uland verpacht hebben aan heer Johan van Deventer en zijn metgezellen in het 
 Fraterhuis een huis en hofstede aldaar voor tien pond per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 26) met het licht geschonden zegel van de tweede oorkonder in 
 groene was. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
632.  1443 oktober 31 (des Donredages na der hiliger apostole daghe Symonis et Jude). 
 Randolph Veer en Aelbert Rover, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric van Ubel 
 en zijn dochter Nenne, weduwe van Johan van Bingerden, tot een eeuwig testament 
 geschonken hebben aan het huis, dat van heer Dirick Gruter placht te zijn, de helft benevens 
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 1/12 van de andere helft van een stuk land in het kerspel Drempt, onder voorwaarde van 
 uitkeringen aan de armen te Doesborch door de rector van genoemd huis. 
 
 632a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4472) met de zegels van de oorkonders en Henric van Ubel in 
  groene was. 
 632b.  Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 4468, fol. 31 verso. 
 
  N.B. Opschrift: Item van een stucke landts gelegen in Dreempter kerspel ende hoirt toe den 
  armen. 
 
633.  1443 november 9 (ipso die Theodori martiris). 
 Henric van der Hovelwick en zijn vrouw Alijt verklaren verkocht te hebben aan Garit 
 Stockhaven een stuk land naast Stockhaver mate in het kerspel Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4225) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Stochaver mate. 

 
634.  1443 november 12 (des anderen dages na Sunte Mertens dach in den winter). 
 Evert Zuer scheldt aan heer Henric van den Grave en de klerken van het Fraterhuis te 
 Doesborch de tien pond per jaar kwijt, die zij hem schuldig waren uit een huis aldaar, dat hij 
 hun voor die som had verpacht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 26) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. De naam van de oorkonder luidt in het randschrift van het zegel: Zoerperin. 

 
635.  1443 november 29 (in vigilia Andree apostoli). 
 Kathryna van Ghemen en van Voirst als leenvrouw verleent toestemming tot de verkoop van 
 een rente van twaalf oude schilden per jaar uit het goed, genaamd die Hurste en 
 Bollartsguet, in het kerspel Angerloe, door Gherit Palick van Zevener, aan Mense 
 Gheritszoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met de licht geschonden zegels van de oorkondster, Gherit 
 Palich van Zevener, diens vrouw Hilligund en de leenmannen Garit Mom van Kell en Garit 
 Cuser in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. Het stuk is gecancelleerd. 

 
636.  1443 december 19 (des Donresdages na Sente Lucien dage der heilger jonfferen). 
 Henrick heer to Wissch belooft Geret Palick van Enghusen, die voor hem in een bezegelde 
 brief aan Nese, vrouw van Deric van Baec, een jaarlijkse rente van 22 rijnsche guldens heeft 
 toegezegd, daarvan schadeloos te zullen houden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4371) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
637.  1444 februari 11 (des Dinxedages vor Sunte Valentin). 
 Hinrick van Tyel en zijn vrouw Fye schelden aan het klooster re Dyepenveen het recht van 
 erfpacht kwijt, dat zij hadden van een mate, geheten de Papenhort ( !), in de buurschap 
 Olbergen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
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  N.B. Dorsale notitie: Papenhorst. 

 
638.  1444 februari 29 (des Satersdages post Dominicam Esto michi). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch doen uitspraak in een geschil 
 tussen Herman Blyfer en zijn vrouw Diric enerzijds en de zusters van Sunte Mariengrave 
 anderzijds over de nalatenschap van wijlen Gerit van Huete en diens dochter Griete, waarbij 
 de zusters het goed ten Have, het leengoed van Grietes moeder, de hof bij de molen en alle 
 roerende goederen verkrijgen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4271) op papier (chirograaf). 
 
639.  1444 maart 19 (des Donredages na Sente Gregorius’ daghe pape). 
 Aelbert Scaep en Gerloch Steynken, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric Bairken, 
 de oude, Henric en Maes, zijn zoons, en Aleit, zijn dochter, verkocht hebben aan Gosen van 
 Vynckwick enige renten tot een bedrag van 16½ pond per jaar, gaande uit een huis in de 
 Potstrate, een huis in de Hofstrate, een huis in de Hospitaelsstrate, een huis aan de 
 Vroukensmarckt en een hof in de Zantberg. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 103) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
640.  1444 maart 21 (des neesten Satersdages nae Dominicam Oculi). 
 Wenmair Vaeck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Bernt van Broichusen verkocht 
 heeft aan Gysbert van Croll en Evert Hartwichsoen een rente van drie oude schilden per jaar, 
 gaande uit twee stukken land, genaamd die Halle en die Rietmaet, in het kerspel Doisboirch 
 aan de leigraaf. (Hoofdletter?) 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4588) met het licht geschonden zegel van Harman van Enghusen in 
 groene was. De zegels van de oorkonder en van Bernt van Broichusen zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
641.  1444 april 25 (op Sunte Marcus’ dage des hiligen ewangelisten). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch geven afschrift van een door hen 
 op 29 februari 1444 gedane uitspraak in een geschil tussen Herman Blyfer en zijn vrouw Diric 
 enerzijds en de zuster van Sunte Marien grave anderzijds (zie Regestenlijst nr. 638). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4271) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Vant guet ten Have. 

 
642.  1444 mei 7 (des Donresdages na des Hiligen Cruys daghe Inventionis). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch oorkonden, dat Bernt van der 
 Golde en Lense Winterpol, kerkmeesters te Doesborch, verkocht hebben aan Gerid 
 Mackereel een rente van zes pond per jaar, gaande uit een huis in de Hospitaelsstrate, een in 
 de Hofstrate en een in de Waterstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2238) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
  N.B. Met dorsale notitie, dat de twee pond uit het huis in de Hospitaelsstrate is verkocht aan 
  Johan op den Oerde. 
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643.  1444 mei 8 (ipso die Wironis episcopi et confessoris). 
 Wenmair Vaeck, richter in het ambt Doisboirch, oorkondt, dat Harman Blyffer en zijn vrouw 
 Derick op grond van de door burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisboirch 
 gegeven uitspraak (zie Regestenlijst nr. 638) afgestaan hebben aan het convent van St. 
 Marien opten Grave aldaar het goed ten Have, het leengoed toe Westerick, leenroerig aan 
 Frederich van Rechteren, en de hof bij de molen, alles in de kerspelen van Doisboirch en 
 Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4271) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden 
 Derick Momme van Kelle en Aelbert Rover in groene was. 
 
644.  1444 mei 8 (des Frydages na den Heiligen Cruys’ dage Invencionis). 
 Diric van Kelle en Aelbert Rover geven een nadere uitspraak ter aanvulling van die van de 
 Magistraat van de stad Doesborch (vergelijk Regestenlijst nr. 638) in het geschil tussen 
 Herman Blyfer en zijn vrouw Diric enerzijds en het convent van St. Mariengrave anderzijds, 
 waarbij het laatste o.a. wordt verplicht tot betaling van een geldsom voor delging van de 
 nagelaten schulden van Gerit van Huet. 
 
 644a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4271) op papier. 
  N.B. Chirograaf. 

 644b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4271). 
 
645.  1444 juni 5 (ipso die Bonifacii martiris). 
 Willem Lering en Johan Klincke, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Lubbert van 
 Olburch en zijn vrouw Aleit verkocht hebben aan Ingman Goltsmit een rente van een rijnsche 
 gulden per jaar, gaande uit het huis van Henric Radelant, waarna Ingman voornoemd en zijn 
 vrouw Hilgart deze rente terstond overdragen aan Johan Post. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4589) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
646.  1444 juni 19 (op Sunte Gervasius’ ende Prothasius’ dach). 
 Beert te Voerthusen, Gerit te Voerthusen Bertenzoon en diens twee zusters, en Griet 
 Bongaerts met Lutgaerd haar dochter verklaren verkocht te hebben aan heer Henric van den 
 Grave, rector, en de klerken van het Klerkenhuis te Doesborch een stukje land in het kerspel 
 Dreempt, dat vroeger kerkhof placht te zijn. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 62) met de zegels van Johan Haeck en Aelbert Scaep in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Alsenoert. 

 
647.  1444 juli 25 (op Sente Jacobs daghe maioris). 
 Gosen van Beeck en Johan Klincke, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Aleit van 
 Olbrich enerzijds en Eevse van Olbrich met haar zoon Lubbert anderzijds een scheiding 
 hebben aangegaaan van de nalatenschap, verkregen door wijlen Geryd van Olbrich en diens 
 zuster Aleid voornoemd na het overlijden van hun moeder Aleid, terwijl Eevse en Lubbert de 
 verkoop van een stuk land, genaamd die Bolic, door Aleit aan Gerid Kuser goedkeuren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4251) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 geschonden. 
 
648.  1444 september 25 (feria sexta post festum Beati Mathei apostoli et ewangeliste).  
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 Henrick, heer toe Wissch, landdrost van Zutphen, bekrachtigt de uitspraak van 
 burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborgh in het geschil tussen Herman 
 Bliffer en zijn vrouw Derick enerzijds en de zusters van St. Marien grave aldaar anderzijds (zie 
 Regestenlijst nr. 638), en bevestigt het convent in het bezit van het goed then Have in het 
 kerspel Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4271) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
649.  1444 december 15 (feria tercia post Lucie virginis). 
 Otto Kuser verklaart verkocht te hebben aan Roloff Zuren de helft van een stuk land, 
 genaamd der weduen lant, aan Pierixstrate, welk land de verkoper tezamen met Johan opten 
 Oirde in vroegere tijd had gekocht van Alijt, weduwe van Gysbert Ryperbant cum suis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4226) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
650.  1444 december 20 (op Sente Thomaes’ avondt apostoli). 
 Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart goed te keuren, dat de erfpacht van veertig ponden 
 per jaar, waarvoor de hof ten Hoeve, anders genaamd Gorderinchoff, in het kerspel Drempt 
 door wijlen hertog Willem van Gelre aan Werner then Have is verpacht, en welke “rente” 
 later verkocht is aan Geryt, heer tot Culenborch, en diens vrouw Elizabeth van Bueren, door 
 dezen weer is verkocht aan het convent op Sente Marien Grave te Doesborgh. 
 
 650a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4337) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in 
  rode was. 
 650b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4337), gewaarmerkt door notaris Hermannus Hertzebol 
  de Maesbomel. 
 
651.  1445 maart 6.  
 Johan van der A als leenheer beleent Francke van Wytenhorst met het goed tot Hommerden 
 te Westervoert, leenroerig aan de heerlijkheid Lathom, na opdracht door Egbert Schock en 
 diens vrouw Griet van Brienen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4295) met de zegels van de oorkonder en van Henric van Galen en 
 Arnt van Oy, heer tot Ubbergen, in groene was, de laatste twee licht geschonden. 
 
652.  1445 juni 19 (op Sunte Gervasius’ ende Prothasius’ dach). 
 Wemmer Vaeck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat heer Arnt van Maesbomel, 
 priester en biechtvader, Heilwich van Tricht, rectrix of meestersche, Baet Winterpoels, Jutte 
 Rovers en Ermgart Weydegans, provisors en zusters van het convent Sunte Marien Grave te 
 Doesborch, verkocht hebben een rente van tien oude schilden per jaar, gaande uit het goed 
 ten Have in het kerspel Dreempt, aan heer Henric van Merlair van den Grave, priester, en de 
 andere priesters en klerken van het Clerckhuys te Doesborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4269). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Gecancelleerd. 

 
653.  1445 juli 20 (des Dynxedages nae Divisionis apostolorum). 
 Henric heer to Wysch, drost en rentmeester van het land van Zutphen, oorkondt, dat Gheryt 
 heer toe Culenborch en zijn vrouw, jonkvrouwe Elysabeth van Bueren, verkocht hebben aan 
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 het convent, genaamd op Sunte Marien grave, te Doesborch een rente van veertig ponden 
 per jaar, gaande uit de hof te Drempt, genaamd Gardinges hof, in het kerspel Drempt. 
 
 653a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4337) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en de 
  beide verkopers in groene was. 
 653b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4337), gewaarmerkt door notaris Hermannus Hertzebol 
  de Maesbomel. 
 
654.  1445 november 6 (op Sunte Willibrordus’ avont). 
 Aelbert Scaep als tynsheer verklaart goed te keuren de verkoop van een pacht van twee 
 gulden per jaar uit een stukje land, genaamd Henrics maetken van Doesborch, gelegen aan 
 de Duysterstege bij Doesborch, door Egbert to Heker en diens vrouw Fye aan heer Henric van 
 den Grave, priester, en de klerken van het Klerkenhuis in die stad. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 65) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
655.  1445 december 20 (in vigilia Thome apostoli). 
 Wilhem van Gulich geheten van Wachtendonck verklaart, dat Henrick van Essen een 
 jaarrente van zes rijnsche guldens, gaande uit diens erf te Doisboirch opten Berge naast dat 
 van de monnik broeder Peter van Gelren, heeft afgelost. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 27). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. Dorsale notitie: De areis et domibus. 

 
656.  1446 januari 17 (die Sancti Anthonii). 
 Evert Zoer en Henric van Langenberge, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Beernt van 
 der Gold en zijn vrouw Eefse zich hebben verbonden ten behoeve van het Fraterhuis aldaar 
 te zullen aflossen een rente van vijftien gulden per jaar, die het huis aan Ermgart van Ubel 
 schuldig is. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 124). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
657.  1446 januari 26 (feria quarta post Pauli Conversionis). 
 Randolph Veer en Gerit Rover, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Diric van Aken 
 genaamd Schaephierde en zijn vrouw Katharina verkocht hebben aan de zusters van Sunte 
 Marien grave aldaar een stuk van hun hof naast de kapel van de zusters. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4221) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
658.  1446 februari 9 (ipso die Appolonie virginis). 
 Herman Blyffer en zijn vrouw Derick verklaren zich te zullen gedragen naar de uitspraak van 
 burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch tussen hen en de zusters van 
 Sunte Marien Grave aldaar met betrekking tot de nalatenschap van Gerit van Huet en diens 
 dochter Griet, waarbij aan de zusters is toegescheiden het goed ten Have in het kerspel 
 Drempt, het leen te Westerick en het hofje bij de molen (vergelijk Regestenlijst nr. 638). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4271) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. 
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659.  1446 april 7 (des Donresdages na den hilligen Sonnendach Judica in den vasten). 
 Henric van Ubel en Otto Kuser, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric van Essen en 
 zijn zoon Henric verkocht hebben aan heer Henrick van den Grave, priester, en zijn 
 medebroeders een hofstede op den Berghe bij de stadsmuur. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 27) met het licht geschonden zegel van de tweede oorkonder in 
 groene was. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
660.  1446 mei 11 (feria quarta post Dominicam Jubilate). 
 Gysbert van Heerde beleent Geryt Arntzoen met de helft van de Uutmate, de Brakengarde, 
 de Sompghiese en de Strypen, gelegen in het kerspel Reden, na opdracht door Sweder 
 Daenen, van welke goederen de andere helft aan Arnt Claeszen toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3198) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
661.  1446 mei 12 (feria quinta proxima post Dominicam Jubilate). 
 Peter Janszoon en zijn vrouw Aleyt, Johan Arntzoon en zijn vrouw Gertruit, Harman Arntzoon 
 en zijn vrouw Aleyt en Garit Arntzoon en zijn vrouw Grieta beloven Garit Arntzoon te zullen 
 vrijwaren de goederen, genaamd die Uutmate, die Brakengherde, die Sompgieze en die 
 Strypen, in de kerspelen Doisboirch en Reden, door hem gekocht van hun broer Sweder 
 Daenen Arntzoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3198) meet het licht geschonden zegel van Harman opter Straten. Het 
 zegel van Garit Arntzoon Helle is verloren. 
 
662.  1446 mei 12 (ipso die Pancratii et aliorum martirum). 
 Ricolt Winterpoill en zijn vrouw Evert verklaren verkocht te hebben aan Rottert Rengenberch 
 een moestuin naast de molenberch van Gosen van Beke in het kerspel Doisboirch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 32) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. 
 
663.  1446 mei 16 (des Manendaghes nae Sunte Pancracius’ dach des hilghen martelers). 
 Henrick van Middachten, ridder, verklaart, dat de rente van vier malder rogge per jaar, door 
 hem geschonken aan de door hem in de kerk te Ellinchem gestichte vicarie ter ere van O.L. 
 Vrouwe, St. Jacob den meerdere, St. Catharina en St. Georgius door de vicaris zal kunnen 
 worden gebeurd uit Gochmans goed in het kerspel Diederen, zo lang als Evert van der Voerst 
 leeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4596) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 
 
664.  1446 juni 5 (up Sente Bonifacius’ dage). 
 Sweder van Rechteren, heer van Voerst en van Keppell, als tynsheer oorkondt, dat Henric 
 Helman en zijn vrouw Gertruid erkend hebben schuldig te zijn aan Geryt Ryngenberch een 
 som van 55 rijnsche guldens, waarvoor zij deze een stuk land in het kerspel Drempt naast de 
 Holtstege ter beschikking hebben gesteld. 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4562) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Gecancelleerd. 

 
665.  1446 juni 11 [op Sunte Odulphus’ avont in den Mey (sic)]. 
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 Harman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Ghisele Blifer verkocht heeft 
 aan heer Henric van den Grave en de klerken van het Klerkenhuis te Doesborch een stuk land 
 in het kerspel Dreempt in een kamp, genaamd Huetmans maet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 63). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Een St. Odulphus dag in mei is niet bekend. 

 
666.  1446 juni 11 (op Sunte Odulphus’ avont). 
 Harmen die Boze, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Evert van Bingerden verkocht 
 heeft aan heer Henrick van den Grave, priester en rector van het Fraterhuis te Doisborch, een 
 rente van zes oude schilden, door hem gekocht van de landcommandeur van Utrecht. 
 
 Afschrift van circa 1560 in inv. nr. 3533, fol. 7. 
 
  N.B. Volgens bijgevoegde notitie was deze rente gevestigd in de Spuelwerdt, welk land door 
  het water is weggespoeld. 
 
667.  1446 juni 20 (des neesten Manendages nae des eerweerdigen heiligen Sacraments dach). 
 Harman die Boese, richter in het ambt Doesborich, oorkondt, dat Zele en Henrich tAverkamp, 
 vader en zoon, en Maes, dochter van Zele, verkocht hebben aan Gherit van Trier hun 1/6 
 deel van Hoeweden in Angerloe broeke in het kerspel Angerloe, waarvan 2/3 behoren aan de 
 O.L. Vrouwevicarie te Doesborich. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4255) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
668.  1446 augustus 12. 
 Rodolphus, bisschop van Trajectum, vergunt aan de devote vrouwen in het huis, genaamd 
 dat Olde convente, te Doesborch om de derde regel van St. Franciscus aan te nemen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4131) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
669.  1446 november 25 (ipso die Kathryne virginis). 
 Zeele, Henrick en Maes tAverkamp, vader, zoon en dochter, verklaren verkocht te hebben 
 aan Geryt van Trier 1/6 deel van het goed, genaamd Hoeweden, in Angerloe broick in het 
 kerspel Angerloe, waarvan 2/3 toebehoren aan de O.L. Vrouwevicarie te Doisboirch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4255) met de zegels van de eerste twee oorkonders en van Henkvric ? 
 tAerkamp, oom van Maes, in groene was. 
 
670.  1447 januari 10 (des Dinsdages na Dertiendach). 
 Sweder van Rechteren, heer toe Voerst en van Keppel, geeft het Kocksguet in het kerspel 
 Weell, leenroerig aan de heerlijkheid Keppel, na opdracht door jonkvrouwe Herman Weygans 
 en na verandering in een tynsgoed, uit aan heer Aernd van Boemel, provisor van het Groote 
 convent te Doesborch, ten behoeve van dat convent. 
 
 670a.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4278). 
 670b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4278). 
 
671.  1447 februari 14 (ipso die Valentini martiris). 
 Randolph Veer en Gerloch Steynken, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric Bieser 
 en zijn vrouw Aleit benevens Diric, zoon van Henric bij diens eerste vrouw Yde, verkocht 
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 hebben aan Henrick Glasemaker en diens vrouw Mechtelt 2/3 van een huis en hof in de 
 Barchstrate, waarvan het andere derde deel aan Henrick van Essen toebehoort, onder 
 belofte van vrijwaring door Johan Ringenberch en Wessel Hermanszoon voor Henric, 
 onmondige zoon van Henric Bieser uit zijn eerste huwelijk. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4222) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Jonfer Kathrijn. 

 
672.  1447 maart 26 (op den hilligen Sonnendach Judica in der vasten). 
 Wolter Snoye en Johan Clincke, schepenen te Doysborch, oorkonden, dat heer Diric van Ubel, 
 preister, verkocht heeft aan Henrick Havercamp ten behoeve van diens kinderen bij diens 
 vrouw Wendele een huis opten Berghe, van achteren uitkomend tegen de stadsmuur, welk 
 huis eerst vererven zal van het ene kind op het andere en vervolgens op hun erfgenamen van 
 moeders- en niet van vaderszijde. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4537) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
  
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
673.  1447 april 18 (des neisten Dynxsdages nae Belaken Paesschen. 
 Alijt, weduwe van Geryt Gruter als tynsvrouwe oorkondt, dat Wolter, Lambert en Maes 
 Snoye, vader en zoons, Karscelys van den Gruuthuze en zijn vrouw Johanna, Arnt in der Emer 
 en zijn vrouw Griete, heer Evert van Byngerden, priester, alsmede Grieta Winterpoils 
 verkocht hebben aan Henrick van Eesschede en Johan Post het goed, genaamd die Hurste, bij 
 Mallantham in Angerloe broick in het kerspel Angerloe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4252) met de zegels van de oorkondster en de tynsgenoten Otto 
 Kuser en Goissen van Beeke in groene was. 
 
674.  1447 april 19 (des neisten Gudensdages nae Belaken Paesschen). 
 Reynar Lensenzoon en Arnt in der Emer beloven aan Henrick van Eesschede en Johan Post, 
 dat zij het door dezen van Wolter Snoyen en diens kinderen Lambert, Maes, Johanna en 
 Griete gekochte goed, genaamd die Hurst, in het kerspel Doisborch of dat van Angerloe 
 zullen vrijwaren. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4252) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
675.  1447 april 25 (Dinsdages up Sunte Marcus’ dage ewangeliste). 
 Wilhelm, heer ten Berge enz., verklaart goed te keuren, dat Deric van Keppel van der 
 Wolbeke verkocht heeft aan Johan ter Clocken uit het leengoed, genaamd Weggenguet, de 
 grond, geheten Bitters mete en Bitters voirslach, in het kerspel Angerlo, met recht van 
 wederinkoop voor tweehonderd oude schilden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4257) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
676.  1447 mei 6 (des Satersdages na Meydaige). 
 Schepenen te Emrick oorkonden, dat jonkvrouwen Herman, Belie en Ermgart, zusters, 
 voorkinderen van Derick Weydgans, conventualen in het huis opten Grave te Doesborch, met 
 heer Aernt van Bomel, bestuurder van dit convent, enerzijds en Derick Weydgans de jonge, 
 zijn zuster Touken en hun onmondige broers en zusters, nakinderen van Derick Weydgans 
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 voornoemd, een scheiding hebben aangegaan, waarbij aan eerstgenoemden wordt 
 toegewezen 1/6 van een huis bij de Hotmansche strate, alsmede een jaarlijkse rente van tien 
 guldens uit het overige gedeelte. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4275) met het licht geschonden stadssecreetzegel in bruine was. 
 
677.  1447 mei 12 (op Sunte Pancracius’ dach beati martiris). 
 Steven, vrouwe van Hoemoet, Wysch en Dorneweerdt, verklaart over te dragen aan Gherit 
 Velthuys een stuk heide, tegen zijn land gelegen, in ruil voor een akker, gelegen bij 
 Stockhaver berghe en een akker bij haar stockacker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4585) met het zegel van de oorkondster in groene was. 
 
678.  1447 juli 5. 
 Rodolphus, bisschop van Trajectum, bekrachtigt de schenking, nader omschreven in de brief 
 d.d. 1432 augustus 22 (zie Regestenlijst nr. 493), waardoor deze gestoken is. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 58) met het geplette zegel van de oorkonder in groene was. 
 
679.  1447 juli 28 (des Vrydaghes nae Sunct Jacob des hillighen apostels). 
 Henric, heer to Wysch, rentmeester en drost van het land van Sutphen, oorkondt, dat Henric 
 Stennerdinck en zijn vrouw Mechteld aan Geryt Elverinck verkocht ehbben de Boysche maet, 
 waardoor het Noertwicker voetpad naar de kerk ligt, tynsplichtig in de hof te Henglo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4434) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Ad altare Trium Regum. 

 
680.  1447 oktober 16 (ipso die Galli sancti confessoris). 
 Henric Remboltsoen en zijn vrouw Hille verklaren verkocht te hebben aan Egbert toe Hieker 
 een stuk land, genaamd die Grote Eelsacker, in het kerspel Weel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4581) met de zegels van de eerste oorkonder en zijn zoon Henric in 
 groene was. 
 
681.  1447 december 9 (in crastino Concepcionis Sanctissime Marie semper virginis). 
 Gerloch Steynken en Willem Matelang, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Aernt van 
 Sunte Trudo verkocht heeft aan Jacob Schoemaker een rente van twee pond per jaar, gaande 
 uit een huis in de Nyerpoirtstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4322) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
682.  1448 januari 25 (in Conversionis Sancto Pauli). 
 Henric Aelbertzoon en Willem Lering, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Warner to 
 Winterpol erkend heeft geen aansprakne te hebben op het goed ten Have in het land van 
 Zutphen, dat aan de zusters van St. Marien Grave te Doesborch gekomen is van wijlen Griete 
 van Huete Geritsdochter. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4269) met de zegels van de oorkonders en van heer Gysbert Rover, 
 priester, en Gerit Haick in groene was, de laatste twee geschonden. 
 
683.  1448 februari 13 (feria tercia post Invocavit). 
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 Gysbert van Heerde en zijn vrouw Grieta verklaren verkocht te hebben aan Garyt van Ghieze 
 een stuk grond, geheten Ghiezerslach, in de buurschap Ghieze en het kerspel Doisborg. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4539) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
684.  1448 februari 13 (feria tercia post Invocavit). 
 Gysbert en Derick van Herde, broers, beloven aan Geryt van Ghieze het land, genaamd 
 Ghiezerslach, in de buurschap Ghieze en het kerspel Doisboirch, welk land hem door Gysbert 
 van Herde en diens vrouw Griete is verkocht, te zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4539) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
685.  1448 februari 13 (feria tercia post Invocavit). 
 Sweder van Rechter, heer van Voirst en van Keppell, als tynsheer oorkondt, dat Gysbert van 
 Heerde verkocht heeft aan Geryt van Ghieze een stuk land, genaamd Ghiezer slach, in de 
 buurschap Ghieze en in het kerspel Doysboirch, tynsplichtig aan de heerlijkheid Keppell. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4539) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
686.  1448 februari 21 (op Sunte Peters avont ad Chatedram (!)). 
 Henrick tUbel verklaart verkocht te hebben aan de zusters van St. Marien Grave een achtste 
 deel van een rente van vijf pond per jaar, dat door de laatsten betaald wordt uit haar deel 
 van Cromhegghen, om het van die last te bevrijden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr.4246) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
687.  1448 februari 22 (op Sente Peters dach ad Cathedram). 
 Seyne van Broechusen erkent, een rente van 6¾ oud schild per jaar te zullen betalen aan 
 Derc Bokeler en diens vrouw Geertruyt als deel van een rente van 9 oude schilden per jaar, 
 gaande uit een goed, bewoond door Johan Hemynck, en uit Telen maetken, beide in het 
 kerspel Weel, en door hem en zijn vader verkocht aan Gosen Wyten. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4289) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 
 
688.  1448 februari 26 (in crastino Sancti Mathie apostoli). 
 Henric Aelbertzoon en Otto Kusen, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric van 
 Essen en zijn zoon Henric verkocht hebben aan het Klerkenhuis aldaar een hofstede en hof in 
 de Barchstrate, onder borgstelling voor een nog onmondige dochter, die Henric had bij zijn 
 overleden vrouw Jutte. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 28) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
689.  1448 maart 16 (in vigilia Palmarum). 
 Johan van Bellinchaven en zijn vrouw Aleit verklaren verkocht te hebben aan Henrick van 
 Hekeren een stuk grond, genaamd Martijns maetken, naast dat Bosslach in het kerspel Wele. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4279) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
690.  1448 maart 16 (in vigilia Palmarum). 



123 

 

 Otto van Bellinchaven en Gysbert die Reygher beloven aan Henrick van Hekeren, het Martijns 
 maetken in het kerspel Wele, door hem gekocht van Johan van Bellinchaven en diens vrouw 
 Aleid, ouders van de oorkonders, te zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4279) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Volgens een dorsale notitie is deze grond door Ghysbert die Reyger in 1458 verkocht aan 
  iemand, die hem vervolgens heeft geschonken aan de kerk te Wehl. 
 

691.  1448 april 29 (des neesten Manendages na den Sonnendage Vocem jocunditatis). 
 Harman die Boese, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Bernt Winterpoel verkocht 
 heeft aan Henrich Winterpoel een stuk land, genaamd het Fonderloesche meteken, gelegen 
 in der Luer. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 78) met de zegels van de oorkonder, van de gerichtslieden Gerit 
 Momme van Kelle en Gerit Paelke van Zevener en van Bernt Winterpoel in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Gulicker maet. 

 
692.  1448 april 30 (des neesten Dinxedages na den Sonnendaige Vocem jocunditatis). 
 Henrich Winterpoel geeft aan Bernd Winterpoell, die hem een stuk land in de Luer, genaamd 
 dat Fonderloesche meetken, heeft verkocht, het recht van wederinkoop voor 200 rijnsche 
 guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 78) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
693.  1448 juni 6 (des dages na Sunte Bonifacius’ dach). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch verklaren goed te keuren de 
 oprichting van een stichting voor arme vrouwen in het voormalige Fraterhuis in de 
 Waterstrate door heer Evert van Bingerden, priester en vicaris in de kerk aldaar, te besturen 
 volgens de in deze brief gestelde regels. 
 
 693a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 3532) met een fragment van het stadszegel in groene was. 
 693b.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 136) met het geschonden stadszegel in groene was. 
 693c.  Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 3533, fol. 1. 
 693d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 23. 
 
  N.B. De onder a en b vermelde brieven zijn beide voorzien van een transfix d.d. 1448 december 
  20 (zie Regestenlijst nr. 700). Zoals in het stuk wordt meegedeeld, hebben van deze brief 
  oorspronkelijk drie exemplaren bestaan: een in de stadskist, een bij het Fraterhuis en het 
  derde door de stichter in de kist van de vicarissen gelegd. Het onder b vermelde charter heeft 
  in dorso het opschrift Fundatio viduarum en is daarom bij het Fraterhuis geplaatst. Het derde 
  exemplaar is verloren gegaan. De oorkonde is gedrukt in de Bijdragen en Mededelingen van 
  Gelre, V, blz. 387. 
 

694.  1448 juli 1 (in profesto Visitacionis Marie). 
 Henric Aelbertzoon en Aelbert Schaip, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Willem 
 Cailmeter en zijn vrouw Nelle verkocht hebben aan het Klerkenhuis aldaar een rente van drie 
 pond per jaar, gaande uit hun huis en hofstede in de Hofstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 101) met het zegel van de tweede oorkonder in groene was. Het 
 zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
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695.  1448 juli 11 (ipso die Translacionis Sancti Benedicti). 
 Lubbert van Olborgen en zijn vrouw Aleyt verklaren verkocht te hebben aan Garyt ten Broick 
 en diens vrouw Oede een akker in de Sydenvelde in het kerspel Drempt, onder belofte van 
 vrijwaring door Geryt Palyck van Zevener. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr.133) met de zegels van de eerste oorkonder en van Geryt Palyck 
 van Zevener in groene was. 
 
696.  1448 juli 15 (in die Divisionis apostolorum). 
 Harman die Bose, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat heer Henric Veer, priester, 
 tot een eeuwig testament geschonken heeft aan de priesterlijke prebende op het altaar van 
 St. Augustinus en St. Gregorius in de kerk te Doesborch twee halve akkers land in de Homze 
 bij Drempter velde, waarvan de andere helft aan Jan Bremer toebehoort, door hem gekocht 
 van de nonnen to Betanien, en zulks op voorwaarde, dat zijn zusters Armgard en Nenne na 
 zijn dood daaraan lijftocht hebben zullen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4479) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
697.  1448 oktober 2 (in crastino Sancti Remigii episcopi). 
 Johan Klincke en Johan Haeck, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Ryckolt Winterpol 
 en zijn zoon Bernt Winterpol een magescheid hebben vastgesteld voor de nalatenschap van 
 hun vrouw en moeder Bate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3200) met de zegels van de oorkonders, Lense Winterpol, Henric Vos, 
 Ryckolt Winterpol en Bernt Winterpol in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan. 

 
698.  1448 november 26 (des Dinsdages na Sente Katherinen daghe virginis). 
 Aelbert Schaip en Johan Haick, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Wessel 
 Hermanszoon en zijn vrouw Aleit verkocht hebben aan de zusters van St. Marien grave een 
 deel van hun hof naast de hofmuur van het klooster. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4223) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
699.  1448 december 6 (op Sent Nyclaes’ dage des heilgen bysschops). 
 Geryt van Hacfoirde belooft Geryt Paelken van Engehuesen te zullen schadeloos houden van 
 een som van tweehonderd rijnsche guldens, door deze voor hem toegezegd aan jonker Deric 
 van Bronchorst, heer to Batenborch, to Anholt etc.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4371) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
700.  1448 december 20 (op Sancte Thomas’ avont des heligen apostels). 
 Henricus van den Grave, Johannes van Deventer, priesters, Johannes van Dotinchem, Bitterus 
 van Doetinchem en Tricus van Sittart, klerken, provisors van het Clerchuys te Doesborch, 
 verklaren, het armhuis, gesticht door heer Evert van Bingerden bij de brief van 1448 juni 6 
 (zie Regestenlijst nr. 693), waardoor deze gestoken is, volgens de gestelde regels te zullen 
 besturen, terwijl, mocht de huisbrief niet kunnen worden uitgevoerd, de inkomsten volgens 
 de uiterste wil van de stichter zullen komen half aan zijn vicarie voor zieldiensten en half aan 
 kerkmeesters voor onderhoud van het kerkgebouw. 
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 700a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 3532) met de zegels van het Fraterhuis en van heer Evert van 
  Bingerden in groene was, het eerste licht geschonden. 
 700b.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 136) met de zegels van het Fraterhuis en van heer Evert 
  van Bingerden in groene was, het eerste zwaar geschonden. 
 700c.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 3533, fol. 4. 
 700d.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 23. 
 
  N.B. Gedrukt: Bijdragen en Mededelingen Gelre, V, blz. 391. Vergelijk verder het aangetekende 
  bij Regestenlijst nr. 693. 

 
701. 1448 december 20 (des Vridaghes nae Sunte Lucien der heiligher joncfrouwen). 
 Herman die Bose, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Reyner ten Ho(e)ve verkocht 
 heeft aan het Klerkenhuis te Doesborch een stuk land, genaamd dat Bolxken, liggend in het 
 goed Hirtswinkel in het kerspel Dreempt, onder bepaalde voorwaarden aangaande de 
 betaling van een er op rustende geldsom van 141 gulden, door Aernt te Voerthusen 
 verschuldigd als medegave voor Nenne, moeder van Reyner en zijn broer Dirc. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 64) met de zegels van de oorkonder en van Reyner ten Hoeve in 
 groene was. 
 
702.  1449 februari 22 (op Sente Peters dach ad Cathedram). 
 Seyn van Broechusen geeft in eeuwigdurende pacht aan Derick Bokeler en diens vrouw 
 Geertrude een maatje land, genaamd Teelen maetken, in het kerspel Weel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4289) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
703.  1449 juli 1 (op Onser Vrouwen avont Visitacio). 
 Aelbert Scaip als tynsheer geeft aan heer Henrick van den Grave en de klerken in het 
 Klerkenhuis te Doesborch een stukje land in het kerspel Drempt, genaamd dat 
 Doesborchsche maetken, in tyns uit, na verkoop door Egbert to Hieker en diens vrouw Fye. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 65) met de zegels van de oorkonder en van Egbert to Hieker in 
 groene was. 
 
704.  1449 juli 1 (op Onser Vrouwen avont Visitacio). 
 Herman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Gerloch Steynken en zijn 
 vrouw Gertruyt verkocht hebben aan heer Henric van den Grave, priester, en de klerken in 
 het Klerkenhuis te Doesborch een rente van twee oude schilden per jaar, gaande uit twee 
 akkers land in de Bevermeersche velde in het kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 138) met de zegels van de oorkonder en van Gerloch Steynken in 
 groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Domui pauperum een oert schilds, tamen reliqua olim redempta sunt per 
  commutationem agrorum. 
 
705.  1449 september 20 (Acta ….. Doisborch). 
 De notaris Hermannus Hertzebol van Maesbomel instrumenteert, dat Henricus van Trier, 
 zoon van wijlen Everard van Trier, Gerardus van Trier, zoon van wijlen Gerardus van Trier, en 
 Elizabeth van Millingen, dochter van wijlen Bernardus van Trier, een officium van twee 
 wekelijkse missen en een som van 21 pond, destijds opgedragen aan heer Henricus van Trier, 
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 natuurlijke zoon van Bernard van Trier, maar door diens overlijden vacerende, schenken aan 
 heer Henricus de Gravia, rector van het Klerkenhuis te Doisborch, om deze missen in de 
 parochiekerk of eventueel in de kapel van het huis te doen lezen, onder opdracht van het 
 patronaatsrecht van dit officium aan de rector van het huis. 
 
 705a. Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 134) met de signatuur van de notaris. 
 705b.  Afschrift van circa 1450 in Inv. nr. 413, fol. 13 verso. 
 
706.  1449 november 8 (in crastino Sancti Willibrordi episcopi). 
 Willem Lering en Henric van Essen, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric van der 
 Hovelwick en zijn vrouw Aleit verkocht hebben aan het Klerkenhuis aldaar een hofstede en 
 hof in de Barchstrate naast het genoemde huis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 29) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
707.  1449 december 20 (in vigilia Beati Thome apostoli). 
 Harman die Boize, richter in het ambt Doisboirch, oorkondt, dat Arnt Claeszoon en zijn vrouw 
 Aleyt verkocht hebben aan Johan Clincken de goederen, genaamd Uutmate, de Brakengarde, 
 de Sompghiese en de Strypen in het kerspel Reden, waarvan de andere helft aan Gerit 
 Arntzoon toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3197) met de zegels van de oorkonder en van Arnt Claeszoon in 
 groene was. 
 
708.  1450 januari 18 (ipso die Prisce virginis) 
 Hermen dye Boyze, richter in het ambt Doesboerch, oorkondt, dat Henrick Helman en zijn 
 vrouw Gertruydt verkocht hebben aan Johan Post en diens vrouw Aleyd een rente van een 
 malder winterrogge per jaar, gaande uit twee huizen en hofsteden in het kerspel Drempt, 
 waarna Johan Post en zijn vrouw Alyedt (?) deze rente tot een eeuwig testament aan het 
 gasthuis te Doesborch hebben geschonken voor de uitdeling van brood aan de armen op 
 Paasavond en Kerstavond. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 2835. 
 
709.  1450 maart 5 (feria quinta post Dominicam Reminiscere). 
 Willem van Ulft, geheten Matelang, en Ryckolt ten Have, schepenen te Doesborch, 
 oorkonden, dat Wendele Pannerts verkocht heeft aan Beernt van der Golde een rente van 
 2⅓ pond per jaar, gaande uit een camere in de Koepoirtstrate, uitkomende op de 
 stadswatergang. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4518) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Henrick Vatenbender. 

 
710.  1450 maart 11 (op Sancte Gregorius’ avont in den Merte). 
 Henricus van den Grave en Johannes van Deventer, priesters, Johannes van Dotinchem en 
 Bitter van Dotinchem, klerken, verklaren verkocht te hebben een rente van drie rijnsche 
 guldens per jaar, ten laste van hun van Willem Millinck gekocht en door hen verpacht erf in 
 het kerspel Dreempt, van welke rente zij 2½ gulden zullen besteden voor schoenen ten 
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 behoeve van arme lieden van omstreeks 25 jaren en ½ gulden zelf mogen behouden, zulks 
 voor de ziel van wijlen Harman van Zelem. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 113) met het licht geschonden zegel van het Fraterhuis in groene 
 was. 
 
711.  1450 maart 21 (op Sunte Benedictus’ dach). 
 Richter en schepenen van de stad Doesborch oorkonden, dat Henric Vos en Henric Rover, 
 kerkmeesters aldaar, voor “timmeringe” van de kerk verkocht hebben aan heer Henrick van 
 den Grave, priester, en de klerken van het Klerkenhuis in de stad een aantal renten uit 
 onderscheidene huizen aan verschillende straten en uit een hof, genaamd Feysenhof, buiten 
 de Meyporte aldaar tot een bedrag van 24 3/8 pond per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 102) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
  N.B. In de acte worden de volgende straten genoemd: dat cleyne straetken, dat van der 
  Oypoertstrate sciit op den Santberch; in den Santberch; Smeedstrate; Hofstrate;  
  Oypoertstrate; Waterstrate; Kuperstrate; Vismarckt. Oorspronkelijke rentebrieven zijn niet 
  aangetroffen. 

 
712.  1450 maart 30 (in crastino Palmarum). 
 Henric Aelbertzoon en Wolter Snoye, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Reyner ten 
 Have en zijn vrouw Bele verkocht hebben aan de zusters van St. Marien grave aldaar een 
 akker land in Drempter velde, onder belofte van vrijwaring door Ryckolt ten Have. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4272) met de zegels van de oorkonders en Ryckolt ten Have in groene 
 was. 
 
713.  1450 april 3 (op Sancte Ambrosius’ avont). 
 Gerit Gosenszoon met zijn kinderen Henric, Johan en Gosen verklaren verkocht te hebben 
 aan het Klerkenhuis te Doesborch een akker land op dat Veneken in het kerspel Dreempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 66) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Het 
 zegel van Henric Gerit Gosenszoonszoon (?) is verloren. 
 
714.  1450 juli 4 (des Satersdaghes na Onser Liever Vrouwen daghe Visitationis). 
 Henric Aelbertzoon en Willem Lering, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Harman 
 Ottenzoon en zijn vrouw Lutghert geschonken hebben aan het gasthuis aldaar een rente van 
 vier pond per jaar, gaande uit een huis en hof in de Koepoirtstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3212) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
715.  1450 juli 23 (ipso die Apollinaris episcopi et martiris). 
 Harman die Boize, richter in het ambt Doisboirch, oorkondt, dat Henrick Winterpoill en zijn 
 vrouw Nenne, benevens Bernt Winterpoill verkocht hebben aan Lense Winterpoill een stuk 
 land, genaamd dat Vonderloesche maetken, gelegen in de Luer in het kerspel Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 78) met de zegels van de oorkonder en van Henrick en Bernt 
 Winterpoill in groene was, alle licht geschonden. 
 
716.  1450 september 26 (in profesto Cosme et Damiani). 
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 Hermannus die Boze, richter in het ambt Doesburch, bericht aan Rodolphus de Diepholt, 
 bisschop van Trajectum, dat Menss Geritszoon te zijnen overstaan aan het Fraterhuis te 
 Doesborch heeft geschonken en overgedragen een weide in Angerlobroeck, genaamd die 
 meeste Gerbriger maet, ten behoeve van de priester van het door hem opgerichte altaar van 
 St. Catharina en Barbara in de parochiekerk ter stede, zulks onder mededeling van de 
 daarvoor getroffen regeling, en verzoekt hierop en op de aanstelling van de priester 
 Johannes Michaelszoon de bisschoppelijke bekrachtiging. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 129) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden 
 Henricus Albertuszoon en Henricus van Ubel in groene was. 
 
  N.B. Met transfix d.d. 1450 oktober 3 (zie Regestenlijst nr. 717). 

 
717.  1450 oktober 3. 
 Rodolphus, bisschop van Trajectum, bekrachtigt op verzoek van Mense Gerarduszoon de 
 inhoud van de brief d.d. 1450 september 26 (zie Regestenlijst nr. 716), waardoor deze 
 gestoken is, en verheft het daar genoemde altaar tot een capellanie en beneficium. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 129) met het zegel van de oorkonder in rode was. 
 
718.  1450 oktober 10 (die Gereonis et Victoris martirum sanctorum). 
 Rodolphus, bisschop van Trajectum, bericht aan de priesters en klerken van het Klerkenhuis 
 te Doesborch, dat hij de schenking door Mens Gerarduszoon van de weide, genaamd 
 Gerbrigermaet, in Angerlobroick en van een door dezen in de kerk te Doesburg opgericht 
 altaar aan het genoemde Klerkenhuis goedkeurt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 129). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
719.  1450 oktober 16 (op Sancte Gallen dach). 
 Henricus van den Grave, rector van het Fraterhuis te Doesborch, enerzijds en Gerit Haeck 
 met zijn vrouw Luytgard anderzijds gaan een erfwissel aan, waarbij de laatsten verkrijgen een 
 akker land in den Siden Dreempter veld, genaamd Marcamp, en het Fraterhuis een akker 
 terzelfder plaatse achter de Valken camp. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 67) met de zegels van het Fraterhuis en van Gerit Haeck in groene 
 was, het eerste geschonden. 
 
720.  1450 november 10 (op Sunte Martens avent in de winter). 
 Egbert te Heker en zijn vrouw Fye verklaren verkocht te hebben aan Arnd te Haen, de 
 koekbakker, een stuk land, genaamd die Grote Eelsacker, in het kerspel Weel, onder 
 waarborg van hun zoons Daem en Hertwich te Heker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4581) met de zegels van de eerste oorkonder en Daem te Heker in 
 groene was. 
 
721.  1450 november 10 (op Sunte Martens avent in den winter). 
 Daem te Heker Egbertszoon en zijn vrouw Margrieta verklaren de koop van het land, 
 genaamd die Grote Eelsacker, in het kerspel Wele, door Arnt te Haen, de koekbakker, en 
 diens vrouw Harberich van Egbert te Heker en diens vrouw Fye goed te keuren met belofte 
 van vrijwaring. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4581) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
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722.  1450 december 9 (in crastino Concepcionis Beate Marie virginis). 
 Harman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Henric Spoelre en zijn vrouw 
 Gertruyt Spoelre verkocht hebben aan het Klerkenhuis te Doesborch een akker in de 
 Veenken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 68) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Bernt 
 van der Gold en Lenso Winterpoel in groene was. 
 
723.  1450 december 29 (in crastino Sanctorum Innocentum). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch oorkonden, dat heer Henric van 
 den Grave, priester, Henric Aelbertsoen, Otto Kuser, Johan Klincke, Willem Matelang en 
 Adam Veer als scheidslieden in een geschil tussen Mechtelt van Elten, weduwe van Claes van 
 Millingen, enerzijds en Hillegont van Millingen, zuster van Claes voornoemd, anderzijds, aan 
 eerstgenoemde partij hebben toegescheiden o.a. de halve Karmsenmate in Angerloebroek 
 en een stuk land aldaar, genaamd dat Voshol. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 41) met het stadssecreetzegel en de zegels van de zes 
 scheidslieden in groene was. 
 
724.  1451 januari 5 (in profesto Epiphanie Domini). 
 Gerloch Steynken en Johan Haick, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Diric Rover en 
 zijn vrouw Mechtelt geschonken hebben aan de broederschap van St. Georgius aldaar een 
 rente van twee pond per jaar, gaande uit een hof ter plaatse. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4514). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
725.  1451 januari 18 (ipso die Prisce virginis). 
 Harman die Boize, richter in het ambt Doisboirch, oorkondt, dat Henrick Helman en zijn 
 vrouw Gertruyt verkocht hebben aan Johan Post en diens vrouw Aleyd een rente van een 
 malder winterrogge per jaar, gaande uit verschillende landerijen in het kerspel Drempt, 
 waarna laatstgenoemden deze rente hebben geschonken aan de gasthuismeesters te 
 Doisboirch voor uitdeling aan de armen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3234). De zegels van de oorkonder, Gerit ….. en Johan Post zijn 
 verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
726.  1451 januari 22 (ipso die Vincencii martiris). 
 Derick Boekeler en zijn vrouw Gertruit verklaren te schenken aan Steven Hughing en diens 
 vrouw Elberghe het goed, genaamd Theelen maetken, in het kerspel Weell, door hen gekocht 
 van Bernt en Seyno van Broichusen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4289) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. 
 
727.  1451 februari 1 (des Manendages na Sunte Pouwels Conversio). 
 Stheven Huyginck en zijn vrouw Elberich van Oy verklaren bij huwelijksvoorwaarden 
 ontvangen te hebben van mr. Derick Boekeler en diens vrouw Geertruid een stuk grond, 
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 genaamd Telen maetken, in het kerspel Weel en beloven hun daarvoor een lijfrente te 
 betalen van vijf oude schilden per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4289) met de zegels van de eerste oorkonder en van Claes van 
 Grefflinchem genaamd Grijs in groene was. 
 
728.  1451 februari 5 (ipso die Agathe virginis et martiris). 
 Harman die Boize, richter in het ambt Doisboirch, oorkondt, dat Hilligunt van Millingen 
 afstand heeft gedaan van haar aanspraken op het goed Vosshaell in Angerloebroick in het 
 kerspel Angerloe, afkomstig van wijlen haar broer Claes van Millingen en bij magescheid 
 toegewezen aan diens weduwe Mechteld. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 48) met het zegel van de oorkonder, fragmenten van de zegels van 
 de gerichtslieden Ricolt ten Haeve en Daem Veer, en het geschonden zegel van Goisen van 
 Vynckwick, alles in groene was. 
 
729.  1451 april 24 (des Saterdages na Sunte Georgius’ dach). 
 Elzebe van der Haep, weduwe van Henrick van der Haep, verklaart ontvangen te hebben van 
 haar neef Geryt Palic van Eynghuzen vijftig rijnsche guldens op afkorting van een door hem 
 bezegelde brief van honderd rijnsche guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4372) met hde licht geschonden zegels van de oorkondster en heer 
 Jacop Ryps, priester, in groene was. 
 
730.  1451 april 30 (op Mey avont). 
 Gerloch Steynken en Daem Veer, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Gerit Kuser en 
 zijn vrouw Gertruyt verkocht hebben aan het Fraterhuis aldaar een akker land op het 
 molenveld. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 30) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
731.  1451 april 30 (op Mey avont). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch oorkonden, dat in een erfwissel 
 tussen de kerkmeesters en de gasthuismeesters enerzijds en het Fraterhuis anderzijds door 
 het laatstgenoemde is verkregen een akker land op de Oesterenck onder Dreempt, benevens 
 twee akkertjes op den Hogen velde bi der Slonden, terwijl het de grond in de Malthorst te 
 Dreempt afstaat. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 70) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
732.  1451 mei 11 (des Dynxsdages post Misericordia Domini etc.). 
 Casijn van Oldenbernevelt, richter van Veluwen, oorkondt, dat Phlips ( !) Stevenszoon van 
 den Westerhuus en zijn vrouw Oede hebben overgedragen aan heer Steven van den 
 Westerhuys, hun zoon, al hun roerende en onroerende goederen, die zij hebben of nog 
 verkrijgen zullen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4503) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
733.  1451 mei 26 (feria quarta post Dominicam Cantate). 
 Bernt Gruter en Daem Veer, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Geertruyd Henrix en 
 haar zoon Wolter Henrixzoon verkocht hebben aan de zusters van St. Marien grave een rente 
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 van drie pond per jaar, gaande uit een hof bij de stadsmuur naast het convent, door 
 Geertruyd voornoemd geërfd van heer Marten Veer. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4323) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
734.  1451 juni 17 (des neisten Donredages post Viti et Modesti martirum). 
 Johan Loenys als momber van zijn vrouw Johanna, tynsvrouwe van het na te noemen stuk 
 land, oorkondt, dat Johan Steenken en zijn vrouw Wendel verkocht hebben aan Gosen 
 Ubbekinck een stuk land in de Veldekens Enghe in het kerspel Hengelo op den Goy, 
 tynsplichtig in het goed te Rengerynck. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4439) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Ad altare Trium Regum. 

 
735.  1451 juni 23 (op Sunte Johans avont Baptiste to midsomer). 
 Gosen van Vinckwick en zijn vrouw Maria verklaren te schenken aan de armen binnen de 
 stad Doesborch enige renten, tezamen groot 11½ pond en drie rijnsguldens per jaar, gaande 
 uit verschillende huizen aldaar en benoemen de rector van het Fraterhuis tot rentmeester 
 van deze gelden, voor welke bemoeiingen hij twee pond per jaar mag afhouden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 103) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Deze brief beschrijft dezelfde renten als die van 1444 maart 19 (zie Regestenlijst nr. 639) 
  met uitzondering van een van 5 pond per jaar uit een huis aan de Hospitaelsstrate, die  
  vergeten is. De oorspronkelijke rentebrieven zijn niet meer aangetroffen. 
 
736.  1451 juni 23 (op Sancte Johans avont Baptiste). 
 Gosen van Vinckwick en zijn vrouw Maria verklaren tot een eeuwig testament aan het 
 Fraterhuis te Doesborch te schenken een rente van drie rijnsche guldens per jaar, gaande uit 
 Derick Putselers huis, benevens 16½ pond per jaar aan verschillende renten volgens de 
 daarvan zijnde schepenbrieven, te verdelen als volgt: drie rijnsche guldens en 9½ pond aan 
 de armen, 2 pond aan het Fraterhuis, de vicarissen voor het doen van een memorie 2 pond 
 en aan de kerk en het gasthuis tezamen 3 pond. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 103) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
737.  1451 juli 3. 
 Herman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Johan van Kel Gheritszoon 
 verkocht heeft aan de priesters en klerken van het Fraterhuys te Doesborch een stuk land, 
 genaamd dat Veltslach, in Angerlobroeck. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 40) met de zegels van de oorkonder, van Johan van Kel benevens 
 de gerichtslieden Claes van Hopsteen en Bernt van der Gold in groene was. 
 
738.  1451 juli 13 (op Sancte Margarieten dach). 
 Johan Haeck en Gerit van Trier, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric Vrijthof met 
 zijn zoon Gerit en zijn dochter Griete verkocht hebben aan het Fraterhuis aldaar een rente 
 van een oud schild per jaar, gaande uit hun huis en hof aan de Waterstrate, welk geld de 
 bewoners van het Fraterhuis aan aalmoezen zullen besteden voor de ziel van broeder Steven 
 Peters. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 139) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Redditus domus pauperum. 

 
739.  1451 augustus 28 (op Sunte Augustinus’ dach des hilligen bisscops). 
 Bernt Gruter en Daem Veer, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Dirick Wolterszoon en 
 zijn vrouw Essele, Gertruyt Henrix en haar zoon Wolter Henrixzoon, en Aernt Henrixzoon met 
 zijn vrouw Hille verkocht hebben aan de zusters van St. Marien grave aldaar hun erf en hof in 
 de Beginenstrate naast het convent. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4224) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Item van den hof daar onse voederhuys op steet. 

 
740.  1451 november 19 (ipso die Sancte Elizabeth vidue). 
 Bernt Gruter en Daem Veer, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Katherina Kupers 
 overgedragen heeft aan de broederschap van St. Georgius aldaar een rente van een pond per 
 jaar, gaande uit een huis in de Hospitailsstrate en vermaakt door wijlen Aleit 
 Katherinendochter. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4515) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
741.  1451 december 12 (Dominica post Conceptionis Beatissime Marie). 
 Johan Haick en Gerit van Trier, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Gosen van Beeck en 
 zijn vrouw Conegont verkocht hebben aan Lense Winterpol een rente van zes pond per jaar, 
 gaande uit een hofstede in de Nyerpoirtstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4324) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
742.  1451. 
 Harman die Boize, richter in het ambt Doisboirch, en Gerit Roever en Henrick van Well, 
 schepenen te Doisboirch, oorkonden, dat Henrick Johan Papenzoon van Ruermunde en zijn 
 vrouw Ermghart tot een eeuwig testament geschonken hebben ten behoeve van de 
 huisarmen in eerstgenoemde stad de helft van het goed VerNennen slach in Angerloebroeck 
 in het kerspel Angerloe, waarvan de andere helft aan de vicarie van St. Johan Baptist en St. 
 Johan Evangelist toebehoort, benevens een rente van een oud schild per jaar, gaande uit het 
 huis die Roede Taern aan de Kirckwech binnen Doisboirch en stellen deze onder bestuur van 
 heer Henrick Veer en heer Gijsbert Roever, priesters, wonende in het huis, nagelaten door 
 wijlen heer Henrick van den Wyell, en hun opvolgers. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4480) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
743.  1452 februari 21 (op Sunte Peters avont ad Cathedram). 
 Everardus van Bingerden, priester, verklaart verpacht te hebben aan Bernd van der Gold een 
 hof op het Molenvelt voor een halve rijnsche gulden per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4590) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
744.  1452 maart 12 (of (!) Sunte Georgius’ dach in den Meerte). 
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 Henricus van den Grave, Johannes Micheelszoon van Deventer, Reynerus van Neer, Johannes 
 van Doetinchem en Bitterus van Huessen, priesters van het Fraterhuis te Doesborch, 
 verklaren, dat het Klerkenhuis te Zwolle onder hun naam gekocht heeft van Johan van Kell 
 een mate land in Angerloe broec, genaamd dat Veltslach, en dat het Zwolsche huis dit land 
 zal mogen gebruiken, totdat het Fraterhuis in de kerspelen Zwolle of Wye een rente ter 
 waarde van 240 oude schilden er voor zal kunnen kopen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 40) met het zegel van het Fraterhuis in groene was. 
 
  N.B. In de datering moet Gregorii bedoeld zijn. 

 
745.  1452 juni 23 (op Sunte Johans avont to midsomer). 
 Deric van Elten en Mechtelt, weduwe van Claes van Millingen, verklaren verkocht te hebben 
 aan heer Henrick van den Grave, priester, en de klerken van het Fraterhuis te Doesborch een 
 maat land in Angerlo broick, genaamd Karmsche maet, leenroerig aan de hof te Bingerden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 41) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
746.  1452 juni 23 (op Sanct Johans avont Baptiste). 
 Henric van Ubel, momber van Johan van Bingarden, beleent heer Henrick van den Grave, 
 priester, rector van het Fraterhuis te Doesborch, en namens hem als leenman Johan 
 Loyenzoon, met een maat land in Angerlo broick, genaamd Karmsche maet, na opdracht 
 door Deric van Elten en zijn zuster Mechtelt, weduwe van Claes van Millingen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 41) met de zegels van de oorkonder en van Bernt van der Gold en 
 Daem Veer, leenmannen van de hof te Bingerden, in groene was. 
 
747.  1452 augustus 28 (op Sente Johans avont Decollationis). 
 Henrich, heer toe Wysch, ridder, belooft Geryt Palicke van Enghusen schadeloos te zullen 
 houden van een som van zevenduizend rijnsche guldens, welke deze toegezegd heeft aan 
 Gysbert van Bronckhorst, heer toe Batenborch en tot Anholt, zwager van de oorkonder. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4371) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
748.  1452 augustus 29 (op Sente Johansdach Decollacionis). 
 Johan, proost, en convent van het klooster Belheem bij Doetinchem, verklaren, dat zij in een 
 erfwissel met heer Werner Haeck, vicaris van het St. Jacobsaltaar in de kerk te Doesborch, 
 aan hem een hof binnen die stad binnen de stadsmuur en de straat achter het huis van heer 
 Henrick van den Wiele te hebben afgestaan tegen een rente van twee pond per jaar, gaande 
 uit een stuk land, door hen gekocht van Henrich van Trier. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4452) met het geschonden conventszegel in groene was. 
 
749.  1452 september 1 (op Sunte Egidius’ dach). 
 Johan Loyenzoon verklaart verkocht te hebben aan het Fraterhuis te Doesborch een akker 
 land achter Veenken naast Huetmansmaet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 71) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
750.  1453 januari 20 (op Sente Agneten avont der heiliger jonffrouwen). 
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 Aleit, vrouw van Arnt Thomas, erkent in leen te hebben ontvangen van Gerit Palicken van 
 Enghusen het leengoed, genaamd Willem Palicken guet, in Lymerssch in het kerspel Zevenar, 
 zulks op verzoek van haar vader Gerit Hotmans, welk goed zij vroeger in leen hield van Geryt 
 van der Wilten en diens voorvaderen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4373) met de licht geschonden zegels van Arnt Thomas en Claes van 
 Aller in groene was. Het zegel van Steven van Brienen is verloren. 
 
751.  1453 januari 22 (des dages na Sunte Agneten dach). 
 Hadewich, weduwe van Kracht van Hieker, verklaart verkocht te hebben aan haar zoon 
 Henrik van Hieker haar aandeel in de nalatenschap van wijlen haar zuster Lijsbet van 
 Averlake, lekenzuster te Diepenveen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55). Het zegel van Peter van Boedbergen is verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van Olbergen. 

 
752.  1453 februari 10 (ipso die Sancte Scolastice virginis). 
 Daem Veer en Gerit van Trier, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Dirick van Tateler en 
 zijn vrouw Harbrich overgedragen hebben aan de broederschap van st. Georgius aldaar een 
 rente van een pond per jaar, gaande uit een hof in de Zantbarch, vroeger toebehorend aan 
 Roloff van Tateler en diens vrouw Geertruyt, welke rente door Roloff voornoemd op zijn 
 doodbed is geschonken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4516) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Het zegel 
 van de tweede oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
753.  1453 februari 15 (in crastino Sancti Valentini martiris). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch oorkonden, dat Aernt 
 Hermanszoon en Gerit Kuser, gasthuismeesters aldaar, verkocht hebben aan Johan 
 Henrixzoon een rente van zes pond per jaar, gaande uit diens huis in de Waterstrate, welke 
 opbrengst besteed is voor de “erfenis” van heer Evert Pannert. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3154) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
754.  1453 februari 22 (op Sunte Peters dach ad Cathedram). 
 Gerlich Steynken en Ricolt ten Have, schepenen te Doisboirch, oorkonden, dat heer Henric 
 van den Grave, priester, en Johan Rolofsz. een erfwissel hebben aangegaan, waarbij de 
 tweede ontvangt een rente van drie pond per jaar uit een huis in de Potsstrate en 
 eerstgenoemde twee renten van respectievelijk 3 en 2¼ pond per jaar, gaande uit een huis in 
 de Papenstrate en een in de Oyportstrate, onder voorwaarde, dat hij jaarlijks 2¼ pond aan de 
 armen te Doisboirch zal uitdelen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 104) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
755.  1453 februari 22 (op Sunte Peters dach ad Cathedram).  
 Gerlich Steynken en Ricolt ten Have, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan 
 Rolofszoon aan de broeders van St. Georrien aldaar tot een eeuwig testament geschonken 
 heeft een rente van een pond per jaar, gaande uit het huis, genaamd Marienborch, op de 
 hoek van de Judenstrate. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4517). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
756.  1453 mei 13 (op Sunte Sevatius’ dach in den Mey). 
 Henrick Albertszoon en Johan Clinck, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat heer Henrick 
 van den Grave, priester, rector van het Fraterhuis aldaar, verklaard heeft, dat hij in 1448 op 
 St. Bonifacius’ avont verkocht heeft aan heer Everd van Bingerden het huis aan de 
 Joedenstraet, uitkomend aan de Waterstrate, dat zij plachten te bewonen, en een regeling 
 heeft getroffen met de eigenaars van de aangrenzende percelen. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 10. 
 
757.  1453 mei 22 (feria tercia proxima post festum Penthecostes). 
 Bernt van Wissche en Johan die Boise als scheidslieden vanwege Paelken van Camphusen 
 enerzijds en Arnt Boesskail, priester, en Gerit Palick van Enghusen vanwege het convent 
 St. Marien grave te Doesboirch anderzijds bepalen, dat het convent de renten ten bedrage 
 van acht oude schilden per jaar, welke Palick van Camphusen als medegift voor wijlen zijn 
 dochter Guede aan het klooster had overgedragen, mag innen, tot zij zullen zijn afgelost. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4341) met de zegels van de vier oorkonders in groene was, het derde 
 geschonden. Het zegel van het convent is verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van et goet toe Kuler. 

 
758.  1453 mei 30 (in profesto Sacramenti). 
 Gadert van den Velde, man van Griete Wolfs, verklaart mede uit haar naam geen aanspraken 
 te maken op enig goed, van harentwege gekomen aan het convent St. Marien grave te 
 Doesborch, in welk klooster zij heeft gewoond, maar dat zij heeft verlaten. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4140) met de zegels van de eerste oorkonder, van heer Evert van 
 Byngerden, priester, en Bernt Grueter in groene was. Het zegel van heer Wolter Gruter, 
 commandeur te Dieren, is verloren. 
 
759.  1453 oktober 2 (in crastino Sancti Remigii). 
 Bernt Gruter en Steven van den Grotenhuys, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Otto 
 Kuser en zijn vrouw Ghysele tot een eeuwig testament geschonken hebben aan de 
 huisarmen aldaar een rente van zes pond per jaar, gaande uit een huis en hof in de 
 Smeetstrate, welke rente de gasthuismeesters voor uitdeling van bier, brood enz. zullen 
 gebruiken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3213) met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was. 
 
760.  1454 januari 12 (Sabbato proxima post festum Epiphanie Domini). 
 Everhardus van Bingerden, priester, Henrick Aelbertzoen, Gerloch Steynken en Wessel 
 Schaep enerzijds, en Geryt Palick van Enghusen, Gysbert van Broichusen, Seyn van 
 Broichusen en Harmen die Bose anderzijds, stellen huwelijksvoorwaarden vast tussen Daem 
 Schaep en Johan Post met diens dochter Lutgharde, waarbij o.a. bepaald wordt, dat Johans 
 dochters Yde en Lijsbeth zestien oude schilden per jaar zullen ontvangen. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4252) op papier. 
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761.  1454 februari 5 (ipso die Aghate virginis et martiris). 
 Rottert Renghenbarch geeft voor een door hem van Johan Voss ontvangen som van 24 
 rijnsche guldens aan deze in pacht twee stukken land, gelegen in de Aepe in het kerspel 
 Aeldekeppell (daarvan één behorend onder het goed te Tellichusen), welke gronden 
 afkomstig zijn van wijlen Gerit Renghenbarch en voor deze van wijlen Willem Tellichuys, zulks 
 totdat Garit, zoon van deze laatste, de genoemde geldsom zal hebben terugbetaald. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4571) met de zegels van Lambert Tellichuis en Johan Clincke in 
 groene was. De zegels van de oorkonder, Ricolt ten Have en Garit Wilhemszoon Tellichuys 
 zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd.Dorsale notitie: Van den Ape. 

 
762.  1454 februari 21 (op Sente Peters avont ad Cathedram). 
 Walraven van Moirse, elect confirmaat van Munster, heer to Bair, erkent schuldig te zijn aan 
 Steven van der Hoeven wegens door deze geleden schade en geleende gelden de som van 
 duizend rijnsche guldens en stelt daarvoor tot onderpand het Bairssche slach, gelegen in heer 
 Everts broick, benevens de weerd bij Havicker weerdt en het weerdje, genaamd Locker 
 weerdt, dat voor de helft aan de heer van Bronchorst toebehoort. 
 
 762a.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 94) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in 
  rode was. 
 762b.  Gevidimeerd in de brief d.d. 1485 december 27 (zie Regestenlijst nr. 1112). 
 
763.  1454 mei 10 (ipso die Sanctorum martirum Gordiani et Epimachi). 
 Lenso Winterpoel en Henric Vos, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric Haeck en 
 Harman ten Kolck, provisoren van de broederschap van St. Georgius aldaar, hebben 
 overgedragen aan heer Henric van den Grave, priester, en de klerken van het Fraterhuis in 
 die stad een stuk land in de Siden veld benevens 25 pond pachtgeld per jaar voor het lezen 
 van twee wekelijkse missen op een in de parochiekerk op te richten St. Georgius-altaar, en 
 dat vervolgens heer Henric van den Grave, priester en rector van het Fraterhuis, deze 
 verplichting heeft aanvaard. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 133) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
  N.B. Met transfix d.d. 1454 mei 16 (zie Regestenlijst nr. 766). 

 
764.  1454 mei 10. 
 Gerit Palick van Sevener met zijn vrouw Hilligonde en Henrick van Boedberch met zijn vrouw 
 Aleit beloven, dat zij de door hen aan Mense Geritzoen verkochte rente van negen oude 
 schilden per jaar, gaande uit het leengoed die Hurst en Bollartsguet, binnen vijf jaar zullen 
 aflossen, bij gebreke waarvan het goed zal komen aan de leenvrouwe jonkvrouwe Kathrijn 
 van Ghemen en van Voirst en zij over deze rente zal kunnen beschikken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met de zegels van de vier oorkonders en van de leenmannen 
 Lense Winterpoill en Gerit Kuser in groene was. 
 
765.  1454 mei 11 (op Sunte Pancracius’ avont des hilgen martelers). 
 Harman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Henric van Boedbergen en 
 zijn vrouw Aleyt beloofd hebben aan jonkvrouwe Kathrine van Gemen en van Voirst etc. 
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 twintig rijnsche guldens, tot welke verkoop uit het goed die Horst en Bollertsguet aan Gerit 
 Palick van Zevenhair en diens vrouw Hilgond destijds toestemming was gegeven door 
 Herman van Wye, heer to Hernen, weder aan dat leengoed terug te zullen brengen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met de zegels van de oorkonder en van Henric van 
 Boedbergen in groene was. Het zegel van Aleyt is verloren. 
 
766.  1454 mei 16. 
 Rodolphus, bisschop van Trajectum, bekrachtigt op verzoek van Henricus Haeck en 
 Hermannus ten Kolck, provisoren van de broederschap van St. Georgius te Doesborch, de 
 brief d.d. 1454 mei 10 (zie Regestenlijst nr. 763), waardoor deze is gestoken, en machtigt 
 Judocus, bisschop van Jheropolis. vicaris-generaal in pontificalibus, om het St. Georgiusaltaar 
 in de parochiekerk in de stad te wijden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 133) met het geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
767.  1454 mei 19. 
 Judocus, bisschop van Hierapolis, suffragaan van de bisschop van Trajectum, verleent op 
 verzoek van de St. Sebastiaansbroederschap te Doesborch een aflaat van tien dagen aan alle 
 personen, die elke dag, berouwvol en na belijdenis van hun zonden, voor het door hem 
 gewijde beeld van St. Fabianus drie Onze Vaders hebben gebeden of kaarsen geofferd, en 
 van veertig dagen op de feestdag van St. Fabianus en Sebastianus en andere feestdagen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4525) met het zegel van de oorkonder in rode was. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 28, blz. 163. 

 
768.  1454 augustus 2 (in crastino Sancti Petri ad vincula). 
 Richter en schepenen te Doesborch oorkonden, dat Johan Loyenzoon en Aelbert Middeldarp, 
 kerkmeesters, benevens Roloff Zoere en Gerit Kuser, provisoren van het gasthuis aldaar, voor 
 bouwkosten van kerk en gasthuis verkocht hebben aan Lense Winterpoel en diens vrouw 
 Engele ⅔ van Compelwickerhoeve in die Luer aan de Vonderlosche strate, waarvan het 
 andere ⅓ deel aan Henrick to Compelwick behoort, met het er op rustende tynsrecht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 78) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van Gulicker maetken. 

 
769.  1454 oktober 21 (des neesten Manendaigs na Sente Lucas’ dach ewangeliste). 
 Henrich, heer toe Wysch, ridder, belooft Geryt Palicken van Enghusen schadeloos te zullen 
 houden van wat deze in een bezegelde brief heeft toegezegd aan Johan van Lembeeck, de 
 jonge, en diens vrouw Elyzabeth. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4371) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
770.  1454 oktober 31 (in vigilia Omnium Sanctorum). 
 Arnt te Haen, de koekbakker, en zijn vrouw Gheerbrich verklaren verkocht te hebben aan 
 Gharret van den Rijn een stuk land, genaamd die Grote Eelsacker, in het kerspel Wele. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4581) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. 
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771.  1454 november 28 (des Donredages na Sunte Kathrinen dach). 
 Johan van Bingerden, leenheer van de hof te Bingerden, beleent het Fraterhuis te Doesborch 
 met een maat land in Angerloe broich, genaamd Karmschmaet, waarvoor Johan Loyenzoon 
 als hulder optreedt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 41) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
772.  1455 februari 10 (ipso die Scolastice virginis). 
 Sweder, heer van Voirst en van Keppel, als leenheer beleent het convent St. Marien grave te 
 Doesborch met Hartwich to Heker als hulder met twee stukken land, genaamd Roters goren, 
 in Angerlo broick aan de Baersche straet, na opdracht door Henric van Trier. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4250) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
773.  1455 maart 25 (des Dynsdages na Dominica Judica in der vasten). 
 Hartwich Negel, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Henric Lenskenzoon en zijn 
 vrouw Lubbe verkocht hebben aan Maes Barken en diens moei Wyte van Warthusen een 
 mate in Angerlo broek voor Mallande, tynsplichtig in de hof te Bingerden, waarbij Lense 
 Dericxzoon zich mede tot vrijwaring verplichtte voor een onmondige dochter van Henric. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3176) met het geschonden zegel van Henric Lenskenzoon. De zegels 
 van de oorkonder en van Lense Dericxzoon zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 
 
774.  1455 maart 28 (des Vridages voir Palmen). 
 Peter van Boedbergen en Herman de Boze als scheidslieden vanwege het convent to 
 Nazareth, het convent te Diepenveen en de rector van het Fraterhuis te Doesboerch 
 enerzijds, en Johan van Kel Geritszoon en Henrick Alberts als scheidslieden vanwege Henrick 
 van Hieker en diens moeder Haedewig anderzijds met Gerit Palick van Enghusen als 
 opperscheidsman stellen een scheiding vast van de nalatenschap van zuster Lijsbet van 
 Averlaick te Diepenveen, waarbij aan het Fraterhuis een maat land, genaamd die Groete 
 Blanckemaet in Angerlobroeck wordt toegekend. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 42) met de zegels van Johan van Kel Geritsz., Henrick Alberts, Gerit 
 Palick van Enghusen, de conventen te Nazareth en te Diepenveen, het Fraterhuis, Henrick 
 van Hieker en Rolof van Hieker in groene was, die van de beide conventen licht geschonden. 
 De zegels van Peter van Boedberghen en Herman die Boze zijn verloren. 
 
775.  1455 mei 22 (in octava Ascentionis Domini). 
 Hairtwich Negell, richter in het ambt Doisboirch, oorkondt, dat Wilhem Stochoff en zijn 
 vrouw Bertha verkocht hebben aan Johan Steynken Roloffzoon een rente van drie rijnsche 
 guldens per jaar, gaande uit het goed, genaamd Stochavermate, in het kerspel Doisboirch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4225) met de zegels van de oorkonder, de gerichtslieden Garit Kuser 
 en Johan van Trier, en Wilhem Stockhoff in groene was. 
 
776.  1455 september 14 (Dominica infra octavas Nativitatis beate Marie virginis). 
 Wernerus Haeck, priester, en Lense Winterpol, gildemeesters van de O.L. 
 Vrouwebroederschap, enerzijds en Henricus van den Grave, priester en rector van het 
 Fraterhuis te Doesborch anderzijds gaan een erfwissel aan, waarbij de broederschap zal 
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 hebben een rente van een pond per jaar uit een hof, genaamd Ubelshof, en het Fraterhuis 
 een rente van een pond per jaar uit de hof op de Berch, waar het nu is gevestigd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 105) met de zegels van Wernerus Haeck en heer Henrik van den 
 Grave in groene was. Het zegel van Lense Winterpol is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. De oorspronkelijke rentebrief is niet meer aangetroffen. 

 
777.  1455 september 26 (in profesto Sanctorum Cosme et Damiani martirum). 
 Gerit Haeck en zijn vrouw Luytgart verklaren verkocht te hebben aan het Fraterhuis te 
 Doesborch een halve akker land in het Syde Dreempter veld, waarvan de andere helft 
 vroeger behoorde aan Henric Hegeldinck en thans aan het genoemde huis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 72) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. 
 
778.  1455 september 28 ( op Sunte Michiels avont). 
 Henric ten Nyenhave verklaart verkocht te hebben aan het Fraterhuis te Doesborch een 
 landweg aan het einde van zijn “Ysschart” tussen de Oerd en het Elsmaetken van genoemd 
 huis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 73) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
779.  1455 september 30 (op Sunte Jheronimus’ dach). 
 Henric Hegeldinck en zijn vrouw Alijt verklaren in een erfwissel met het Fraterhuis te 
 Doesborch aan deze instelling te hebben overgegeven twee akkers land in het Side 
 Dreempter velt, waarvoor zij twee akkers land op Langenoert hebben terugontvangen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 72) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. 
 
780.  1455 oktober 27 (op Sunte Symon ende Juden avont). 
 Ailbert Myddeldarp en Johan Stenerdynck als leenmannen van de hertog van Gelre 
 oorkonden, dat Herman ter Nyenhuiss overgedragen heeft aan het Groote convent te 
 Doisborch de Molengairde in het kerspel Angerloe, leenplichtig aan Henrick ten Hoeve, na 
 overdracht door de kinderen van Lubbert van Oilbergen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4251) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Alijt van Olberch. 

 
781.  1455 november 26 (in crastino Katherine virginis). 
 Hertwich Negel, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Gerit to Voirthusen wijlen 
 Aerntszoon verkocht heeft aan heer Henrik van den Grave, priester, en de klerken van het 
 Fraterhuis te Doesborch een boomgaard op de Alsenoert, eertijds Kirckhof genoemd, 
 benevens een daarop rustende vordering op zijn broer Harman to Voirthusen wegens zijn 
 ouderlijk versterf. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 74) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. In dorso is aangetekend, dat de vordering op Harman to Voirthusen afgelost is op  
  30 september (Saterdach post Michaelis) 1536. 
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782.  1456 januari 5 (op Dertien avont). 
 Hertwich Negel, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Henric van Hieker en zijn 
 vrouw Mergriet verkocht hebben aan heer Henrik van den Grave, priester, en de klerken van 
 het Fraterhuis te Doesborch een stuk land, genaamd een half Veltslach, in Angerlobroick 
 naast die Geren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 43) met de zegels van de oorkonder en Rolof van Hieker, en een 
 fragment van dat van Henric van Hieker in groene was. 
 
783.  1456 januari 7 (in crastino Epiphanie). 
 Henricus van den Grave, Johannes van Deventer, Reynerus van Neer, Johannes van 
 Dotinchem en Tricus van Sittert, priesters en provisors van het Fraterhuis te Doesborch, 
 verklaren te hebben verkocht aan mr. Livyn van Middelborch gedurende zijn leven en daarna 
 aan de arme klerken en scholieren in het Arme klerkenhuis een rente van 3½ 
 Wilhelmusschild per jaar voor het kopen van een half vat boter, gaande uit alle huizen, waar 
 zij nu wonen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 125). De zegels van het Fraterhuis en van de rector Henricus van 
 den Grave zij verloren. 
 
  N.B. Gecancelleerd. - Blijkens een dorsale notitie is deze brief door het Fraterhuis afgelost in 
  1541, waarna het bedrag door het Arme klerkenhuis opnieuw is belegd in de Valeweerd. 

 
784.  1456 januari 21 (des Wonsdaghes op Sunte Agnieten dach der helliger jonffrouwen). 
 Hartwich Naghel, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Henric Clincke en zijn vrouw 
 Styne geschonken hebben ten behoeve van de armen in het huis, dat nu behoort aan heer 
 Werner Haeck en heer Deric ter Hueven, een rente van een oud schild per jaar, gaande uit 
 een stuk land in de Velde. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4473) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en van de 
 gerichtslieden Gerryt Haeck en Daem Schaep in groene was. 
 
785.  1456 februari 24 (des Dinxdages na Sente Petersdach ad Cathedram des hilligen apostols). 
 Broeder Wolter Gruter, commandeur van het huis der Dutsche orde te Diederen, oorkondt, 
 dat Nyse Tymmermans verkocht heeft aan Johan Post een rente van twee oude schilden per 
 jaar, gaande uit een erf, genaamd dat halve goet to Westerick, in het kerspel Angerlo, 
 leenplichtig aan het genoemde huis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3230) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
786.  1456 maart 22 (des Mayndages na den hilligen Pallemdage). 
 Sweder van Rechter, heer van Voirst en van Keppel, als tynsheer oorkondt, dat Derick 
 Loelenzoon en zijn vrouw Gadert verkocht hebben aan Harmen Stockmansoen een stuk 
 grond, genaamd Ghiezerslach, in de buurschap Ghieze en het kerspel Doesboirch, tynsplichtig 
 aan de heerlijkheid Keppel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4539) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
787.  1456 maart 22 (des Manendages na Palmen). 
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 Henrick ten Have en Henrick Klincke beloven aan Harmen Stochmansoen het goed, genaamd 
 Ghiezerslach, in de buurschap Ghieze en het kerspel Doesborch, welk goed hij van Derick 
 Loelensoen heeft gekocht, te zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4539) met de licht geschonden zegels van de eerste oorkonder en van 
 Henric Vos in groene was. 
 
788.  1456 maart 22 (des Mayndages na den hilligen Pallemdage). 
 Sweder van Rechter, heer van Voirst en van Keppel, als tynsheer oorkondt, dat Harmen 
 Stockmansoen in lijftocht aan zijn vrouw Jutte gegeven heeft het land, genaamd 
 Ghiezerslach, tynsplichtig aan de heerlijkheid Keppel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4539) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
789.  1456 maart 24 (des Wonsdages na den helligen Palmdage). 
 Harmen die Boer, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Harmen Stockmanssoin in 
 lijftocht gegeven heeft aan zijn vrouw Jutte het goed, genaamd Ghiezerslach, tynsplichtig aan 
 de heerlijkheid Keppel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4539) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Deric 
 Putzeler en Henric ’t Hofstede in groene was. 
 
790.  1456 maart 25 (op den Wytten Doenredach). 
 Johan Klincke en Bernt Gruter, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Johan Willemszoon, 
 zijn zoon Goissen Bodde en diens vrouw Berta verkocht hebben aan Henrick Maen een rente 
 van vier pond per jaar, gaande uit hun huis in de Koeportstrate naast dat van de koper. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 118) met het geschonden zegel van de tweede oorkonder in 
 groene was. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
791.  1456 april 6 (des Dinxdages na Belaken Paeschen). 
 Gerloch Steynken en Ricolt ten Have, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Willem 
 Bavendarp en zijn vrouw Heylwych verkocht hebben aan Frederick Rover een huis en hof in 
 de Kuperstrate naast de Broederen van Gelre. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4538) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
792.  1456 mei 7 (up Frydach na unss Heren Hemelfartz dach). 
 Vincencius, graaf to Morse en to Sarwerden, hecht zijn goedkeuring aan de verpanding, 
 nader omschreven in de brief d.d. 1454 februari 21 (zie Regestenlijst nr. 762). 
 
 792a.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 94) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 792b.  Gevidimeerd in de brief d.d. 1485 december 27 (zie Regestenlijst nr. 1112). 
 
793.  1456 mei 9 (des Sonnendaighs na Ons Heren Hemelvaerts dach). 
 Aleph van Coevorden en zijn vrouw Agniese beloven Gerit Palick van Enghusen schadeloos te 
 zullen houden van een rente van 28 1/8 rijnsche gulden per jaar, door hem met Gerit van 
 Hacforde, Johan van Steenbergen van Nyenbeeck en Henric van den Merssche toegezegd aan 
 Lubbert van Herwen, welke rente gevestigd is op het goed, genaamd de olden Zynderen, in 
 het kerspel van Opvoerst in de Veluwe. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4371) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
794.  1456 mei 31 (des neesten Manendages na des Heligen Sacraments dach). 
 Francke van Wytenhorst verklaart verkocht en overgedragen te hebben aan Geryt Palicken 
 van Enghusen, zijn zwager, een goed in het land van de Berge in het kerspel Westervort, 
 leenroerig aan vrouwe Oede van Montfoerde, vrouwe van Haren en tot Lathem, als 
 medegave voor zijn zuster, vrouw van Geryt voornoemd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4295) met de zegels van de oorkonder en van Geryt van der 
 Coernhorst Derixz., Geryt Palick van Helbergen en Johan Mom van Kell in groene was, het 
 eerste licht geschonden. 
 
795.  1456 mei 31 (des neesten Manendages post Sacramenti). 
 Wilhelm, heer ten Berge enz., oorkondt, dat Francke van Wytenhorst overgedragen heeft aan 
 Geryt Palick van Enghusen zijn goed, genaamd het guet to Homberden of het guet to 
 Westenenge, onder Westervort, leenroerig aan het huis te Lathem, als een deel van de 
 medegave voor zijn zuster Elizabeth, vrouw van Geryt voornoemd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4295). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
796.  1456 mei 31 (des neesten Manendages na des heligen Sacraments dage). 
 Francke van Wytenhorst belooft, tezamen met Geryt van der Coernhorst Derixzoon en Johan 
 Mom van Kell, het goed in het land van de Berge in het kerspel Westervort, door hem 
 verkocht aan zijn zwager Geryt Palicken van Enghusen, te zullen vrijwaren, indien deze 
 schade mocht lijden ten gevolge van een vanwege Cracht van Camphusen op de bezittingen 
 van de oorkonder gelegd beslag. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4295) met de zegels van de oorkonder, Geryt van der Coernhorst en 
 Johan Mom van Kell in groene was, het eerste geschonden. 
 
797.  1456 juli 14 (des Wonsdages na Sunte Margarieten dach der helliger jonffrouwen). 
 Hartwich Nagel, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Derick van Loell en zijn vrouw 
 Gaedert verkocht hebben aan Harmen Stockmans een stuk land, genaamd Ghieserslach, 
 tynsplichtig aan jonker Sweder van Keppel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4539) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Rycolt ten 
 Have en Steven ten Grotenhuus in groene was, het tweede licht geschonden. 
 
798.  1456 september 11 (des Saterdages post festum Nativitatis Marie virginis). 
 Reynar Lensenzoon en Gerloch Steynken, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henrick 
 Bruen en zijn vrouw Johanna verkocht hebben aan het gasthuis aldaar een rente van 2 ½ 
 rijnsche gulden per jaar, gaande uit een huis in de Santberchstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3214) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
799.  1456 december 3 (in profesto Sancte Barbare virginis). 
 Gerit Haick en Johan Goltsmyt, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Johan die Lengeler 
 en zijn vrouw Margarita verkocht hebben aan heer Garit Pannert, priester, een rente van 
 twee pond per jaar, gaande uit een huis in de Kuperstrate. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 106) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Bevat een dorsale notitie in een uit het Fraterhuis afkomstig handschrift. 

 
800.  1456 december 5 (in crastino Barbare virginis ac martiris). 
 Wilhem, heer ten Berge, ten Byland en tot Hedell, geeft toestemming tot de verkoop door 
 Wilhem van Culenboirch en zijn vrouw Ariaen aan Mense Geritzoon van een rente van acht 
 oude schilden per jaar, gaande uit het goed, genaamd die Barstede, in het kerspel Doisboirch, 
 dat aan hem tynsplichtig is. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3215) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
801.  1456 december 10 (feria sexta proxima post festum Concepcionis gloriosissime virginis 
 Marie). 
 Harman die Boize, richter in het ambt Doisboirch, oorkondt, dat jonker Wilhem van 
 Culenboirch en zijn vrouw Ariaen verkocht hebben aan Mense Geritzoon een rente van acht 
 oude schilden per jaar, gaande uit ¾ van het goed, genaamd die Barstede, in het kerspel 
 Doisboirch, waarvan het andere vierde deel aan Johan Clincke toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3215) met het zegel van Wilhem van Culenboirch en een fragment 
 van dat van zijn vrouw Ariaen in groene was. Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
802.  1456 december 13 (op Sunte Lucien dach). 
 Harman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat broeder Hugo die Havesche 
 als gemachtigde van priorin en convent te Diepenveen bij Deventer overgedragen heeft aan 
 de priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch een huis en hof met verschillende 
 landerijen in de buurschap Olbergen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 55) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Bernt 
 Gruter en Henric Mentinck in groene was. 
 
803.  1456 december 16 (des Donredages na Sunte Lucien dach). 
 Harman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Steven van der Hoven 
 verkocht heeft aan Mechteld van Millingen een maat land, genaamd dat Baersche slach, in 
 heer Everts broick achter Baer. 
 
 803a.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 94) met de zegels van de oorkonder en van Steven van der 
  Hoven in groene was, het eerste licht geschonden. 
 803b.  Geïnsereerd in de brief d.d. 1456 december 16 (zie Regestenlijst nr. 804). 
 
804.  1456 december 16 (des neesten Donresdaiges na Sente Lucien dach der heiliger 
 jonffrouwen). 
 Gerselis van den Gruuthuys, richter van Arnhem en Veluwenzoem, oorkondt, na insertie van 
 de brief d.d. 1456 december 16 (zie Regestenlijst nr. 803), dat Gysbert van der Hoven 
 Gysbertzoon overgedragen heeft aan Mechteld van Millingen een rente van 21 gouden 
 schilden per jaar, gaande uit het hem toebehorende goed ten Eelse in het kerspel Velp, in 
 plaats van welke som hij haar het gebruiksrecht geeft van een maat land, genaamd dat 
 Bairsche slach, in heer Everts broick achter Bair. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 94) met de zegels van de oorkonder en van Gysbert van der Hoven 
 in groene was. 
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805.  1456 december 16 (des Donredages na Sunte Lucien dach). 
 Harman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Mechteld van Millingen aan 
 Steven van der Hoven en Ghysbert van der Hoven, broers, het losrecht geeft van een maat 
 land, genaamd dat Baersche slach, in heer Everts broick achter Bair en een rente van 21 
 schilden per jaar voor een som van 450 rijnsche guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 94) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
806.  1457 februari 2 (des Gonsdages op Onser Liever Vrouwen dach Purificacionis). 
 Jacob van Hackfoirden, ridder, en Gerit van Hackfoirden, broers, beloven Gerit Palick van 
 Enghusen schadeloos te zullen houden van een door hem aan Lubbert van Herwen 
 toegezegde som van zeshonderd rijnsche guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4371) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
807.  1457 maart 7 (des Manendaghes nae Invocavit me etc.). 
 Francke van Wythenhorst erkent ontvangen te hebben van zijn zwager Geryt Palic van 
 Eynghuzen in handen van Deryck Meyerick 200 rijnsche guldens op afkorting van het geld, 
 door Geryt voornoemd verschuldigd van het goed Westeneynge in het kerspel Westervoert 
 en het land van de Berghe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4295) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 
 
808.  1457 juli 1 (des Frydages op Onser Liever Vrouwen avont Visitacionis). 
 Johan van Bingerden als leenheer oorkondt, dat Henrick Vos verkocht heeft aan Johan Post 
 een rente van 5 ½ rijnsche gulden per jaar, gaande uit het goed, genaamd Potsmate, 
 leenroerig aan de hof te Bingerden, in de buurschap Beynen en het kerspel Doesborch, onder 
 belofte van vrijwaring door Henrick Wynterpol. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4487) met de zegels van de oorkonder en van Henrick Wynterpol in 
 groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
809.  1457 augustus 4 (feria quinta post Vincula Petri). 
 Henrick Ailbertzoon en Lenso Winterpoll, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Johan die 
 Vrye en zijn vrouw Cone, benevens Johan Rover en diens vrouw Lamberich verkocht hebben 
 aan Johan ten Kolke en Mechtelt van Millingen een molenberch met de weg buiten de 
 Hoymeyden poort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 32) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste 
 licht geschonden. 
 
810.  1457 augustus 5 (des neesten dages voir Sunte Sixtus’ dach in Augusto). 
 Harman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Johan die Vri en zijn vrouw 
 Connegond verkocht hebben aan Johanne ten Kolck en Mechtelt van Millingen, weduwe van 
 Claes van Millingen, de halve molenberg op het Molenvelt voor Doesborch, vroeger 
 toebehoord hebbende aan Gosen van Beeck, met wie Connegond eerder gehuwd was. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 32) met het licht geschonden zegel van de oorkonder en de zegels 
 van de gerichtslieden Johanne Clincken en Lense Winterpoel in groene was. 
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811.  1457 oktober 1 (op Sunte Remigius’ dach des heiligen bisscops). 
 Coenraet Bradenhoen verklaart verkocht te hebben aan Geryt Palyck van Enghusen een 
 uitgang van een oud butken per jaar, door hem genoten uit het goed toe Averbeeck, welk 
 goed Geryt voornoemd placht te vertynsen in het goed then Syberdinchoff, beide in het 
 kerspel Hummel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4375) met het geschonden zegel van Johan van der Hulst in groene 
 was. 
 
812.  1457 november 8 (in crastino Sancti Willibrordi episcopi). 
 Gysbert die Reygher en zijn vrouw Jacob verklaren verkocht te hebben aan Henrick van Heker 
 twee stukken land in het kerspel Wele, het ene aan de Hoghe wech, het andere, genaamd de 
 Holtpass, vroeger behoord hebbend aan Johan van Bellinchaven. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4580) met het zegel van de eerste oorkonder in groene was. Het zegel 
 van de oorkondster is verloren. 
 
813.  1457 november 24 (in profesto Beate Katherine virginis et martiris). 
 Harman die Boize, richter in het ambt Doisboirch, oorkondt, dat Johan Klinck en zijn vrouw 
 Angneze verkocht hebben aan Engell Rensen, weduwe van Wijnken Vroedingh, een rente van 
 zes oude schilden per jaar, gaande uit hun goed, genaamd die Nyehoff, in het kerspel 
 Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 82) met de zegels van de oorkonder, de gerichtslieden Garit Haick 
 en Willem van Ulft genaamd Matelangh, enJohan Klinck en diens vrouw Angneze in groene 
 was. 
 
814.  1457 november 26 (in crastino beate Katheryne virginis et martiris). 
 Harman die Boize, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Claes van Grefflinchem 
 genaamd Grijs beloofd heeft aan Engell Rensen, weduwe van Wijnken Vrodingks, een door 
 haar van Johan Clincke en diens vrouw Angnese gekochte rente van zes oude schilden per 
 jaar, gaande uit het goed die Nyehoff in het kerspel Drempt, te zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 82) met de zegels van de oorkonder en van Claes van Grefflinchem 
 in groene was. 
 
815.  1458 januari 6 (opten heiligen Derthiendach). 
 Arnolt, hertog van Gelre, stelt heer Henrich heer toe Ghemen aan tot ambtman te Hattem en 
 geeft hem een instructie voor het beheer van het ambt en het kasteel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4605) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
816.  1458 januari 7 (in crastino Epiphanie Domini). 
 Henrick Ailbertszoon en Johan Goltsmyt, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Johan 
 Klincke en zijn vrouw Agniesa benevens Stouwe van den Grotenhuys verkocht hebben aan 
 Mechtelt van Millingen en Johan ten Kolke een hof buiten de Homeydenpoort naast de 
 maltmolenberch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 32) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
817.  1458 februari 1 (op Onser Liever Vrouwen avont Purificacionis). 
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 Derick en Ghysbert van Hieker, broers, verklaren verkocht te hebben aan Andries Holtman 
 hun goederen genaamd, dat Vurslach en die Haick, beide in het kerspel Angerlo, leenroerig in 
 de hof te Diederen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4254) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
818.  1458 februari 14 (ipso die Sancti Valentini martyris). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch verklaren verkocht te hebben aan 
 Bernt Hont het recht om jaarlijks twee koeien op de stads Oeye te weiden, afkoopbaar met 
 vijftig rijnsche goudguldens. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 15 verso. 
 
819.  1458 februari 17 (des yrsten Frydages in der vasten). 
 Ghysbert van Hiekeren en zijn vrouw Lijsbet verklaren verkocht te hebben aan Andries 
 Holtman twee stukken land in Angerlo broek in het kerspel Angerlo, respectievelijk genaamd 
 dat Vurslach en die Haicke, leenroerig in de hof te Diederen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4254) met de licht geschonden zegels van de eerste oorkonder en van 
 Henrick Snavell, vader van Lijsbet, in groene was. 
 
820.  1458 februari 23 (in crastino Petri ad Cathedram). 
 Wilm van Ulfft geheten Matelanck en Ryckolt ten Have, schepenen te Doesborch, oorkonden, 
 dat Lense Winterpoll erkend heeft schuldig te zijn aan Swene Kroll tien oude schilden tegen 
 een rente van een half oud schild per jaar, onder verband van al zijn goederen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4325) met het zegel van de tweede oorkonder in groene was. Het 
 zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
821.  1458 maart 6 (des Maendages na den hilligen Sondach als men synget Oculi). 
 Willem van Ulfft geheten Matelang en Rycolt ten Have, schepenen te Doesborch, oorkonden, 
 dat Henrick Olymole en zijn vrouw Wysse verkocht hebben aan Johan Goltsmyt een huis in 
 de Berchstrate tussen de Begynen en de stadsmuur, onder belofte van vrijwaring door 
 Steven Bannyng. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 31) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 geschonden. 
 
822.  1458 maart 12 (op Sunte Gregorius’ dach). 
 Egbert van Beeck verklaart geen aanspraak te zullen maken op de molenberch, voor 
 Doesborch gelegen, die door zijn moeder Koenegond van Beeck verkocht is aan Johanne ten 
 Kolck en Mechtelt van Millingen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 32) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
823.  1458 maart 12 (op den heiligen Sondach Letare Jherusalem to midvasten). 
 Harman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Reyner ten Have en zijn 
 vrouw Beele verkocht hebben aan het Fraterhuis te Doesborch een akker land op Langenoert 
 in het kerspel Dreempt aan de Duysterstege. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 75) met de zegels van de oorkonder en van Reyner ten Have in 
 groene was. Het zegel van Ricolt ten Have is verloren. 
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824.  1458 april 25 (des Dinxdages op Sunte Marcus’ dach). 
 Harmen die Boze, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Geryt van Tryer en zijn vrouw 
 Alijt verkocht hebben aan heer Aernt Maessoen een rente van zes rijnsche guldens per jaar, 
 gaande uit hun goed, genaamd Howeden, in het kerspel Angerlo. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4255) met de zegels van de oorkonder en Geryt van Trier in groene 
 was, het tweede licht geschonden. 
 
825.  1458 mei 13 (des Wonsdages na Sente Servacius’ dach). 
 Gerloch Steynken en Lenso Winterpoll, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Gerit ten 
 Broke en zijn vrouw Gossen verkocht hebben aan heer Gerit Pannert, priester, een rente van 
 zes pond per jaar, gaande uit twee tegenover elkaar gelegen huizen in de Hofstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4494) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
826.  1458 mei 17 (des Wonsdages na Sente Servacius’ dach). 
 Gerloch Steynken en Lenso Wynterpoll, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Gossen 
 Bodde en zijn vrouw Berte verkocht hebben aan Gerit ten Broke een huis in de Hofstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4540) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
827.  1458 mei 26 (des Frydages na Sente Urbanus’ dach). 
 Willem van Ulfft geheten Matelang en Rycolt ten Have, schepenen te Doesborch, oorkonden, 
 dat Johan Gol(t)smyt en zijn vrouw Gertruyt geruild hebben met Jutte van Yperen en haar 
 dochter Styne hun huis op de Berchstrate naast de Fraters tegen het huis in dezelfde straat 
 tussen de Begynen en de stadsmuur. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 31) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
  
  N.B. Dorsale notitie: Onse husinge. 

 
828.  1458 mei 31 (des Wonsdages op des helligen Sacramentz avent). 
 Harmen die Boze, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Geryt van Tyll en zijn vrouw 
 Fye benevens Willem van der Hovelwick, zoon van Johan en van Fye voornoemd, erkend 
 hebben schuldig te zijn aan deric van Aerde en diens vrouw Weyndele 229 rijnsche guldens, 
 waarvoor zij 8 ½ oud schild rente per jaar zullen betalen, gaande uit het goed, genaamd die 
 Nye hoff, te Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 81) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden 
 Willem van der Hovelwyck Henrixzoon en Johan Veer in groene was. 
 
829.  1458 juni 23 (op Sunte Johan Babtisten avont also he gebaren wart). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch erkennen voor de bouw van een 
 watermolen geleend te hebben van de zusters van St. Marien grave aldaar de som van 62½ 
 rijnsche gulden, waarvoor zij aan het klooster 2½ koeweide per jaar op de stads Oye hebben 
 afgestaan. 
 
 829a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4326) met het stadszegel in groene was. 
  N.B. Onder het stuk is aangetekend, dat in 1544 een koeweide is afgelost. 

 829b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 1427). 
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830.  1458 september 1 (op Sunte Egidius’ dach in September). 
 Henricus van den Grave, Johannes van Deventer en Tricus van Sittert, priesters en provisors 
 van het Fraterhuis te Doesborch, verklaren verkocht te hebben aan jonkvrouwe Katrine van 
 Voirst, van Gemen etc. ten behoeve van de armen te Doesborch een rente van vijftien 
 malder winterrogge per jaar, gaande uit het goed te Olbergen, waarvoor zij alle vrijdagen aan 
 26 huisarmen 13 broden zullen uitreiken, terwijl zij de resterende twee malders voor zichzelf 
 mogen gebruiken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 114) met het licht geschonden zegel van het Fraterhuis in groene 
 was. 
 
831.  1458 september 7 (op Onser Vrouwen avont Nativitas). 
 Henricus van den Grave, Johannes van Deventer, Theodericus van Sittert en Reynerus van 
 Neer, priesters en provisors van het Fraterhuis te Doesborch, verklaren ontvangen te hebben 
 als schenking van Claes van Haepsteen 110 rijnsche guldens wegens hoofdsom en opbrengst 
 van zijn aandeel in een tiend, door zijn vader Rolof van Haepsteen aan hem en zijn broers 
 nagelaten, voor welk geld zij op dinsdag en vrijdag een mis zullen lezen en soms zielmissen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 117) met het zegel van het Fraterhuis in groene was. 
 
832.  1458 november 21 (des Dinxdages na Sente Elizabeth dach). 
 Gerit Rover en Otto Kuser, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Lijsbert van Millingen 
 verkocht heeft aan heer Gerit Pannert, priester, een rente van twee oude schilden per jaar, 
 gaande uit een huis in de Berchstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3217) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
833.  1458 december 9 (in crastino Conceptionis Virginis gloriose). 
 Henricus van den Grave, Joannes van Deventer etc., priesters en provisors van het Fraterhuis 
 te Doisborch, verklaren, dat zij in het door heer Evert van Bingerden ten behoeve van arme 
 lieden gestichte huis een goede priester als biechtvader en bestuurder zullen schenken. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 7. 
 
  N.B. Gedrukt: Bijdragen en Mededelingen der vereniging Gelre, V, blz. 392. 

 
834.  1459 januari 9. 
 Judocus, bisschop van Jeropolis, vicaris-generaal in pontificalibus van de bisschop van 
 Trajectum, verklaart op het terrein van het Fraterhuis te Doesborch een kapel ter ere van de 
 H. Maagd Maria met drie altaren te hebben gewijd, o.a. onder verlening van een aflaat van 
 veertig dagen voor bepaalde weldoeners en bezoekers.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 12) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
  N.B. Onder het stuk is aangetekend, dat Goeswinus bisschop van Jeropolis op 14 juli 1472 het 
  kerkhof van het huis heeft gewijd. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 28, blz. 165. 

 
835.  1459 februari 1 (in profesto Purificacionis Marie). 
 Harman die Boize, Henrick van Heker, Gerit Haeck, Daem Scaep en Willem van der Hovelwick 
 beloven aan Arnt te Haen een rente van vier oude schilden, door hem gekocht van Aleit van 
 Baeck, weduwe van Henrick van der Hoevelwick, en haar zoon Willem voornoemd, gaande 
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 uit een huis aan de Berchstrate te Doisborch naast de grond van het gasthuis, te zullen 
 vrijwaren. 
 
 835a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 3216) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 835b.  Afschrift van circa 1580 in Inv. nr. 2835 (handschrift van de stadssecretaris 
  Simon Schull). 
 
836.  1459 februari 10 (ipso die Scholastice virginis). 
 Willem Matelang en Rycolt ten Have, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Aleit van 
 Baeck, weduwe van Henrick van der Hovelwick, en haar zoon Willem van der Hovelwick 
 verkocht hebben aan Arnt die Haen een rente van vier oude schilden per jaar, gaande uit hun 
 huis op de Berchstrate, naast “de Susteren, die op den hospitailschen kyrckhoff wonen”. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3216) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
837.  1459 april 24 (in crastino Georgii martiris). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesburg verklaren, dat zij voor de bouw van 
 een watermolen aan Gerit Gotynck het recht om jaarlijks twee koeien op de stads Oye te 
 weiden hebben verkocht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1520). Het stadssecreetzegel is verloren. 
 
  N.B. Door vocht zeer beschadigd en deels onleesbaar. 

 
838.  1459 mei 6 (Dominica post Ascencioenis Domini). 
 Willlem Matelang en Rycolt ten Have, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Johan 
 Golsmyt en zijn vrouw Gertruyt verkocht hebben aan heer Henrick van den Grave, priester, 
 en zijn medebroeders een huis en hof in de Berchstrate aldaar naast het Fraterhuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 31) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
839.  1459 juli 13 (in die Sancte Margarete virginis). 
 Frater Johannes Koenen van de Duitsche orde, pastoor van de parochiekerk te Doesborch, 
 vergunt aan de priesters en klerken van het Klerkenhuis aldaar om in hun op de Berg gelegen 
 kapel van de H. Maagd missen te lezen, een eigen kerkhof te hebben en andere privileges. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 9) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
840.  1459 juli 21 (op Sunte Marien Magdalenen avont). 
 Johan van Haeften, landcommandeur der Balie van Utrecht, bevestigt de privileges, aan de 
 priesters en klerken van het Klerkenhuis te Doesborch vergund door heer Johan Koenen, 
 priester van de Duitsche orde en pastoor aldaar, en staat hun toe een kapel met drie altaren 
 en een eigen kerkhof te hebben. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 9) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
841.  1459 juli 22 (in die Sancte Marie Magdalene). 
 Henricus van Merlair van Gravia, Johannes Michaelis van Daventria, Theodericus van Sittert, 
 Johannes van Koesvelt, Theodericus Bavenderp en Bernardus Goldken, priesters en provisors 
 van het Klerkenhuis te Doesborch, in aanmerking nemende de hun door pastoor Johannes 
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 Koenen verleende privileges, stellen een regeling vast voor de verhouding tussen hun huis en 
 de parochiekerk. 
 
 Getranssumeerd in de brief d.d. 1459 juli 24 (zie Regestenlijst nr. 842). 
 
  N.B. Gedrukt: J.J. de Geer tot Oudegein, Archieven der ridderlijke Duitsche orde, Balie van 
  Utrecht, II, nr. 642 (naar het oorspronkelijk).  ? 
 
842.  1459 juli 24 (Acta sunt hec Doesborch in domo habitacionis presbiterorum et clericorum 
 premissorum). 
 De notaris Hermannus Hertzebol van Maesboemel transsumeert op verzoek van heer 
 Henricus de Gravia, priester en rector van het Klerkenhuis te Doesborch, de brief d.d. 1459 
 juli 22 (zie Regestenlijst nr. 841). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 9) met de signatuur van de notaris. 
 
843.  1459 september 18 (des Dinxdages post Lamberti). 
 Peter van Egmont, richter van Veluwe, oorkondt, dat Derick Jacopszoon en zijn vrouw Lijsbet, 
 benevens hun zoon Jacop met diens vrouw Alijdt, verkocht hebben aan heer Steven van 
 Westerhuys, priester, een half hoeveners scharen, namelijk dertien scharen, op 
 Wekenemmer maalschap. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4504) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
844.  1459 december 7 (op Onser Liever Vrouwen avond Concepcio). 
 Henrick van Heker en zijn vrouw Margharieta verklaren verkocht te hebben aan Gerit van 
 den Rijn twee stukken land in het kerspel Wele, het ene bij de Duutsch aan de straat, 
 genaamd de Kirichoff, en aan de Hoghen wech, het andere, zijnde een holtpass, genaamd dat 
 Goerken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4580) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Dat Goerken und noch een ander stuck landtz.` 

 
845.  1459 december 24 (in vigilia Nativitatis Domini). 
 Henrick van Heker en zijn vrouw Margharieta beloven aan Gerit van den Rijn de twee stukken 
 land in het kerspel Wele, die hij van hen heeft gekocht, en die zij vroeger gekocht hadden van 
 Gijsbert die Reyger en diens vrouw jonkvrouwe Jacob, te zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4580) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
846.  1460 februari 22 (op Sente Peters dach ad Cathedram). 
 Gerloch Steynken, Gerit Haick, Johan Golsmyt en Igerman van Megen als scheidslieden 
 stellen een magescheid vast tussen Derick van Aerde, zijn dochter Wendel en Gerit Zoer, haar 
 broer, van de nalatenschap van wijlen Dericks vrouw Wendel, waarbij Gerit ontvangt een 
 rente van negen gulden per jaar uit de Nyenhoff in het kerspel Drempt en Wendel een rente 
 van drie gulden per jaar uit Rottat (!) Ringenberchshuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 81) met de zegels van de oorkonders, Derick van Aerde en Gerit 
 Zoer, alle in groene was. 
 
847.  1460 september 2 ( in crastino Sancti Egidii abbatis). 
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 Otto Kuser en Bernt Gruter, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Lijsbeth Lamberts en 
 haar dochter Else verkocht hebben aan Henrick Ailbertsoen een rente van vijf pond per jaar, 
 gaande  uit het Vleyshuus en hofstede aan de Vyschmarckt, naast de “Kleynen Kyrckstegel”. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4520) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
848.  1460 september 17 (op Sunte Lamberts dach). 
 Prior en convent van het klooster Nazareth bij Bredevoert enerzijds en rector, priesters en 
 klerken van het Fraterhuis te Doesborch anderzijds gaan een erfwissel aan, waarbij 
 eerstgenoemden verkrijgen een halve maat land, genaamd die Geren, en laatstgenoemden 
 dertien lange roeden, waarvan tien naast Karmsche maet, en een half maatje, gelegen aan de 
 Nye straet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 44) met de zegels van het klooster en van het Fraterhuis in groene 
 was, het tweede licht geschonden. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 28, blz. 279. 

 
849.  1460 oktober 16 (op Sunte Gallen dach). 
 Priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch enerzijds en Henric van Hieker met zijn 
 vrouw Mergriet anderzijds gaan een erfwissel aan, waarbij eerstgenoemden verkrijgen de 
 Lange roeden aan de Veltstrait in Angerlo broick naast Karmsche maet en laatstgenoemden 
 een stuk van tien korte roeden in diezelfde plaats. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 45) met de zegels van het Fraterhuis en van Henric van Hieker in 
 groene was. 
 
850.  1460 december 16 (des neesten Dinxedages na Sunte Lucien dage der heyliger jofferen). 
 Gheryt ten Broecke en zijn vrouw Guste verklaren verkocht te hebben aan heer Gheryt 
 Pannert, priester, twee stukken land in de Syden Dreemter velde, belast met een rente van 
 drie schepel rogge per jaar ten behoeve van het gasthuis te Doesburg. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4495) met de zegels van Henrick Wynterpol en Herman 
 Stoeckmanszoon in groene was. 
 
851.  1461januari 14 (ipso die Pontiani martiris). 
 Sweder van Rechteren, heer van Voirst en van Keppell, als tynsheer oorkondt, dat Wilhem 
 Velthuyss en zijn vrouw Mechtelt hebben verklaard, dat wijlen Gerit Velthuys, hun vader, en 
 Wilhem, Gherit (?) en Gerit zijn broers als medegave voor Berne, zijn dochter en hun zuster, 
 en voor Jacob Veltacker geschonken hebben een rente van tien malder winterrogge per jaar 
 uit goederen in de kerspelen Darppkeppell en Drempt, benevens een daaruit gaande rente 
 van twee rijnsche guldens per jaar, terwijl zij bovendien aan Berne en Jacop hebben 
 afgestaan de “verbeteringe” van het tynsgoed Alffstede.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4574). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Het stuk is door vocht beschadigd en ten dele onleesbaar, zodat de inhoud van het regest 
  niet volkomen vaststaat. 
 
852.  1461 januari 17 (ipso die Beati Anthonii abbatis). 
 Prior en convent van het klooster Nazareth bij Bredevoert enerzijds en Wernerus Haeck, 
 priester, vicaris van het St. Jacobs- en St. Nicolaas’ altaar in de kerk te Doesboirch, anderzijds 
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 ruilen drie lange roeden in Angerloebroeck, afkomstig van de vicarie, tegen twee akkers land 
 opten Brakengaerde in het kerspel Doesboirch in de buurschap Beynhem, afkomstig van het 
 klooster, waarbij het klooster nog 25 rijnsche guldens betaalt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4453) met de zegels van Wernerus Haeck en van Theodericus van der 
 Hueven, priester, Henrick Aelbertzoon en Johan Clincke, patronen van de vicarie, in groene 
 was, de laatste twee licht geschonden. Het kloosterzegel is verloren. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 28, blz. 281 (naar een ander exemplaar). 
 
853.  1461 februari 21 (op Sunte Peters avont ad Cathedram). 
 Johan ten Kolck en Mechtelt van Millingen verklaren, dat zij tezamen met het Fraterhuis te 
 Doesborch de Molenberch met weg en hof, liggende buiten de Hameypoort aan het 
 Molenveld hebben gekocht, en dat zij verder voor gezamenlijke kosten daar een windmolen 
 hebben laten bouwen, zodat zij ieder voor een derde in winst en schade zullen delen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 32) met de zegels van de oorkonders in groene was.  
 
854.  1461 maart 12 (des Doenredages na den Sondach in der hilliger vasten Oculi). 
 Gerloch Steynken en Willem Matelang, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Igerman 
 Golsmyt en zijn vrouw Hillegart verkocht hebben aan Johan Klincke een rente van drie pond 
 per jaar, gaande uit een huis in de Smeetstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3529) met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was. 
 
855.  1461 april 4. 
 Herman dye Boez, richter in het ambt Doesboirch, oorkondt, dat Deryck van Aerde en Gerryt 
 Zuer, zijn stiefzoon, alsmede Johan Spaen en zijn vrouw Weyndel verkocht hebben aan 
 Gerryt Stocmanszoon en diens vrouw Gryete een rente van 8½ oud schild per jaar, gaande uit 
 het goed dye Nye hoff te Drempt, dat toebehoort aan jonkvrouwe Fye van Tyl en Wyllem van 
 der Hovelwyc, haar zoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 81) met de zegels van de oorkonder, de gerichtslieden Johan Veer 
 en Aelbert Myddeldairp, en van Deryck van Aerde, Gerryt Zuer en Johan Spaen in groene 
 was. 
 
856.  1461 mei 31. 
 Gerit Haick en Gerit Mackreel, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Bernt Gruter en zijn 
 vrouw Nenne op grond van het testament van wijlen Henrick van Ubell, haar vader, aan heer 
 Warner Haick en heer Derick ter Hoven, priesters, als bezitters van het huis van heer Derick 
 Gruter, ten behoeve van de rechte huisarmen hebben overgedragen de helft benevens 1/12 
 en 1/20 van de andere helft van het goed die Harler in het kerspel Drempt, drie akkers in de 
 Sidenvelde aldaar en een rente van drie pond per jaar uit een huis in de Smeetstrate, op 
 nader omschreven voorwaarden betreffende de uitdeling. 
  
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 4468, fol. 38. 
 
857.  1461 oktober 11 (in crastino Sanctorum Gereonis et Victoris). 
 Gerloch Steynken en zijn vrouw Gertruyt verklaren voor 99 jaar verpacht te hebben aan het 
 Fraterhuis te Doesborch twee lange en twee korte roeden in het kerspel Angerlo aan de 
 Veltstrate voor 1¾ oud schild per jaar. 
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 857a.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 46) met de zegels van de eerste oorkonder en van het 
  Fraterhuis in groene was, het tweede geschonden. 
 857b. Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 46). De zegels van de eerste oorkonder en van het  
  Fraterhuis zijn verloren. 
 
858.  1462 februari 5 (op Sunte Agathen dach). 
 Lenso Derixzoon en Lubbe Lenskens als tynsheren geven aan het Fraterhuis te Doesborch een 
 holtslach in het kerspel Dreempt aan de Haickstrate in tyns uit na opdracht door Henric van 
 Trier en staan vervolgens hun tynsrecht er op eveneens aan het Fraterhuis af. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 76) met de zegels van de eerste oorkonder, van Henric van Trier en 
 de tynsgenoten Johan Veer en Gerit Makreel in groene was. 
 
859.  (1462) februari 20 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri primo). 
 Edwardus, koning van Anglia enz., bevestigt de brief van 1377 november 6 (zie Regestenlijst 
 nr. 104) tot aan Kerstmis eerstvolgende. 
 
 Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 36. 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, VIII, nr. 1116. De brief van 1377 november 6 is in dit 
  afschrift slechts verkort opgenomen. 
 

860.  1462 maart 3 (op der octaven van Sunte Mathias’ daege). 
 Willem van Wely en Rotgher Wynkens, schepenen te Deventer, oorkonden, dat Fye, vrouw 
 van Aernt van der Marck, volmacht heeft verleend aan haar man om aan Harman Bremer 
 over te dragen een stuk land, genaamd die Bronckhorstsche maet, onder het goed to 
 Boeckholte in het kerspel Doeseborch, vroeger toebehorend aan Evert van Redichem. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4575) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
861.  1462 maart 11 (des Donredages na dem Sondach Invocavit in der hilliger vasten). 
 Steven van den Grotenhuys en Bernt Kuser, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat 
 Harmen Doernebosch en zijn vrouw Aleit verkocht hebben aan het convent van St. Marien 
 grave aldaar een rente van vier pond per jaar, gaande uit een huis en hof in de Nyportstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4327) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
862.  1462 maart 19 (des Vrydages na Sunte Gheertruyden dach in Meerte der helliger jonfferen). 
 Gerryt Suer als hoofdschuldenaar en Johan Rover en Willem Stochoff als borgen beloven aan 
 Gerryt Stockman en diens vrouw Griete, dat zij een door dezen gekochte rente uit de 
 Nyenhoff zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 81) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 zwaar geschonden. 
 
863.  1462 maart 26 (feria sexta ante Letare). 
 Derick Weydegans verklaart voor zich en voor zijn broers en zusters geen rechten meer te 
 hebben op enig goed, door wijlen zijn zuster aan het Groote convent te Doesborch gekomen. 
 
 863a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4278) met de zegels van de oorkonder en van Palick van 
  Helbergen en Jan Mom van Kel in groene was, het eerste geschonden. 
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  N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan. 

 863b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4278). 
 
864.  1462 april 13 (des naisten Dinxdages nae den heligen Palmdach). 
 Arnt, graaf toe Benthem, momber van de kinderen van zijn oom van Bronckhoirst en Borcloe, 
 oorkondt, dat Arnt van der Marcke mede als gevolmachtigde van zijn vrouw Fye verkocht 
 heeft aan Harman Bremer en Jutken, weduwe van Harman Stochmanzoon, het land, 
 genaamd die Bronckhoirstsche mate, behorende tot het goed toe Boicholt, in de buurschap 
 Ghieze in het kerspel Reden, tynsplichtig aan de heerlijkheid Bronchoirst. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4575) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
865.  1462 april 23 (op Sunte Joriens dage des heligen martelaers). 
 Arnt van der Marcke, zijn vrouw Fye en Henrick Jacobzoon beloven aan Herman Bremer en 
 Jutte, weduwe van Harman Stockmanzoon, te zullen vrijwaren het land, genaamd die 
 Bronchoirstsche mate, behorende tot het goed toe Boickholt, gelegen in het kerspel Reden, 
 tynsplichtig aan de heerlijkheid Bronchoirst, dat zij aan hen hebben verkocht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4575) met de zegels van de eerste en de derde oorkonder in groene 
 was. 
 
866.  1462 mei 12 (ipso die Pancratii et sociorum eius martirum). 
 Johan van Holthuesen en Johan Veer enerzijds en Seyn van Broeckhuesen en Herman die 
 Boese anderzijds stellen huwelijksvoorwaarden vast tussen Henrich, zoon van Aelbert 
 Myddelderp, en Alit, dochter van Johan Post, waarbij de laatste verschillende goederen in het 
 kerspel Diedem en de eerste o.a. de helft van het goed Tegerdynck aanbrengt. 
 
 Gevidimeerd in de brief d.d. 1479 januari 2 (zie Regestenlijst nr. 1045). 
 
867.  1462 mei 13 (op Sunte Servacius’ dach). 
 Mechtelt van Millingen verklaart verkocht te hebben aan Derik van Elten een stuk land, 
 genaamd dat Baersche slach, in heer Everts broick achter Bair. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 94) met het zegel van de oorkondster in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
868.  1462 juni 11 (op Sunte Odulphus’ avont). 
 Henricus van den Grave, Tricus van Sittert, Johanns van Koesvelt en Gerardus van Berck, 
 priesters en provisors van het Fraterhuis te Doesborch, geven aan Johan ter Klocken en zijn 
 vrouw Lubbe een huis naast hun hof levenslang ten gebruike, en het genoemde echtpaar 
 erkent hiertegenover de rechten van het Fraterhuis op het bewuste huis. 
 
 868a.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 33) met de zegels van het Fraterhuis, Johan ter Klocken, 
  Johan Goltsmit en Johan ten Kolck in groene was. 
 868b.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 33) met de zegels van het Fraterhuis, Johan ter Clocken, 
  Johan Goltsmit en Johan ten Kolck in groene was, het eerste en het laatste  
  geschonden. 
  
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
869.  1462 juni 11 (in profesto Sancti Odulphi). 
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 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch oorkonden, dat Goissen van 
 Vynckwick en Rolof Zoer, gasthuismeesters aldaar, verkocht hebben aan Otto Kuser ten 
 behoeve van de vicarie van het hoogaltaar in de gasthuiskapel een rente van een gouden 
 rijnsgulden per jaar, gaande uit de bezittingen van het gasthuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4478) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
870.  1462 november 13 (des Saterdages na Sente Martens dach in den wynter). 
 Bernt Gruter en Johan Golsmyt, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Gebbe Hunyngx 
 verkocht heeft aan het gasthuis aldaar het huis op de hoek van de Jodenstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3169) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Marienborch. 

 
871.  1462 november 24 (op Sunte Kathrinen avont). 
 Decanes en kapittel van de kerk van Elten verklaren verkocht te hebben aan prior en convent 
 van het klooster Nazareth bij Bredervoert twee lange roeden land in Angerlo broick aan de 
 Veltstrate bij Karmsche maet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 47) met het kapittelzegel in groene was. 
 
  N.B. Vergelijk Regestenlijst nr. 882. 

 
872.  (1462) december 7 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri secundo). 
 Edwardus, koning van Anglia enz., maakt bekend, dat hij de kooplieden van Alemannia met 
 de door hen vervoerde waren zijn bescherming heeft verleend tot Paschen e.k, 
 
 Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 37. 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, VIII, nr. 1207. 

 
873.  (1463) maart 9 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri tertio). 
 Edwardus, koning van Anglia enz., staat de kooplieden uit Alemannia, die te Londoniae het 
 huis, genaamd Guildehalla Teutonicorum, bezitten, toe om gedurende 2½ jaar van Kerstmis 
 e.k. af de hun door zijn voorgangers verleende privileges te genieten. 
 
 Afschrift van 1554 in Inv. nr. 2472, fol. 38. 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, VIII, nr. 1234. 

 
874.  1463 mei 15 (des Sonnendages Vocem jocunditatis). 
 Wolter van Keppel, genaamd Van Aelde, Evertszoon beleent in tegenwoordigheid van zijn 
 moeder Gertrude van Keppel en zijn oom Reynalt van Keppel, Henrick die Vaghet van 
 Redbroick na het overlijden van diens broer Johan met het goed, genaamd het guet ter 
 Horst, in het kerspel Weel in de buurschap ten Duytsche. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4281) met de zegels van Reynolt van Keppel, oom van de oorkonder, 
 en van Geryt van der Coernhorst Hermansz. en Geryt Palick van Helbergen, leenmannen van 
 de heer van den Bergh, in groene was. 
 
875.  1463 mei 26 (des Donresdages na den Sonnendage Exaudi). 
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 Arnolt, hertog van Gelre enz., geeft aan heer Henrick van Merlair, priester, en zijn 
 medebroeders, priesters en klerken van het Clerckhuys te Doesborch, toestemming om daar 
 te wonen, hun hofstede te betimmeren tot een geestelijke plaats en er de privileges van 
 andere priesters van de parochiekerk in die stad te genieten, mits zij hem en zijn opvolgers in 
 hun gebeden indachtig zijn. 
 
 875a.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 5) met het zegel van de oorkonder in rode was. 
 875b.  Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 413, fol. 24. 
 
876.  1463 juli 31 (op Sunte Peters avent ad vincula). 
 Sweder, heer van Voerst en van Keppel, verklaart, dat de eerstvolgende door hem te 
 benoemen vicaris van het St. Andriesaltaar in de kerk van Darp-Keppel twintig oude schilden 
 betalen zal aan de tegenwoordige vicaris Rolof Derickszoon als vergoeding voor een door 
 vroegere vicarissen betaalde geldsom wegens het bouwen van een huis op een hofstede, 
 welke was gepacht van de St. Peters en St. Anthonys-vicarie binnen Keppel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4446) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
877.  1463 augustus 28 (die Sancti Augustini). 
 Henricus van den Grave, Theodericus van Sittert en Gerardus van Berck, priesters en 
 provisors van het Fraterhuis te Doesborch, verklaren verkocht te hebben aan jonkvrouw 
 Katrine van Voirst, van Gemen etc. een rente van drie rijnsche guldens per jaar, gaande uit 
 enige maten land in Angerlo broick, genaamd die Grote Blancke maet, welke gelden door de 
 koopster bestemd zijn voor een eeuwig brandende lamp in de O.L. Vrouwe-kapel van het 
 Fraterhuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 115) met de zegels van het Fraterhuis en van Katrine van Voirst in 
 groene was, het eerste geschonden. 
 
878.  1463 oktober 3 (des Maendages na Sente Remigius’ episcopi). 
 Bernt Gruter en Johan Ver, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Otto Kuser en zijn 
 vrouw Gyssel overgedragen hebben aan de zusters van St. Marien grave aldaar een rente van 
 twee ponden per jaar, gaande uit een huis en hof achter de stadsmuur, in ruil voor een 
 dergelijke uit hun huis gaande rente. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr.4328) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
879.  1464 januari 13 (op Sunte Ponciaens avont dess heylighen martelers). 
 Henrick Wynterpol, Gheryt Goessenszoon en zijn vrouw Lutgert verklaren verkocht te 
 hebben aan heer Gheryt Pannert, hun neef, de helft van Bremer Bremers acker, gelegen 
 onder Dreempter klocke. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4496) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
880.  1464 februari 21 (op Sunte Peters avent ad Cathedram). 
 Deryck toe Holte geheten Meyerinck verklaart ontvangen te hebben van Geryt Palick van 
 Enghusen honderd rijnsche guldens op afkorting van een schuld van tweehonderd rijnsche 
 guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4372) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
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881.  1464 februari 27 (des Manendaghes na Sunte Mathijs’ dach des helligen apostels). 
 Johan Goltsmit, richter in het ambt Doysborch, oorkondt, dat Willem Stochoff en zijn vrouw 
 Beerte verkocht hebben aan de zusters van het besloten convent Mariengrave te Doysborch 
 een stuk land, genaamd Stockhavermaet, aan de Duysterstege. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4225) met de zegels van de oorkonder, de gerichtslieden Johan Veer 
 en Johan van Tryer, benevens Willem Stochoff in groene was. 
 
882.  1464 mei 19 (op den hilighen Pinxteravent). 
 Prior en convent van het klooster tho Nazareth bij Bredervoert verklaren geen aanspraken te 
 hebben op twee lange roeden in Angerlobroick in de Langhen roeden, hun door het kapittel 
 te Elten verkocht (zie Regestenlijst nr. 871), maar dat de priesters en klerken van het 
 Klerkenhuis te Doesborch deze grond onder hun naam hebben gekocht en betaald. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 47) met het licht geschonden conventszegel in groene was. 
 
883.  1464 juni 18 (des neesten Manendages post Viti). 
 Elys van Langefelt, richter in Liemersche, oorkondt, dat Hinrick die Vaecht van Rebroeck 
 verkocht heeft aan zuster Bertruyd Averynck, procuratersche, ten behoeve van het convent 
 Mariengrave te Doesborch, genaamd dat Grote convent, het goed die Horst in het kerspel 
 Weell. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4280) met de zegels van Johan van der Loe, ridder, ambtman in 
 Liemersche, de oorkonder, de gerichtslieden Derick Doys van den Grotenhuys en Willem van 
 Heeker, benevens Hinrick die Vaecht van Rebroeck in groene was, de eerste twee licht 
 geschonden. 
 
884.  1464 juni 23 (op Sonte Johans avont to midsomer Babtiste). 
 Johan van Hompell en Johan van Hompel de jonge, vader en zoon, beloven aan het convent 
 van St. Maria op den Grave te Doesborch, dat zij het leengoed die Horst in het kerspel Weell 
 in de buurschap Duyts, door hun zwager en oom Henrich die Vaget van Reedbroeck aan het 
 klooster verkocht, zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4284) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
885.  1464 augustus 16 (in crastino Assumptionis beatissime Marie virginis). 
 Gerloch Steynken en Johan Ver, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Lenso Wynterpoil 
 en zijn vrouw Engel geschonken hebben aan Johanna, nicht van Engel voornoemd, non in het 
 convent te Neder Elten, een rente van acht pond per jaar, gaande uit hun huis in de 
 Hospitailsstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 109) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
886.  1464 augustus 17 (in octava Sancti Laurencii martiris). 
 Wolter van Keppel, genaamd van Aelden, Evertszoon als leenheer beleent de zusters van het 
 besloten convent St. Mariengrave te Doisborch en Bernt die Gruter als hulder met het goed, 
 genaamd die Horst, in het kerspel Weel en de buurschap Duyts, na opdracht door Henrick 
 Vaecht van Rebroeck. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4281) met de zegels van de oorkonder en Henrick Vaecht van 
 Rebroeck in groene was. 
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887.  1464 oktober 2 (in crastino Sancti Remigii episcopi et confessoris). 
 Otto Kuser en Gerit van Trier, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Johan Mey en zijn 
 vrouw Johanna verkocht hebben aan Henrick van Haghen een rente van een pond per jaar, 
 gaande uit hun huis in de Koeportstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 108) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
888.  1465 februari 1 (in profesto Purificacionis Beate Virginis). 
 Henrick Vaecht van Rebroeck geeft aan Steven van Bingerden, wonende op die Horst te Wel, 
 toestemming om zijn (Henricks) gehele tiend van de oogst in het kerspel Wel gedurende vier 
 jaar in diens “berch” te mogen brengen, die ’s winters te helpen dorsen en het zaad weg te 
 voeren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4282) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
889.  1465 februari 9 (des Satersdages na Sunte Aghaten dagh virginis). 
 Adolph, hertog van Gelre enz., bevestigt de privileges van de stad Doesborch, die zij van zijn 
 voorgangers ontvangen heeft. 
 
 889a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 393) met het geschonden zegel van de oorkonder in rode 
  was. 
 889b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 889c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 411) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 889d. Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 413, fol. 9 verso. 
 
890.  1465 februari 9 (des Saterdages na Sunte Aghaten dach virginis). 
 Adolph, hertog van Gelre enz., beveelt zijn tollenaars te Lobith, Nymegen, Tyell, Saltbomel en 
 elders zijn burgers van Doesborch te laten varen, daar hij hun door zijn voorgangers 
 verleende privileges bevestigd heeft. 
 
 890a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 397). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
  N.B. Aan de onderzijde door vocht beschadigd en ten dele vergaan. 

 890b.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1477 januari 23 (zie Regestenlijst nr. 1025). 
 890c.  Afschrift van circa 1477 (Inv. nr. 411) op perkament, gewaarmerkt door de notarissen 
  Egbertus Zwalue en H. de Ophuysen. 
 890d.  Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 413, fol. 9 verso. 
 
891.  1465 maart 1. 
 Gerloch Steynken en Hartwich to Heker, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat heer Jacob 
 ten Kolke, priester, en heer Conrait Collener, priester, erkend hebben schuldig te zijn aan 
 Elsbe Lamberts ieder een rente van twee ponden per jaar, gaande uit hun respectievelijke 
 huizen in de Kuperstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4329) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Blijkens een dorsale notitie in een uit het Groote convent afkomstig handschrift is de 
  eerste van deze renten later aan dit klooster gekomen. 
 
892.  1465 maart 26. 
 David de Burgundia, bisschop van Trajectum, verandert op verzoek van de bewoners het 
 Fraterhuis te Doesborg in een klooster van de Reguliere kanunniken van St. Augustinus en 
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 bepaalt, dat het altijd onder het kapittel van Wyndesem zal behoren, terwijl de rector 
 aangewezen zal worden uit de kloosters te Wyndesem, Mariendaal bij Arnhem of St. 
 Agnietenberg bij Zwollae. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 6) met het geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, deel IL (1924), blz. 282. 

 
893.  1465 maart 30 (acta … Doesborch). 
 De notaris Hermannus Hertzebol van Maesbomel transsumeert op verzoek van heer 
 Gerardus Prins, priester, de acte d.d. 1434 september 20 (zie Regestenlijst nr. 519). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 135) met de signatuur van de notaris. 
 
894.  1465 april 6 (in profesto Palmarum). 
 Willem van Heker en zijn vrouw Elsbe met hun zoons Henric van Heker en Jan van Heker, 
 broers, beloven, dat zij een hof in het kerspel Weel en de buurschap Duets naast die Horst, 
 eertijds door hen verkocht aan Jan den Vaecht van Rebroeck en nu met de Horst gekomen 
 aan het besloten convent St. Mariengrave te Doisborch, zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4284) met de zegels van de eerste oorkonder, en van Wolter Snoy en 
 Hertwich te Heker in groene was, het eerste zwaar geschonden. 
 
895.  1465 april 30 (in profesto Philippi et Jacobi apostolorum). 
 Gheryt Stevenszoon en vijf andere scheidslieden stellen een magescheid vast tussen heer 
 Steven van Westerhuys, priester, enerzijds, en diens ouders Philips Stevenszoon en Oede 
 anderzijds, waarbij eerstgenoemde het goed te Westenenge verkrijgt, waarvoor hij zijn 
 ouders levenslang hun leeftocht zal geven, benevens een uitkering ineens aan zijn zuster 
 Alyde en jaarlijks als loon, zo lang zij bij hem woont, drie rijnsche guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4505) met de licht geschonden zegels van heer Werner Rover, 
 pastoor te Aelden Keppel, en heer Arnt Gruter, vicaris aldaar, in groene was. 
 
896.  1465 mei 13 (op Sunte Servacius’ dach). 
 Gerloch Steynken en Beernt Gruter, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Menso 
 Geritzoon bij testament zijn erfgenamen heeft aangewezen en enige beschikkingen heeft 
 gemaakt. 
 
 Geïnsereerd in de brief d.d. 1469 april 9 (zie Regestenlijst nr. 943). 
 
897.  1465 mei 31 (des Frydages na den Sonnendach Exaudi). 
 Bernt Gruter en Harmen die Boze, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Harmen Bremer 
 en Goissen van Vynckwick, gasthuismeesters aldaar, verkocht hebben aan heer Gerit 
 Pannert, priester, een rente van twee oude schilden per jaar, gaande uit een huis aan de 
 Roggenmarckt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3217) met het zegel van de tweede oorkonder in groene was. Het 
 zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. Dorsale notitie: Heer Gart Bremer. 

 
898.  1465 juni 5 (des Wonsdages na den hilligen Pinxterdach). 
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 Bernt Gruter en Harmen die Boze, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Harmen Bremer 
 en Goissen van Vynckwick, gasthuismeesters aldaar, overgedragen hebben aan heer Gerit 
 Pannert, priester, een lijfrente van vier oude schilden per jaar ten laste van het gasthuis, in 
 de plaats van een dergelijke rente half uit een huis in de Berchstrate en half uit een huis aan 
 de Roggemarckt, welke hij aan het gasthuis heeft geschonken voor het doen van uitdelingen 
 aan de huisarmen tot aan zijn dood. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3217) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
899.  1465 juni 25 (des anderen dages na Sente Johans dach to midzomer). 
 Derick Klincke en Gerit van Trier beloven, dat zij aan het gasthuis te Doesborch zullen 
 vrijwaren de helft van de goederen, genaamd die Uitmate, die Brakengaerde, die 
 Sompghieze en die Stryppen, in het kerspel Reden, door het gasthuis gekocht van Agniesa, 
 vrouw van Johan Klincke. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3197) met de zegels van Johan Veer en de tweede oorkonder in 
 groene was. 
 
900.  1465 juli 13 (des Saterdages op Sunte Margarieten dach desr helliger jouffrouwen. ? 
 Johan Goltsmit, richter in het ambt Doysborch, oorkondt, dat Johan Post en zijn vrouw Alijt 
 verkocht hebben aan het besloten convent St. Mariengrave te Doysborch voor een koopsom, 
 welke zij als medegave voor hun twee dochters, zuster Yde en zuster Lijsbet, geprofeste 
 zusters in genoemd klooster, hebben bestemd, de helft van het goed die Horst in Angerlo 
 brueck. 
 
 900a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4252) met de zegels van de oorkonder, de gerichtslieden 
  Harmen die Boez (?) en Daem Schaep, benevens Johan Post en Henric Myddeldarp in 
  groene was, het eerste en het vierde licht geschonden. 
 900b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4252). 
  N.B. Met datering 20 juli (des Saterdages na St. Margriet). 

 
901.  1465 november 10 (des Sonnendaghes up Sunte Mertens avent). 
 Gheert Arntszoon, schout op Camperveen, oorkondt, dat Wendelmoet Cupers, dochter van 
 Johan Cuper, aan haar man Gheerd Velthus toestemming heeft gegeven om over het door 
 hem ten gevolge van het overlijden van zijn ouders verworven kindsdeel in het goed to 
 Wirsfelt in het kerspel Alden Keppel vrijelijk te beschikken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4572) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
902.  1465 december 13 (op Sunte Lucien dach). 
 Mechtelt van Millingen verklaart verpacht te hebben aan het Fraterhuis te Doesborch een 
 stuk land, genaamd dat Voshol, in Angerlo broick voor acht grooten per jaar, en deze som te 
 hebben geschonken voor de verlichting van de kapel in het Fraterhuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 48) met de zegels van de oorkondster, haar broer Derick van Elten 
 en Hertwich to Hieker in groene was. 
 
903.  1465 december 20 (op Sunte Thomaes’ avont des hiligen apostels). 
 Johan van Bingerden als tynsheer verklaart goed te keuren de verpachting van een kamp land 
 in Angerlo broick, genaamd dat Voshol, door Mechtelt van Millingen aan het Fraterhuis te 
 Doesborch. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 48) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
904.  1465 december 23 (des Manendages nae Sunten Thomas’ dach des hilligen apostols). 
 De vier door heer Wyllem heer tot Egmondt etc. tot mannen van ledigen leene (?) van zijn 
 heerlijkheid Bair benoemde personen, met name Otto Kuser, Berndt Gruetter, Johan Veer en 
 Herman die Boeze, zeggen hem op last van de Hertog en in overleg met de Magistraat van de 
 stad Doisborch de leenhulde op. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 22 verso. 
 
905.  1465 december 31 (des lesten daeges van December). 
 Gerloch Steynken en Harmen die Boeze, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Mechtelt 
 Asse en haar zoon Rutger Asse, deze mede namens zijn broer Warner, verkocht hebben aan 
 het gasthuis aldaar een rente van een oud schild per jaar, gaande uit hun huis in de 
 Smeestraete, welke verkoop door Ytken en Gertken, hun onmondige respectievelijk dochters 
 en zusters, na haar mondigheid zal bekrachtigd worden. 
 
 Afschrift van circa 1580 in Inv. nr. 2835 (handschrift van de stadssecretaris Simon Schull). 
 
906.  1466 april 5 (opten hilligen Paeschavont). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborg verklaren verkocht te hebben aan 
 Otto Kuser en zijn vrouw Ghyssele een rente van twee schilden per jaar, of het recht van 
 twee koeweiden op de stads Oy, om een nieuwe gracht en wal aan de Schuelwert te maken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1521) met het geschonden stadssecreetzegel in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
907.  1466 april 9 (des Wonsdages na den hilligen Paesdach). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch, verklaren verkocht te hebben aan 
 Hille van Zweten en haar dochter Griete een rente van drie rijnsche guldens per jaar, te harer 
 keuze te vervangen door het opbranden van twee koeien, zulks voor het versterken van de 
 stad aan de Scyvelwert. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 42. 
 
908.  1466 juli 24 (op Sente Jacobs avont apostoli). 
 Adolph, hertog van Gelre en Gulich, bevestigt de privileges, die de stad Lochem van zijn 
 voorgangers ontvangen heeft. 
 
 Afschrift (Inv. nr. 700), gewaarmerkt door Petrus a Wullen, secretaris van de heerlijkheid 
 Borculoe. 
 
909.  1466 augustus 2 (des anderen dages na Sente Peter ad Vincula). 
 Gerit Rover en Gerit Mackreel, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Gerit Schomaker en 
 zijn vrouw Katherina verkocht hebben aan heer Derick van den Dijck, priester, een rente van 
 twee pond per jaar, gaande uit een huis en hof in de Oyportstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4330) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
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  N.B. Dorsale notitie: Harmen Sweers in die Oypoertstraet (in handschrift, afkomstig uit het 
  Groote convent). 
 
910.  1466 augustus 6 (ipso die Sixti pape et martiris). 
 Hermen die Boeze, zijn vrouw Aleit en hun zoon Gherit die Boeze beloven, dat zij heer Arnt 
 van Bomel, priester en rector van de besloten zusters te Doisborch, die zich tegenover Steven 
 Huginck, burger aldaar, voor een door hen verschuldigde som van 24 rijnsche guldens 
 verbonden heeft, daarvan schadeloos zullen houden, en stellen daarvoor hun ¼ deel van de 
 windmolen buiten Doisborch tot onderpand. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4356) met de zegels van de eerste en de derde oorkonder in groene 
 was. 
 
911.  1466 augustus 9 (op Sunte Laurens’ avont martiris). 
 Adolph, hertog van Gelre, belooft Jacob van Enghusen en Andries Yseren schadeloos te zullen 
 houden, indien zij als borg worden aangesproken door het kapittel van St. Walburg te 
 Zutphen, dat hem in de oorlog met zijn ooms de hertog van Cleve en heer Wilhem heer tot 
 Egmont een som van 1000 rijnsguldens heeft verstrekt en daarvoor een rente van 50 
 rijnsguldens heeft verpand aan Wilhem Lensen en zijn vrouw Bele benevens diens neef 
 Wilhem Veer Lensensoen. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4382).  
 
912.  1466 november 18 (in octava Sancti Martini episcopi). 
 Gerit Kuser de oude, Bernt Kuser, Gerit Kuser de jonge en Herbrich Kuser verklaren verkocht 
 te hebben aan het Fraterhuis te Doesborch een erftyns van twee kapoenen en een oude 
 tornoys, gaande uit twee hofsteden op de Berch, toebehorend aan genoemd huis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 126), met de zegels van Gerit Kuser de oude en Gerit Kuser de 
 jonge in groene was. De zegels van Bernt Kuser en Frerick Rover zijn verloren. 
 
913.  1466 november 24 (in profesto Katherine virginis). 
 Rolof Zoer en zijn vrouw Aleit verklaren verkocht te hebben aan het besloten convent St. 
 Mariengrave te Doesborch een stuk land, genaamd der Weduen lant, aan de Perixstraet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4226) met de licht geschonden zegels van de eerste oorkonder en van 
 zijn zwager Johan opten Oerd in groene was. 
 
914.  1467 februari 21 (op Sunte Peters avont ad Cathedram). 
 Henricus van den Grave, rector, Theodericus van Sittert en Gerardus van Berck, priesters en 
 provisors van het Klerkenhuis te Doesborch enerzijds en burgemeesters, schepenen en raad 
 van die stad anderzijds komen overeen, dat eerstgenoemde partij wekelijks op Woensdag en 
 Vrijdag in de parochiekerk een mis voor de schepenen zal doen lezen, terwijl de Magistraat 
 van zijn aanspraken op het patronaatsrecht van de door Mense Geritszoon gestichte St. 
 Catherinavicarie in die kerk ten behoeve van de rector van het Fraterhuis afstand doet, en 
 verder belooft, vier vierdel wijn per jaar aan dat huis te zullen geven. 
 
 914a.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 130) met het zegel van het Fraterhuis en het geschonden 
  stadszegel in groene was. 
 914b.  Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 413, fol. 23 verso. 
 
915.  1467 mei 8 (in crastino Ascensionis Domini). 
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 Gerit van Trier en Zander van den Grotenhuys, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat 
 Harmen Blyffer en zijn vrouw Derick verkocht hebben aan Arnt van Cleve een rente van twee 
 pond per jaar, gaande uit het huis van Henrick Momme in de Smeetstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 107) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
916.  1467 mei 22 (des Vrydages nae den hillighen Pynxstar daghe). 
 Henrick, heer toe Ghemen en toe Wevelkaeven, verklaart verkocht te hebben aan Kerstync 
 Meynerdynck een stuk land, genaamd die Slusenmait, in Haevyker weert in Veluwen. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4576). 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
917.  mei (op Mey). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch verklaren verkocht te hebben aan 
 Stheven Huyginck en zijn vrouw Griete een rente van twee koeweiden of drie rijnsche 
 guldens per jaar ten laste van de stad. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 42 verso. 
 
918.  1467 juni 23 (op Sunte Johans avent Nativitatis). 
 Gerydt van Hackforde, Johan Momme van Kell Garytzoon, Johan van Kell Derixsoen en 
 Ghysbert van Broickhusen als scheidslieden stellen een magescheid vast tussen Elisabeth van 
 Enghusen, weduwe van Geryt Palick van Enghusen, enerzijds en Jacob van Enghusen 
 anderzijds. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4376) op papier. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en in het middengedeelte vergaan, waardoor de eigenlijke inhoud 
  van het magescheid onbekend blijft. 
 
919.  1467 augustus 25 (des neisten Dynsdages na Sent Bartholomeus’ daighe). 
 Sweder, heer to Voirst en to Keppell, als tynsheer oorkondt, dat Johan Wenynck en zijn 
 vrouw Geerbrich verkocht hebben aan het besloten convent St. Mariengrave te Doesborch 
 een stuk land, genaamd dat Hoeffken, behorend tot het tynsgoed, dat halve Humbicx guet, in 
 het kerspel Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4273) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
920.  1467 september 23 ( in crastino Sancti Mauricii et sociorum eius). 
 Arnt van Cleve en zijn vrouw Lutgert erkennen schuldig te zijn aan het Fraterhuis te 
 Doesborch tien rijnsguldens, waarvoor zij twee pond rente per jaar zullen betalen, gaande uit 
 een huis in de Hameypoertstrate, door hen gekocht van (Harmen ?) (Bly)ffer. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 107). Het zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan. 

 
921.  1468 januari 15 (in crastino Sancti Ponciani). 
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 Frederick, zoon to Egmont, verklaart, dat Menso Geritszoon, zijn gevangene, zich heeft 
 losgekocht voor 1100 rijnsche guldens, welke som is toegezegd door het Fraterhuis te 
 Doesborch, en geeft hem toestemming om onder afstand van zijn goederen in dit huis te 
 wonen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met het secreetzegel van de oorkonder in groene was. 
 
922.  1468 februari 2 (op Onser Liever Vrouwen daige Purificacionis). 
 Johan, hertog van Cleve, verleent toestemming aan Menso Geritsoen, burger te Doesborch, 
 die bij de verovering van die stad op 31 december laatstleden is gevangen genomen, om tot 
 betaling van zijn losgeld al zijn bezittingen aan het Fraterhuis te Doesborch te verkopen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
923.  1468 februari 5 (op Sunte Agathen dach). 
 Frederick, zoon to Egmont, verklaart vierhonderd rijnsche guldens te hebben ontvangen in 
 mindering van het losgeld van 1100 rijnsche guldens, door het Fraterhuis te Doesborch ten 
 behoeve van Mense Geritzoon toegezegd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
924.  1468 februari 6 (des neesten dages na Sunte Agathen dach). 
 Menso Geritszoon verklaart verkocht te hebben aan het Fraterhuis te Doesborch een rente 
 van 21 oude schilden per jaar, gaande uit het goed die Horst in Angerlo broick bij de Baersche 
 strate en daarvan twee brieven respectievelijk van 12 en van 9 oude schilden te zullen 
 overleveren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met de zegels van heer Johan Konen, pastoor te Doesburg, 
 Johan op den Oerd en Arnt van Cleve in groene was. 
 
925.  1468 februari 8 (des Manendages na Sunte Agathen dach). 
 Menso Geritszoon belooft, dat hij de priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch, 
 die hem uit zijn gevangenschap hebben losgekocht, een hun daarvoor door hem verkochte 
 rente van 21 oude schilden per jaar zal vrijwaren en geeft hun vrijheid hiervoor, zo nodig, op 
 een deel van zijn andere onroerende goederen beslag te leggen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met de zegels van heer Johan Konen, pastoor te Doesburg, 
 Johan op den Oerd en Arnt van Cleve in groene was. 
 
926.  1468 februari 15 (in crastino Sancti Valentini martiris). 
 Menso Geritszoon geeft de priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch, aan wie hij 
 voor het door hen betaalde en nog te betalen losgeld uit zijn gevangenschap een rente van 
 21 oude schilden per jaar heeft overgedragen, de bevoegdheid om deze gelden te innen en 
 bij gebleken onmogeleijkheid ze aan zijn goederen te verhalen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met de zegels van heer Johan Konen, pastoor te Doesburg, 
 Johan op den Oerd en Arnt van Cleve in groene was. 
 
927.  1468 februari 15 (s Dinxdages (na) Sunte Valentinus’ dach). 
 Johan ter Clocken, zijn vrouw Eelbrich en Henric Middeldarp beloven, dat zij Henric van 
 Hieker schadeloos zullen houden van een in verband met de gevangenschap van 
 eerstgenoemde door hem toegezegde som van honderd rijnsche guldens. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4606) met de zegels van Johan op den Oerd en Henric Middeldarp in 
 groene was. Het zegel van heer Johan Konen, priester, pastoor te Doesburg, is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar, zodat de inhoud van het regest niet geheel 
  vaststaat. 
 
928.  1468 april 11 (des Manendages na Palmdach). 
 Frederick, zoon to Egmont, verklaart, van het Fraterhuis te Doesborch te hebben ontvangen 
 de helft van een door deze stichting toegezegde som van zevenhonderd gulden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met het secreetzegel van de oorkonder in groene was. 
 
929.  1468 mei 19 (des Donredagen na den Sondage Cantate). 
 Johan Post met zijn vrouw Alijt, en Henric Middelderp met zijn vrouw Aleit, dochter van 
 Johan Post voornoemd, beloven, dat zij Henric van Hieker schadeloos zullen houden van een 
 door hem voor Johan Post in verband met diens gevangenschap toegezegde geldsom van 350 
 rijnsche guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4606) met de zegels van de eerste en de derde oorkonder, heer 
 Henrick van den Grave en Harman van Nymegen in groene was, het laatste licht geschonden. 
 
930.  1468 mei 25 (op Ons Heren Hemelvaerts avont). 
 Johan Post en zijn vrouw Alijt erkennen schuldig te zijn aan Henrik van Hieker wegens 
 geleend geld veertig rijnsche guldens, te betalen op 25 november eerstkomend. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4607) met de zegels van de eerste oorkonder en van heer Henric van 
 den Grave, priester, in groene was, het tweede licht geschonden. 
 
931.  1468 juni 6 (in crastino Sancti Bonifacii). 
 Frederick, zoon to Egmont, verklaart van het Fraterhuis te Doesborch een door deze stichting 
 aan hem verschuldigde som van 350 rijnsche guldens te hebben ontvangen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met het secreetzegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van gevenckenscap Mense Garryts. 

 
932.  1468 juli 19 (des Dinxdaiges post festum Divisionis apostolorum). 
 Ghysbert van Broichusen, landdrost van Zutphen, oorkondt, dat Lenso Wynterpol en zijn 
 vrouw Engel verkocht hebben aan heer Bitter van Huessen, priester, ten behoeve van het 
 zusterconvent te Neder Elten het goed genaamd dat Vonderlosche maitken, benevens ⅔ van 
 Komplicker hoeven, alles in het kerspel Drempt en tynsplichtig aan de hertog van Gelre. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 78) met de zegels van de oorkonder en van Lenso Wynterpol in 
 groene was. 
 
933.  1468 juli 19 (des Dinxdaiges post festum Divisionis apostolorum). 
 Lenso Wynterpol, Henrick Wynterpol en Kyrsken Meverding verbinden zich, de zusters van 
 het convent te Neder Elten te zullen vrijwaren het goed, genaamd dat Vonderlosche maitken, 
 en ⅔ van de hoeve daarnaast, alles gelegen in het kerspel Drempt, tussen de Vonderlosche 
 strate en de wetering. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 78) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
934.  1468 september 6 (feria tercia post Egidii sexta mensis Septembris). 
 De officiaal van de proost en aartsdiaken van Daventria maakt bekend aan de priesters in 
 Doesborch, dat Philippus Wolff hem door de collatoren is gepresenteerd ter institutie in de 
 door de dood van Everardus Krols vacerende St. Gallusvicarie in de parochiekerk aldaar, en 
 beveelt hun dit af te kondigen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4481). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Gedrukt: Bijdragen en Mededelingen Gelre, XV (1912), blz. 550. 

 
935.  1468 december 9 (des Vrydages nae Onsser Liever Vrouwen dach Concepcionis). 
 Adolph, hertog van Gelre enz., sluit door bemiddeling van Vincencius, graaf tot Morsse, een 
 zoen met zijn oom Johan, hertog van Cleve, voor zichzelf en voor zijn oom heer Roprecht, 
 aartsbisschop tot Colne. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 12. 
 
936.  1468 december 9 (opten Frydach nest Onsser Liever Vrouwen dage Concepcionis). 
 Johan, hertog van Cleve, sluit door bemiddeling van Vincencius, graaf tot Moersse, een zoen 
 met zijn neef Adolph, hertog van Gelre enz., en met heer Roprecht, aarsbisschop to Colne. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 13 verso. 
 
937.  1468 december 9 (opten Vrydach nest Onsser Liever Vrouwen dage Concepcionis). 
 Adolph, hertog van Gelre enz., sluit een zoen met zijn oom, heer Wyllem heer tot Egmont en 
 Bair en diens zoons Johan en Frederyck voor zichzelf en voor zijn oom, heer Roprecht, 
 aartsbisschop tot Colne. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 14 verso. 
 
938.  1468 december 9 (des Frydages post Concepcionis Marie). 
 Wyllem heer tot Egmont en zijn zoons Johan en Vrederyck sluiten een zoen met hun neef 
 Adolph, hertog van Gelre enz., en met heer Roprecht, aartsbisschop to Colne. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 15. 
 
939.  (1468 december 9). 
 Adolph, hertog van Gelre enz., sluit voor zichzelf en voor zijn oom heer Roeprecht, 
 aartsbisschop toe Colne, een zoen met de stad Arnhem, die zich met heer Willem heer tot 
 Egmont en Bair en diens zoons Johan en Frederick tegen hem verbonden had. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 16. 
 
940.  1468 december 9 (des Frydages nae Onsser Liever Vrouwen dach Concepcionis). 
 Burgemeesters, schepenen en raad, gilden, burgers en ingezetenen van de stad Arnhem 
 sluiten een zoen met heer Adolph, hertog van Gelre enz., en met heer Roprecht, 
 aartsbisschop tot Colne. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 17 verso. 
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941.  1469 maart 10 (dess Frydaiges nae dess Sonnendaiges Oculy in der vasten). 
 Adolph, hertog van Gelre, benoemt heer Dirck van der Horst, ridder, maarschalk en raad, tot 
 ambtman over het ambt Doisborch, omvattende het schependom van Doisborch en de 
 kerspelen Drempt en Keppel, en geeft hem een instructie. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 413, fol. 43 verso. 
 
942.  1469 april 5 (in crastino Sancti Ambrosii episcopi). 
 Bernardus ter Huet en Reynerus van Broickhusen, priesters, Derick van Baer en Efken Henrix, 
 executeurs-testamentair van heer Henrick Ghysbertzoon, pastoor te Wele, dragen op grond 
 van het testament over aan het Fraterhuis te Doesborch een mate land in het kerspel 
 Diedam, genaamd de Biescamp, onder voorwaarde van het doen van twee wekelijkse 
 missen, namelijk des Zondags de Sancta Trinitate en des Vrijdags de Sancta Cruce met 
 Collecta voor heer Henrick voornoemd. 
 
 942a.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 54) met het zegel van Derick van Baer in groene was. 
 942b.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 54) met de zegels van heer Bernt ter Huet en Derick van 
  Bair in groene was. 
 
943.  1469 april 9 (in octava festi Pasche). 
 Henricus van den Grave, priester, als gemachtigde van enige erfgenamen van Menso 
 Geritzoon, alsmede diens andere erfgenamen gaan, onder insertie van de brief d.d. 1465 mei 
 13 (zie Regestenlijst nr. 896), een magescheid aan, waarbij aan het Fraterhuis gelaten wordt 
 de rente van 21 pond per jaar uit de Horst of Bollertsgoed, onder verplichting van het lezen 
 van zielmissen en het geven van schoenen aan de armen. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 116) met de zegels van heer Arnd van Middachten, ridder, Beernt 
 Gruter, Johan Veer en Hartwich to Hieker in groene was. 
 
944.  1469 april 11 (des Donredages na den Sondach Quasimodo geniti). 
 Johan Loyensoen en Arnt van Cleve, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Harmen 
 Blyffer en zijn vrouw Derick verkocht hebben aan het convent opten Grave aldaar een hof 
 achter de stadsmuur. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4227) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van Blyffers hof bynnen mueren. 

 
945.  (14)69 april 27 (des neesten Donresdages na Sinte Marcus’ dach evangeliste). 
 Heer Reyner, heer tot Oy, ridder, en Herman van Wytenhorst enerzijds en Berntt van 
 Hackfoert en Jan van Lynne anderzijds stellen een akkoord vast tussen Vranck van 
 Wytenhorst en Jacob van Inghusen in hun geschil over een hof, waarbij onder meer wordt 
 bepaald, dat Jacob van de koopsom 200 rijnsguldens mag inhouden tot de tijd, dat Vranck 
 een rente van 12 rijnsguldens voor zijn dochter Barbare aan het Groote convent te 
 Doesborgh zal hebben overgedragen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4379) op papier met de handtekeningen van partijen. 
 
  N.B. Chirograaf. 

 
946.  1469 mei 6 (op Sunte Johans dach ante portam latinam). 
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 Henric van Heker geeft aan het besloten convent St. Mariengrave te Doesborch als 
 vergoeding voor de medegave van honderd oude schilden, eertijds door hem en wijlen zijn 
 vrouw Margriet van Baick toegezegd aan hun dochter Arnt van Heker bij haar opneming in 
 het klooster, een stuk land, genaamd die Nymaet, in het kerspel Angerlo, vroeger behorend 
 aan Arnt Koeckenbecker, na haar (Arnts) dood terug te kopen voor 109 rijnsguldens, waarna 
 Heylwich van Tricht, ministerse, en zusters verklaren van deze medegave voldaan te zijn.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4258) met de zegels van de oorkonder, het convent, heer Henric van 
 den Grave, priester, Johan en Evert van Middachten, broers, en Willem van der Hovelwyck in 
 groene was, het vierde zwaar, het 2e, 3e, 5e en 6e licht geschonden. 
 
947.  1469 juli 26 (des neisten daiges na Sent Jacobs daige des hilligen apostels). 
 Sweder (heer tot) Voirst en tot Keppell ontslaat de wastinsige vrouw Harman Hueginx van 
 haar horigheid, mits zij binnen een jaar tot een geestelijke orde toetreedt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4141) met het lichtgeschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd.  

 
948.  1469 oktober 3 (des Dinxdaiges na Sente Remigius’ dach). 
 Lense Wynterpol en Johan Loyenzoon, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Arnt die 
 Haen verklaard heeft, in het jaar 1467 een rente van vier oude schilden, gaande uit een huis 
 aan de Berchstrate naast het Gasthuis, tezamen met wijlen zijn vrouw Grieta te hebben 
 verkocht aan Gerit Kuser, en dat deze, niettegenstaande de oorspronkelijke brief is verloren 
 gegaan, bevoegd is om die rente te innen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3216) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
949.  1469 oktober 17 (des Dinxdages na Sunte Gallen dach). 
 Werner Lerinck, richter in het ambt Doysborch, oorkondt, dat Willem van Ulfft geheten 
 Matelang en zijn zoon Frederick verkocht hebben aan Derick Steenhuys een akker land aan 
 het Moelenveld aan de steenwech. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4274) met de zegels van de oorkonder, de gerichtslieden Lenso 
 Winterpuel en jonge Johan van der Golde, en van Willem van Ulfft geheten Matelang in 
 groene was, het tweede en het vierde licht geschonden. 
 
950.  1469 november 7 (op Sunte Willibrordus’ dach). 
 Harman in den Wailde en Gerit Wolterszoon, kerkmeesters van de kerk te Dreempt, 
 verklaren met advies van de vice-pastoor Willem van der Hovelwijck en de geërfden in het 
 kerspel te hebben verpacht aan het Fraterhuis te Doesborch een hofstede bij de genoemde 
 kerk. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 127) met het kerkezegel en het zegel van Willem van der 
 Hovelwijck in groene was. 
 
951.  1469 november 10 (in profesto Sancti Martini episcopi). 
 Henricus van den Grave, Theodericus van Sittert, Johannes van Koesvelt en Gerardus van 
 Berck, priesters en provisors van het Fraterhuis te Doesborch, beloven, dat zij voor een hun 
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 door Claes van Haipsteen geschonken huis cum annexis te Dreempt alsmede verschillende 
 renten jaarlijks op dinsdag na de zondag Invocavit brood en haring aan de armen te 
 Doesborch zullen uitdelen en verder memoriën en andere kerkdiensten zullen houden, 
 terwijl zij voor het restant van het geld miswijn mogen kopen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 118). Het zegel van het Fraterhuis is verloren. 
 
952.  1469 december 13 (op Sunte Lucien dach der heiliger jonfrouwen). 
 Derick Bokeler en zijn vrouw Gertruyt schelden aan Elbergh, weduwe van Steven Huginck, 
 van een lijfrente van vijf oude schilden per jaar, gaande uit het goed, genaamd Teelen 
 maetken, in het kerspel Weel, drie oude schilden kwijt, opdat zij haar dochter Harmen 
 daarmee in het convent van St. Marie te Doesborch brengen kan, waarna Elberich Hugincks 
 deze rente van drie oude schilden per jaar aan het genoemde klooster overdraagt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4289) met het licht geschonden zegel van Elyzabeth van Hoemoit, 
 vrouwe tot Voerst en tot Keppel, in groene was. 
 
953.  1470 januari 4 (des yrsten Doenredaiges na den hilligen Jairsdach). 
 Lenso Wynterpol en Johan Loyenzoon, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Harmen ten 
 Have met Hermen, zijn zoon, verkocht heeft aan zijn broer Henrick ten Bryncke een huis en 
 hof in de Oypoirtstrate en het roerend goed, hem alles aanbestorven van zijn vader Hermen 
 ten Have. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr.4541) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
954.  1470 februari 6 (des Dinxdages nae Onser Liever Vrouwen Lichtmissen dach). 
 Werner Lerinck, richter in het ambt Doessborch, oorkondt, dat Hadewich, weduwe van Bernt 
 Kuser, en haar dochter Alijt Kusers verkocht hebben aan Bernt van Huessen een stuk land, 
 genaamd Trichter slach, in Angerloebroick, tynsplichtig aan de heerlijkheid Bronckhorst op de 
 hof te Boecholt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4253) met de zegels van de gerichtslieden Johan Goltsmit en Johan 
 Veer, en van Willem Demppinck in groene was.  
 Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
955.  1470 februari 26 (des Manendaeghs nae Sunte Peter ad Cathedram). 
 Johan Steintgen geeft aan Johan ten Berge het recht om een door deze aan hem met 
 toestemming van jr. Sweder heer tot Voerst en Keppel verkocht stuk land in het kerspel 
 Hummel, binnen negen jaar terug te kopen voor 175 rijnsguldens. 
 
 Gevidimeerd in een brief van 1547 (Inv. nr. 4569). 
 
956.  1470 mei 5 (des Saterdagen na Belaken Paeschen). 
 Willem van der Hovelwick, Willem van Heerd, Johan Veer en Hartwich to Hieker als 
 scheidslieden stellen een magescheid vast tussen Alit van Zevener, weduwe van Henric van 
 Boedbergen, en hun zoon Arnt Palik, waarbij o.a. aan laatstgenoemde wordt toebedeeld die 
 Horst of Bollertsguet in Angerlo broick, leenroerig aan de jonkvrouwe van Gemen en van 
 Voirst. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met de zegels van de eerste vier oorkonders in groene was. De 
 zegels van Alit van Zevener en Arnt Palik zijn verloren. 
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957.  1470 juni 1 (des naesten Vriedaiges na den Sonnendage Vocem jocunditatis). 
 Johan Momme van Kell, landdrost van Zutphen, oorkondt, dat Herman Gansnebbe en zijn 
 vrouw Griete verkocht hebben aan Arnt van Cleve een rente van drie rijnsche guldens per 
 jaar, gaande uit een stuk land, genaamd Haixslach, in het kerspel Steenre in de Luer. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4599) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
958.  1470 juni 23 (in profesto Sancti Johannis Baptiste). 
 Jan Voghelinck Deliszoon en zijn vrouw Gheertruyt verklaren zich te zullen houden aan het op 
 15 juli (ipso die Divisionis apostolorum) 1458 vastgestelde magescheid tussen Gheertruyt en 
 haar nu overleden zuster Gherit enerzijds en haar beider zuster Aleid van Olbergen, 
 conventuale in St. Mariengrave te Doisborch, anderzijds van de nalatenschappen van haar 
 grootmoeder Eefsche van Olbergen en haar oudtante Aleid van Olbergen, waarbij het 
 convent verkregen heeft ¼ van het goed tOlbergen en de vier akkertjes op die Lodder rode. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4303) met de licht geschonden zegels van Jan van Middachten, Jan 
 Veer, Hartwich to Heker en Henrick Wissinck in groene was. 
 
959.  1470 juni 23 (op Sent Johans avondt Nativitas gheheiten). 
 Johan van Myddachten en Evert van Myddachten, broers, beloven, dat zij Dyrck van Raisfelt 
 en Jacob van Enghusen, die zich voor hen verbonden hebben tot de betaling van 300 rijnsche 
 guldens aan Dyrck van Schulenborch, daarvan schadeloos zullen houden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4378) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
960.  1470 juli 13 [(up) Sunte Margarieten dach virginis]. 
 Johan van Seyst, richter te Hengell op den Goy, oorkondt, dat Alijt, weduwe van Gosen 
 Haghenbeck, en haar zoon Henrick Pyeck hebben overgedragen aan Johan Tyaekinck en 
 Jutte, diens vrouw, het goed Elferdinck in het kerspel Hengell in de buurschap van der 
 Noortwijck, benevens een stuk bouwland in den Enghe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4435) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Ad altare Trium Regum. 

 
961.  1470 november 23 (des Vrydages op Sunte Clemens’ dach des helligen pauwes). 
 Werner Lerynck, richter in het ambt Doysborch, oorkondt, dat Roloff Harmens met zijn vrouw 
 Baet, Geryt Blijffer met zijn vrouw Johan, Jacob Kystemaker met zijn vrouw Geertruyd en 
 Johan ten Kolck met zijn vrouw Geertruid verkocht hebben aan Derick van Angeroy een stuk 
 land, genaamd Blijffers Ganspoel, in het kerspel Angerlo langs de wetering. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 51) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Lensse 
 Winterpuel en mr. Henrick Kaell in groene was. 
 
962.  1470 december 11 (s Dinxdages na Concepcionis Marie). 
 Werner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Beernt Gruter en zijn vrouw 
 Nenne verkocht hebben aan jonkvrouwe Katrine van Gemen en van Voirst ten behoeve van 
 de armen volgens een daarvoor te treffen regeling een rente van tien oude schilden per jaar, 
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 gaande uit het goed die Horst of Bollertsguet in Angerlo broick en door hen geërfd van Henric 
 to Ubel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 119) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Lenso 
 Winterpoel en mr. Henric Kael in groene was. 
 
963.  1470 december 21 (ipso die Thome apostoli). 
 Derck Bockeler en zijn vrouw Gertruyde schenken als medegave voor Hermanna Huygyncks, 
 dochter van Stheven en Elberich Huygyncks, aan het Groote convent, genaamd opten Grave, 
 te Doysborch een stuk land, genaamd Tele maetken, in het kerspel Weell. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4289) met de licht geschonden zegels van de eerste oorkonder, Johan 
 Veer en Hartwych toe Hyeker in groene was. 
 
964.  1471 januari 5 (op Dertien avont). 
 Derick van Angeroy vermaakt aan de “gerechte armen” volgens een daarop te maken 
 ordinantie een maat land, genaamd Blifers Ganspoel, in Angerlobroick. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 51) met de zegels van de oorkonder, van Lenso Winterpoel en mr. 
 Henric Kael in groene was. 
 
965.  1471 januari 22 (in crastino Sancte Agnetis). 
 Priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch verklaren ontvangen te hebben van het 
 Zusterhuis te Dotinchem een vergulden kelk met pateen, waarvoor zij 22 rijnsche guldens 
 hebben betaald, met recht van inlossing voor hetzelfde bedrag. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 14) met de zegels van het Fraterhuis en het Zusterhuis in groene 
 was, het eerste licht geschonden. 
 
966.  1471 januari 24 (op Sente Pouwels avont Conversionis etc.). 
 Willem van der Hovelwick Johanszoon erkent schuldig te zijn aan Gerit Stockmans vijftig 
 rijnsche guldens wegens achterstallige jaarrenten en verkoopt hem daarom de 
 Nyenhoffschen tiend in het kerspel Drempt met uitzondering van de tiend van de tot de 
 Nyenhoff behorende landerijen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 80). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
966 bis. 1471 maart 12 (ipso die Gregorii). 
 Warneer Lerynck, richter in het ambt Doisborch, vanwege Rutger en Warneer Aff enerzijds 
 en Johan Ver en Hartwich toe Hiecker vanwege Styne van Kel anderzijds doen uitspraak in 
 een geschil over aan haar verschuldigde pacht en kennen haar daarvoor het eigendom van 
 twee hofjes toe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4232) op papier. 
 
  N.B. Chirograaf. 

  
967.  1471 september 9 (des Maendaiges na Onser Liever Vrouwen dach Nativitatis). 
 Bernt Gruter en Johan Loy, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Clais ten Stall en Johan 
 opten Orde, kerkmeesters van de moederkerk aldaar, een erfwissel met heer Warner Haick, 
 priester, hebben aangegaan, waarbij deze een rente van 4 7/8 pond per jaar uit een huis in 
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 de Berchstrate verkrijgt tegen afstand van een rente van 4½ pond per jaar uit een huis van de 
 kerk aan het Kyrckhoff. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4467) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Heer Werner Haick was vicaris van St. Jacob en St. Nicolaas. Zie Regestenlijst nr. 852. 
 
968.  1471 september 16 (op Sent Lamberts avondt episcopi et martiris). 
 Werner Leringh, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Geryt Haeck en zijn vrouw 
 Lutgart verkocht hebben aan Johan die Mey een rente van twee rijnsche guldens per jaar, 
 gaande uit het goed, genaamd Lange Vonderloe, aan de Vonderlosche strate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4338) met fragmenten van de zegels van de oorkonder en de 
 gerichtsman Lensoe Wynterpoill en het zegel van de gerichtsman Johan Goltsmydt in groene 
 was. 
 
  N.B. Met transfix d.d. 1475 maart 18 (zie Regestenlijst nr. 1006). 

 
969.  1471 november 11 (up Suncte Martijns dach episcopus). 
 Johan van Myddachten de oude, Evert van Ulft, Jacob van Enghuysen en Henrick van 
 Hieckeren erkennen hoofdelijk schuldig te zijn aan Wilhem van den Boetzeller 225 rijnsche 
 guldens, onder verband van leisting te betalen binnen Kalker. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 26. 
 
970.  1471 november 13 (op Wonssdach na Sunte Martens dach in den wynter). 
 Willem van der Hoevelwick Henrickszoon erkent schuldig te zijn aan heer Harman Stuerman, 
 priester, 42 ½ oud schild, in drie termijnen te betalen, onder verband van leisting te 
 Doetinchem. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4608). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Gecancelleerd. 

 
971.  November 29 (op Sente Andries’ avont des hilligen apostels). 
 Lenso Wynterpol en Arnt van Cleve, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Willem 
 Matelangh en zijn vrouw Grieta een ruiling hebben aangegaan met heer Warner Haick als 
 bestuurder van een rente van drie oude schilden per jaar, door wijlen Henrick van Well aan 
 de armen geschonken, zodat voor deze rente, die uit een kamp op Dyckenhorst ging, drie 
 akkers in de Sydenvelde worden gesteld. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3526) met de zegels van de oorkonders en van Willem Matelangh in 
 groene was. 
 
972.  1472 februari 7. 
 Prior en convent van het klooster to Nazareth bij Bredervoert schelden het Fraterhuis te 
 Doesberch een rente van een oud schild per jaar, gaande uit een stuk land, genaamd die 
 Langhe roden, in Angerlo broick, kwijt, en verklaren verder, dat zij de lange roeden, die zij 
 daar nog hadden, aan het Fraterhuis hebben overgedragen in ruil voor een rente van 2 ½ 
 rijnsche gulden per jaar uit een huis te Dotinchem. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 44). Het conventszegel is verloren. 
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  N.B. Door vocht beschadigd.  

 
973.  1472 februari 28 (deess nesten Frydages nae Suncte Mathias’ dach des hilligen apostels). 
 Richter, burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch erkennen wegens 
 achterstallige lijfrente van heer Willem Hugensz. aan broeder Claes van Ysendoern, thans 
 heffer van deze rente, schuldig te zijn 37 rijnsche guldens, welk bedrag zij in jaarlijkse 
 termijnen van vijf rijnsche guldens ook na het overlijden van heer Willem zullen afbetalen. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 42.  
 
974.  1472 maart 6 (des Vrydages post Oculi). 
 Jorys van Lenipp verklaart verkocht te hebben aan het besloten convent St. Mariengrave te 
 Doessborch een stuk land, genaamd Ons Frouwen hoeffken, in het kerspel Diedam, eertijds 
 door wijlen zijn vader Werner van Lenipp gekocht van de kerk van Diedem. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4264) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
975.  1472 maart 7 (opten Saterdach na den Sondach Oculi in der vasten). 
 Johan Momme van Kell, landdrost van Zutphen, oorkondt, dat Ghysbert van Broeckhusen en 
 Jacop van Enghusen als gevolmachtigden van de Hertog verkocht hebben aan Gerid Meckinck 
 een rente van zes rijnsche guldens per jaar, gaande uit de vier Westerbruecksche slegen in 
 het kerspel Dotinchem en de buurschap Gerner, zulks ten behoeve van de hertogelijke ruiters 
 binnen Dotinchem en die Borch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4379). De zegels van de oorkonder, van Ghysbert van Broeckhusen en 
 Jacop van Enghusen zijn verloren. 
 
  N.B. Gecancelleerd. 

 
976.  (14)72 maart 13 (up den Frydach na Sent Gregorii dach pape). 
 Johan, hertog van Cleve, verleent vrijgeleide aan burgers van Doesborgh, die naar Embrick 
 zouden willen komen om daar de terechtstelling van Henrick Winterpoell bij te wonen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 405) op papier met het opgedrukte zegel van de oorkonder onder een 
 ruit. 
 
  N.B. Bewaard bij de chartercollectie. 

 
977.  1472 juni 1 (des Manendages nae des weerden heligen Sacraments dach). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat jonfer Goswina Ruwenoerts, 
 weduwe van Henrick Ruwenoert, en haar zoon Henrick Ruwenoert tot een eeuwig testament 
 geschonken hebben aan de H. Sacramentsbroederschap te Doesborch een rente van een oud 
 schild per jaar, gaande uit een stuk land, genaamd dat Anthoefft, in het kerspel Angerloe in 
 Angerloebroeck, toebehorend aan haar broer Henrick van Eesschede. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4523) met de geschonden zegels van de oorkonder en de 
 gerichtslieden Johan Veer en Henrick Winterpoll in groene was. 
 
978.  1472 september 16 (op Sunte Lambertus’ avendt des hyllegen byschoyps). 
 Ridderschappen en steden van de vier kwartieren van het land van Gelre sluiten een 
 overeenkomst met heer Vincencius, graaf tot Morsse, krachtens welke deze tijdens de 
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 afwezigheid van hertog Adolph en de onmondigheid van diens zoon jonker Kayrlle als 
 hoofdman van het land van Gelre zal optreden. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 18 verso. 
 
979.  1472 oktober 9 (in profesto Victoris et Gereonis martirum). 
 Henrick Wynterpoyl en Johan van der Golde, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 Henrick van Hagen verkocht heeft aan Geryt van den Rijn een rente van een pond per jaar, 
 gaande uit een huis in de Koepoertstrate, bewoond door Johan die Mey. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 108) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
980.  1472 november 21? (des Saterdaghes nae Sunte Elisabeth(?) ). 
 Prior en convent van het klooster to Nazareth enerzijds en priesters en klerken van het 
 Fraterhuis te Doesborch komen overeen, dat zij het hun gezamenlijk toebehorende erf en 
 goed, genaamd Eltinck, dat aan eerstgenoemde instelling bij bezegelde brief is overgedragen, 
 tezamen zullen gebruiken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 57) met de zegels van het klooster en het Fraterhuis in groene was, 
 het eerste licht geschonden. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
981.  1473 maart 3 (op Wonsdach na Sunte Mathijs’ dach apostoli). 
 Johan Momme van Kell Geridszoon belooft, Jacop van Enghusen schadeloos te zullen houden 
 van een som van 320 rijnsche guldens, door dezen met Gysbert van Broickhusen voor hem 
 toegezegd aan Evert van Heker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4378) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
982.  1473 juni 30 (op Guesdach dess leesten dages in der maent Junius). 
 Johan, hertog van Cleve, bericht aan heer Adolph, zoon van wijlen hertog Arnolt van Gelre, 
 en aan Magistraat en inwoners van de stad Nymmegen en de inwoners van het Rijk van 
 Nymmegen, dat hij zich verbonden heeft met de hertog van Burgondien, die zich heeft 
 uitgerust om het land van Gelre te veroveren, zodat hij bij verzet hun vijand zal zijn.  
 
 Gelijktijdig afschrift in inv. nr. 414, fol. 20. 
 
983.  1473 augustus 21 [(Actum in) Doisborch in orto habitacionis confessoris sororum conventus 
 op den Grave]. 
 Notaris Hermanus Hertzebol van Maesbomel transsumeert op verzoek van Bernardus Gruter, 
 burger van Doesburg, de brieven d.d. 1372 september 14 en 1423 juli 16 (zie Regestenlijst 
 nrs. 87 en 393). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 412) met de signatuur van de notaris. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan. 

 
984.  1473 september 29 (op Sunte Mychiels dach archangelis ! ). 
 Johan Goltsmydt en Johan van der Golde vanwege Wilhem broeder tot Gelren, heer tot 
 Egmond en tot Bair enerzijds, en Hartwich toe Hieker en Sander van den Grotenhues 
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 vanwege Geryt Stockmanszoon anderzijd, als scheidslieden, doen uitspraak over een 
 vordering van de heerlijkheid Bair op de nagelaten goederen van wijlen Griete Stockmans, 
 vrouw van Geryt voornoemd, wegens door haar in twaalf jaar niet betaald hoofdgeld, waarbij 
 de brieven, die zij hadden, sprekende op de Nyenhoff in het kerspel Dreempt, worden 
 toegewezen aan eerstgenoemde partij. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 81) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
985.  1473 oktober 6 (des naesten Woensdaiges nae Sinte Remigius’ daige). 
 Johan Momme van Kell belooft Jacop van Eynghusen schadeloos te zullen houden van 72 
 rijnsche guldens, door deze voor hem toegezegd aan Engelbert Meckink. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4378) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
986.  1473 november 3 (op Sunte Hubertus’ dach). 
 Johan ter Klocken verklaart verkocht te hebben aan het Fraterhuis te Doesborch het vroeger 
 door hem van deze instelling gekochte recht tot gebruik van het huis binnen het terrein 
 daarvan, waarin heer Derick van Ubel placht te wonen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 33) met het zegel van de oorkonder in groene was. De zegels van 
 Johan Veer en Hertwich to Hieker zijn verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Clockenhuys. Door vocht beschadigd. 

 
987.  1473 november 30 (ipso die Andree apostoli). 
 Henrick die Vaecht van Redebroeck verklaart voldaan te zijn van de lijftocht van zijn moeder 
 van die Horst te Weel, waar zij ook gestorven is, en welk goed het convent St. Mariengrave te 
 Doesborch eertijds van hem had gekocht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4283) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 
 
988.  (1473) december 22 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri tertio decimo). 
 Eduardus, koning van Anglia enz., benoemt afgevaardigden voor het sluiten van de vrede met 
 de Hansa Teutonica. 
 
 Geïnsereerd in de brief d.d. 1474 februari 29 (zie Regestenlijst nr. 991). 
 
  N.B. Vermeld: Hanserecesse 1431 - 1476, VII, nr. 98. 

 
989.  (1473) december 26 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri 13). 
 Eduardus, koning van Anglia enz., bevestigt naar aanleiding van een parlementsbesluit de 
 brief van 1377 november 6 (zie Regestenlijst nr. 104) en vernieuwt op verzoek van de 
 kooplieden van Alemannia, gewoonlijk de kooplieden van de Hanza Teutonica genoemd, alle 
 privileges, door hen tot nog toe verkregen. 
 
 Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 40 verso en 41 verso. 
 
  N.B. Gedrukt: Hanserecesse 1431 - 1476, VII, nr. 106. De in het Engels luidende tekst van het 

  parlementsbesluit is in het afschrift weggelaten. 

 
990.  (1474) januari 1 (in ….. civitate Lubice). 
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 De leden van de Hanza Teuthonica benoemen afgevaardigden voor het sluiten van de vrede 
 met Eduwardus, koning van Anglia. 
 
 Geïnsereerd in de brief d.d. 1474 februari 28 (zie Regestenlijst nr. 991). 
 
  N.B. Vermeld: Hanserecesse 1431 - 1476, VII, nr. 100. 

 
991.  1474 februari 28 (Datum in civitate Trajectensi). 
 De afgevaardigden van de koning van Anglia enerzijds en van de Hanza Teutonica anderzijds 
 stellen de voorwaarden van een vredestractaat vast, onder insertie van hun volmachten d.d. 
 1473 december 22 en 1474 januari 1 (zie Regestenlijst nr. 988 en 990). 
 
 Geïnsereerd in de brief d.d. 1474 juli 20 (zie Regestenlijst nr. 994). 
 
  N.B. Gedrukt: Hanserecesse 1431 - 1476, VII, nr. 142. 

 
992.  1474 april 18 (dess Manendaiges na den Sonnendach Quasimodo geniti). 
 Wilhem Scholdman, scholtis te Zutphen, oorkondt, dat Gerit van Hackfoirt verkocht heeft aan 
 deken en kapittel van St. Walburg aldaar zijn erf en goed, genaamd Voskamp, in het kerspel 
 Fuyrden aan het Fuyrdensche veld. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4578) met het licht geschonden zegel van de oorkonder en het zegel 
 van Gerit van Hackfoirt in groene was. 
 
  N.B. Gecancelleerd. 

 
993.  1474 april 30 (op Mey avont). 
 Mechtelt van Millingen, weduwe van Claes van Millingen, verklaart verkocht te hebben aan 
 Derik van Elten, haar broer, een stuk land, genaamd Baersche slach, in heer Everts broick 
 achter Bair, behoudens een rente van vijf rijnsche guldens per jaar daaruit gaande ten 
 behoeve van Gerit van den Hage en diens vrouw Johan. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 94) met het zegel van de oorkondster in groene was. 
 
994.  (1474) juli 20 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri quartodecimo). 
 Eduardus, koning van Anglia enz., bevestigt het vredestractaat d.d. 1474 februari 28 (zie 
 Regestenlijst nr. 991). 
 
 994a.  Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 43. 
 994b.  Geïnsereerd in de brief d.d. 1486 maart 9 (zie Regestenlijst nr. 1116). 
 
  N.B. Vermeld: Hanserecesse 1431 - 1476, VII, nr. 144. 

 
995.  (1474) juli 28 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri XIIII). 
 Eduardus, koning van Anglia enz., bevestigt de hier geïnsereerde brief van 1377 november 6 
 (zie Regestenlijst nr. 104). 
 
 Geïnsereerd in de brief d.d. 1486 maart 9 (zie Regestenlijst nr. 1116). 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, X, nr. 329. Hanserecesse 1431 - 1476, VII, nr. 145. 

 
996.  1474 juli 30 (des naisten Satersdages nae Sente Jacobs dage maioris apostoli). 
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 Evert van Byngerden oorkondt, dat Aleit Post, weduwe van Johan Post, verkocht heeft aan 
 Arnt then Colck een rente van 5½ rijnsche gulden, gaande uit het goed, genaamd Potsmate, 
 in de buurschap Beynhem en het kerspel Doisborch, leenroerig aan de hof te Byngarden, 
 welke rente eertijds was gekocht van Henrick Voss. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4487) met de zegels van de oorkonder en de leenmannen Werner 
 Leryngh en Henrick Myddeldarp in groene was. 
 
997.  1474 juli 30 (des neisten Satersdaeges na Sunte Jacops daege maioris apostoli). 
 Johan Schaep en Aelbert Schaep, broers, Daemszoonen, Henrick Middeldarp en zijn vrouw 
 Alijt, benevens Willem, dochter van wijlen Johan Post, beloven heer Aernt ten Kolck, priester, 
 de door hem van hun moeder Alijt Post, weduwe van Johan Post, hun vader, gekochte rente 
 van 5½ rijnsche gulden per jaar, gaande uit het goed Potzmathe in de buurschap Beynhem en 
 het kerspel Doesborch, te zullen vrijwaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4487) met de zegels van Henrick Middeldarp en Goissen van 
 Vynckwijck in groene was. 
 
998.  1474 oktober 28 (op Sunte Symon ende Juden apostolorum). 
 Arnoldus ten Collick, priester, vicaris in de moederkerk te Dotinchem, geeft aan Aleit Post, 
 weduwe, van wie hij een rente van 5½ rijnsche gulden uit het goed Potzmate in de buurschap 
 Beinem en het kerspel Doesborch heeft gekocht, hiervan het losrecht voor 77 rijnsche 
 guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4487) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
999.  1474 november 24 (in profesto Katherine virginis et martiris). 
 (Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch) verklaren verkocht te hebben 
 aan Johan ….. een rente van ….. per jaar, gaande uit de stedelijke accijnzen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1443) met het licht geschonden stadszegel in groene was. 
 
  N.B. Gecancelleerd. Door vocht beschadigd en grotendeels onleesbaar. 

 
1000.  (14)74 december 10 (up Saterdach (post) Concepcionis Marie). 
 Willem Zeewinck, richter te Dotinchem, transsumeert enige acten uit het gerichtsboek van 
 die stad uit 1474 betreffende het proces tussen Geryt Meckinck en Gosen Praestynck, 
 waarbij Jacob van Enghusen als borg van eerstgenoemde optreedt. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4379). 
 
1001.  (1474 december 14 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri decimo quarto). 
 Edwardus, koning van Anglia enz., verleent aan de kooplieden van de Hansa Teutonica 
 vrijstelling van in- en uitvoerrechten tot een bedrag van 10.000 pond als vergoeding voor de 
 hun door zijn onderdanen toegebrachte schade. 
 
 Geïnsereerd in de brief d.d. 1486 juni 20 (zie Regestenlijst nr. 1121). 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, X, nr. 361. 

 
1002.  1474 december 29 (op Donresdach na dess Heiligen Kersdach). 
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 Deken en kapittel van St. Walburg te Zutphen verklaren ontvangen te hebben van Andries 
 Yseren zijn aandeel in een door hem met Jacop van Enghuysen aan hen toegezegde som van 
 duizend rijnsche guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4382). Het kapittelzegel is verloren. 
 
1003.  Vervallen. 
 
1004.  1475 januari 13 (in profesto Pontiani). 
 Mr. Henrick Kael en Derick Smyt, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Wilhelma van 
 Huessen vermaakt heeft aan het Arme weduwenhuis een rente van twee pond per jaar, 
 gaande uit het huis van wijlen Derick Messinck. 
  
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 14. 
 
1005.  1475 januari 14 (op Sunte Poncianus’ dach martiris). 
 Johan Goltsmyt, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Johan Vos en Geryt Vos, zijn 
 zoon, overgedragen hebben aan het gasthuis te Doisborch het ¼ deel van het goed Lange 
 Vonderloe, een hofje aan de Vonderloesche strate en de Helmans acker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3189) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Lenso 
 Wynterpoill en Johan Loy in groene was. 
 
1006.  1475 maart 18 (in profesto Palmarum). 
 Johan die Mey en zijn vrouw Johanna dragen over aan het besloten convent St. Mariengrave 
 te Doesborch een rente van twee rijnsche guldens per jaar, nader omschreven in de brief d.d. 
 1471 september 16 (zie Regestenlijst nr. 968), waardoor deze gestoken is, in de plaats van 
 een zelfde rente, eertijds door Johan en wijlen zijn moeder Heilwich Smeyen geschonken uit 
 een huis te Geesbeeck, dat aan Johans ouders en zijn zus Jutte, non in genoemd klooster, 
 toebehoorde. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4338) met de zegels van Johan Veer, Lambert Telchuus en Jan op den 
 Oert in groene was. Het zegel van Johan die Mey is verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Die twe gulden van dat Kleyne convent uut Lange Vonderloe. 

 
1007.  1475 april 4 (ipso die Ambrosii episcopi). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch, oorkonden, dat de 
 gasthuismeesters aldaar met hun toestemming aan Johan Vos en zijn zoon Geryt Vos 
 levensonderhoud hebben toegezegd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3239). Het stadszegel is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan. 

 
1008.  1475 juni 5 (op sunte Bonifacius’ dach martiris). 
 Richter, burgemeesters en schepenen van de stad Doisburg oorkonden, dat (Al)bert 
 Myddeldarpp, rentmeester van Bair en anderen als getuigen verklaringen hebben afgelegd 
 over de betaling van kosten voor de grote sluis te Giesbeeck. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4085) met het stadssecreetzegel in groene was. 
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  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
1009.  1475 juni 16 (dess Vrydages post Vity et Modesti martirum). 
 Richter en schepenen van de stad Doisborch verklaren, dat in hun gerichtsboek is 
 ingeschreven een gerechtelijk verwin van het huis van Griete, weduwe van Geryt 
 Stockmanszoon, op verzoek van Albert Myddeldarpp, rentmeester van Wyllem heer tot 
 Egmont en tot Bair. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 81). Het stadssecreetzegel is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
1010.  1475 juni 20 (feria tercia post Viti et Modesti martyrum). 
 Richter, burgemeesters en schepenen van de stad Doisborch oorkonden, dat dijkgraaf en 
 heemraden van het Angerloesche broek en de provisor van de moederkerk en van het 
 gasthuis te Doesburg verklaringen er over hebben afgelegd, dat van de landerijen in het 
 kerspel Angerloe tussen de grote sluis en de Zwalck nooit enige bijdrage geheven is voor het 
 onderhoud van die sluis, gelijk voor de sluis te Giesbeeck, zonder toestemming van de 
 geërfden van het Angerlosche broek. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4085) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
1011.  1475 juli 12 (in profesto Margarete virginis). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch oorkonden, dat Jacop Henricxzoon 
 en Herman, die Bade, gezworen stadsboden, verklaard hebben, maanbrieven te hebben 
 afgegeven in opdracht van heer Werner en heer Henric Haeck als patronen van de vicarie van 
 heer Herman van Uden van den Grave en vanwege de stad, te Utrecht bij heer Herman 
 voornoemd, omdat deze de kleinoden van zijn huis en altaar had verkwist en vervreemd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4501) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
1012.  1475 augustus 3 (op Sunte Steffens dach Invencionis). 
 Wernerus Roever, pastoor te Keppel, Henricus van den Grave, rector van het Fraterhuis te 
 Doisborch, priesters, en Geryt Mackereell doen als scheidslieden uitspraak in het geschil 
 tussen heer Werner Haeck en heer Henric Haeck, priesters, patronen van de nagenoemde 
 vicarie enerzijds en heer Herman van den Grave, priester, anderzijds aangaande de residentie 
 van heer Herman bij zijn vicarie in de kerk te Doisborch en aan zijn altaar toebehorende 
 kostbaarheden, die hij te Utrecht bij zich heeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4501) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1013.  1475 oktober 23 (des Manendages nae Sente Gallen dach). 
 Derick Boeckeler geeft aan Seyn van Broickhusen het recht om het stuk land, genaamd 
 Telmaetken, in het kerspel Weel, dat Derick van Seyn heeft gekocht, voor 106¾ oud schild te 
 lossen. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4290). 
 
1014.  1475 november 19 (in die Elisabeth vidue). 
 (Burgemeesters, schepenen) en raad van de stad Doisborch verklaren verkocht te hebben 
 aan heer Evert van Huutter een lijfrente van 28 rijnsche guldens en 28 wytpenningen per jaar 
 ten laste van de stadsinkomsten. 
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 1014a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 1444) met het stadszegel in groene was. 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan. 

 1014b.  Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 41. 
  N.B. In margine is aangetekend, dat heer Everardus de Huutter, priester en kanunnik te  
  Emmerik, op 6 mei 1479 overleed. 
 
1015.  1475 november 21 (dess Dinxdaigs post Elizabeth vidue). 
 Johan Goltsmydt, richter in het ambt Doisborgh, oorkondt, dat Wilhem van Ulft geheten 
 Matelangh en zijn vrouw Margriete verkocht hebben aan heer Derck van Sitterden, priester 
 en rector van het Fraterhuis te Doisborgh, een holtslach in het kerspel Drempt aan de 
 Hoickstrate naast die van het Fraterhuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 77) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Lenso 
 Wynterpoill en Geryt Haeck in groene was. 
 
1016.  1476 maart 16 (in profesto Gertruedis). 
 Bernt Gruetter en Lenso Winterpol, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johannes Zoer 
 en zijn vrouw Johanna geschonken hebben aan het convent St. Mariengrave aldaar twee 
 koolhofjes bij het convent als medegave voor Margarete Zoer, hun zuster, en als haar 
 ouderlijk versterf. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4139) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van twee kaelhaefkens, die wij mit Griet Sueren hebben bynnen onsen 
  bongert. 
 
1017.  1476 maart 19 (feria tercia post Dominicam Oculi mei). 
 Garit van Trier, Garit Haeck en Lambert Tellichuys stellen een erfwissel vast tussen het 
 gasthuis te Doisborch en Garit Tellichuys tot afronding van hun eigendommen, waarbij het 
 eerstgenoemde verkrijgt verschillende landerijen in de kerspelen Drempt en Aildenkeppell 
 aan de Ailde Yssel en in de Oesterenxschen velde. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3190) met de zegels van de drie oorkonders en van Garit Tellichuys in 
 groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
1018.  1476 April 4 (ipso die Ambrosii episcopi). 
 Hartwich to Hiecker en Johan van der Golde, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Bernt 
 Hont en zijn vrouw Hadewich het recht van twee koeweiden per jaar hebben overgedragen 
 aan de Arme weduwen, nu wonende in het door wijlen heer Evert van Bingerden, priester, 
 gestichte huis. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 15 verso. 
 
1019.  1476 Mei 31 (des lesten dagen in Mey). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch verklaren verkocht te hebben aan 
 Helmich ten Halen een lijfrente van negen gouden schilden per jaar ten laste van de 
 stadsinkomsten en ten behoeve van de versterking van de stad met een wal en een gracht 
 aan de Schivelwert. 
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 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 41 verso. 
 
1020.  1476 juli 25 (in die Jacobi apostoli maioris in den bouwe). 
 Jorden van der Hovelwyck en Dirck Smit, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gosen van 
 Vinckwyck geschonken heeft aan het gasthuis aldaar een rente van twee pond per jaar, 
 gaande uit het huis naast het commandeurshuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3218) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
 1021.  1476 augustus 1 (op Sunte Petersdage in latijn genoemt Vincula Petri). 
 Henrich van den Bylant, ridder, verklaart, dat hij Elyzabeth van Wytenhorst, weduwe van 
 Palick van Ynghuesen, en haar zoon Jacob niet meer zal aanspreken voor een rente van vijftig 
 rijnsche guldens welke door wijlen haar man is toegezegd, en waarvoor hij met heer Wynant 
 van Arnhem, ridder, en heer Otte van den Bylant, ridder, een schadeloosbrief heeft gegeven, 
 aangezien hij de laatste rente en de hoofdsom betaald heeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4377) met de zegels van de oorkonder en Steven van den Steen in 
 groene was. 
 
1022.  1476 oktober 9 (op Sunte Dyonisius’ dach). 
 Arnoldus Mensen, priester en vicaris in de kerk te Doysborch, vermaakt aan zijn zoon Jan van 
 Byverden een derde deel van Houweden, vroeger door hem gekocht van Gard van Trier. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4255) op papier, eigenhandig geschreven en met het opgedrukte 
 zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Bewaard bij de chartercollectie. 

 
1023.  1476 december 7 (in profesto Concepcionis gloriosissime semper virginis Marie). 
 Bernt Grueter en Warner Leerinck, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Agnes Clincke en 
 haar zoon Bartolt Clincke, deze mede als gemachtigde van hun zoon en broer Gosen, 
 verkocht hebben aan de St. Anthonisbroederschap een rente van een rijnsche gulden per 
 jaar, gaande uit een koolhof in de Zandtbarch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4508). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
  N.B. In dorso: Uutgeloest. 

 
1024.  1476? 
 Johan Goltsmyt, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Yutte Schimmelpennincks 
 weduwe verkocht heeft aan Kirstken Winterlinck (?) Lummen guedtken in het kerspel 
 Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4563). De zegels van de oorkonder en van twee gerichtslieden zijn 
 verloren. 
 
  N.B. Aan de onderzijde door vocht zeer beschadigd en deels onleesbaar. 

 
1025.  1477 januari 23 (Acta fuerunt hec in dicto opido Doesborch in domo habitacionis eiusdem 
 Johannis Veer opidani). 
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 De notarissen Henricus de Ophuysen van Cliviae en Egbertus Zwalue transsumeren op 
 verzoek van Johannes Veer, burger te Doisborch, de brieven d.d. 1237 september 19, 1300 
 juli 2, 1317 augustus 3, 1319 februari 22, 1340 augustus 15, 1343 juni 23, 1344 oktober 13, 
 1357 mei 24, 1368 december 23, 1372 september 14, 1379 mei 10, 1381 februari 28, 1389 
 april 25, 1402 maart 3, 1402 maart 3, 1410 februari 24, 1411 april 20, 1423 juli 16, 1423 juli 
 16, 1423 juli 16, 1423 juli 26, 1442 mei 23, 1465 februari 9 en 1465 februari 9 (zie 
 Regestenlijst nrs. 6, 9, 16, 18, 38, 39, 43, 61, 78, 87, 107, 115, 144, 228, 229, 277, 290, 392 - 
 395, 611, 889, 890). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 406) op drie door middel van de zegelstaarten aan elkaar gehechte 
 vellen perkament met de signaturen van de notarissen en het zegel van Hermannus de 
 Enghusen in groene was. Het zegel van Wilhelmus van der Hovelwick is verloren. 
 
1026.  1477 maart 18 (op Dinxdach nae Midvasten Letare Jherusalem). 
 Jacob van Enghusen verklaart verkocht te hebben aan jonfer Goissen Cloicken, juffer toe 
 Boickholte, een rente van zes rijnsguldens per jaar, gaande uit zijn goederen in Lyemarsch, 
 waarna burgemeesters, schepenen en raad van de stad Dotinchem voor de betaling van deze 
 rente de stadsgoederen verbinden. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4379). 
 
1027.  1477 mei 31 (Sabbato post Urbani pape et martiris). 
 Genephe van Erpach, proostin, en kapittel van het stift Vreden verklaren Styne Wenynck, 
 dochter van Bernd Wenynck en zijn vrouw Styne, “ghebannen” van het goed Wonynck in het 
 kerspel Bocholt, te ontslaan van de horigheid, op voorwaarde, dat zij zich in een klooster zal 
 begeven. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4141) met het zegel van de oorkondster in groene was. 
 
1028.  1477 mei (op Mey). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doysborch verklaren verkocht te hebben aan 
 Stheven Hugynck en zijn vrouw Griete het recht van twee koeweiden jaarlijks of een rente 
 van drie rijnsche guldens per jaar gaande uit de stadsmiddelen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1515) met het licht geschonden stadssecreetzegel in groene was. 
 
1029.  1477 juni 7 (opten Saterdach post venerabile festum Sacramenty). 
 Hartwych to Hycker en mr. Herman van der Golde, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 Johan Gaerdtszoon verkocht heeft aan het convent St. Mariengrave aldaar een koolhof naast 
 die van het convent. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4228) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
 was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Van een hof bynnen den bongert. 

 
1030.  1477 juli 22 (op Dynxedach Sunte Marien Magdalenen dach). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doysborch, verplichten zich om van 
 stadswege twintig rijnsche guldens te betalen aan Geryt van Wettern ten behoeve van een 
 burger te Nuys, genaamd Robell Ysernhoift, tot betaling waarvan de stad bij afwezen van de 
 hertog van Gelre door de heer van de Berghe veroordeeld was wegens aanhouding van een 
 partij ijzer in de oorlog tussen de Geldersen en de Kleefsen. 
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 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 413, fol 34. 
 
1031.  1477 juli 22 (op Dynxdach Sunte Marien Magdalenen dach). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doysborch verklaren zich verzoend met Geryt 
 van Wettern, die hen wegens aanhouding van een partij ijzer van een burger te Nusse, 
 genaamd Robell Ysernhoift, in onbehoorlijke termen om schadevergoeding had 
 aangesproken, na een minnelijke schikking door de heer van den Berghe. 
 
 Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 413, fol. 44. 
 
1032.  (14)77 augustus 26 (op Dynxdach post Bartholomey). 
 De commandeur te Doesborch benevens Jan ten Broyck, Jan Goltsmit en Henrick Kael doen 
 uitspraak in een geschil tussen het Groote convent en het Fraterhuis te Doesborch over een 
 uit Ravesteyn te beuren geldsom van 450 rijnsguldens en stellen elks aandeel daarin vast. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4399). 
 
1033.  1477 oktober 1 (ipso die Remigii episcopy). 
 Johan die Reygher van Bellinckhaeven verklaart in eeuwigdurende pacht verpacht te hebben 
 aan het convent St. Maryengrave te Doisborch een hofje land in de Hurst in het kerspel Weel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4291) met de zegels van Palick van Broickhuesen, Lambert Scnoy ? en 
 Johan van der Holst in groene was, het laatste licht geschonden. 
 
1034.  1477 december 13 (in die Lucie virginis et martiris). 
 Johan Loy en Thomas Blyffer, schepenen te Doysburch, oorkonden, dat Roloff Sprenger en 
 zijn vrouw Otto erkend hebben schuldig te zijn aan Johan Veer elf rijnsche guldens, waarvoor 
 zij drie pond rente per jaar zullen betalen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4609) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Ut vrow Kreyenvengers huys. 

 
1035.  1477 december 16 (opten Dinxdach post Lucie virginis et martiris). 
 Garret van Tryer en Thomaes Blyffer, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Dirck Smyt en 
 Jan Ageldinck, provisoren van het gasthuis aldaar, met toestemming van de schepenen aan 
 Lambert Telchues hebben kwijtgescholden een rente van 3¾ pond per jaar, gaande uit zijn 
 huis achter de stadsmuur, waarna hij beloofde uit dit huis een rente van 2½ rijnsche guldens 
 per jaar te zullen betalen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3219) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1036.  1478 januari 9 (opten Frydach nae der Hylleger Dryer Konnyngen daig). 
 Warner Lerrinck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Bernt Grutter en zijn vrouw 
 Nenna als medegave voor hun dochter Alijt overgedragen hebben aan het convent St. 
 Maryengrave te Doisborch een stuk land, genaamd die Pagenmaete, in de Duesterstege 
 naast Dyckenthurst. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4304) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Gairdt 
 van Tryer en Johan Veer in groene was, het laatste licht geschonden. 
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1037.  1478 januari 18 (in crastino Sancti Anthonii abbatis). 
 Margareta van Wachtendonk, weduwe van Seyne van Broickhusen, en hun zoons Johan en 
 Willem van Broickhusen verklaren verpacht te hebben aan Ghysbert ter Braicke en zijn vrouw 
 Alijd de goederen, genaamd de Byvanck, dat Kromstock en dat Weerdtken, in het kerspel 
 Aildenkeppell tegen een oud moerken per jaar, betaald voor 40 jaren. 
 
 Gevidimeerd in de brief d.d. 1489 juni 25 (zie Regestenlijst nr. 1155). 
 
1038.  1478 februari 1 (up Onser Liever Vrouwen avent Purificationis). 
 Johan Momme van Kell belooft Jacop van Eynghuesen schadeloos te zullen houden van een 
 som van honderd rijnsche guldens, die deze met hem en Evert van Ulfft toegezegd heeft aan 
 Engelbert Meckynck. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4378). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
1039.  1478 februari 27 (opten Vrydagh na Sunte Peters dagh ad Cathedram). 
 Wynant Bitter, rentmeester in Liemersch, oorkondt, dat jonkvrouw Elsa van Inghusen, 
 weduwe van Gerit van Bronckhorst, overgedragen heeft aan haar dochter Griete en het 
 Groote convent, genaamd toe Mariengrave, te Doesborgh drie stukken land, een genaamd 
 Hollen maetken en twee stukken op de Hoge velde, alles tynsplichtig aan de hertog van Cleve 
 in de hof ter Kule. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4296) met de zegels van de tynsgenoten Johan van Camphusen en 
 Gadert, molenaar, in groene was. Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
 N.B. Blijkens het randschrift van zijn zegel droeg Gadert, molenaar, de familienaam Van Beckfelt. 
  Dorsale notitie: Van Hollemaet und die 2 ackerkens op den Sweeckhorst gelegen. 

 
1040.  1478 april 23. 
 David de Burgundia, bisschop van Trajectum, bevestigt de voorrechten van het Klerkenhuis te 
 Doesborch en verleent het nog andere bovendien. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 7) met het zegel van de oorkonder in rode was. 
 
 N.B. Door vocht beschadigd en ten dele onleesbaar. Een afschrift van deze oorkonde komt voor in de 
 Kroniek van het Fraterhuis, fol. 278. 
 
1041.  1478 mei 7 (s dages nae Sinte Jans dach ante portam latinam). 
 Jacop van Lichtenberch, commandeur van het Duitsche huis te Diederen, als leenheer 
 beleent Andries Holtman met twee goederen in het kerspel Angerloe, genaamd dat Voirslach 
 en dat Haxken, na opdracht door Gosen Memmer Janszoon. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4254) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
1042.  (14) 78 oktober 26 (dess Manendaiges na Sunte Severijns daighe). 
 Bannerheren, ridderschap en steden van het graafschap Zutphen beloven het met de 
 bisschop tho Monster ten behoeve van hertog Karel van Gelre gesloten tractaat trouw te 
 zullen naleven. 
 
 1042a.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 58). 
  N.B. Wellicht bijlage bij de brief d.d. 1478 oktober 22 (zie Brievenlijst nr. 36). 

 1042b.  Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 414, fol. 48 verso. 
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1043.  (14)78 december 15 (des Saterdages nae Sunte Lucien dach virginis). 
 Katherina, dochter tot Gelre, verklaart uit naam van haar neef Kaerl, hertog van Gelre, aan 
 Jacob van Enghusen, die ten behoeve van wijlen hertog Adolph zich tegenover het kapittel 
 van St. Walburg te Zutphen voor 500 rijnsche guldens heeft borg gesteld en daarvoor op zijn 
 eigen goederen een rente van 30 guldens per jaar heeft gevestigd, de Schulenborchsche 
 goederen af te staan. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4382). 
 
1044.  1479 januari 24 (op Sent Pouwels avent Convercionys). 
 Johan hertog van Cleve geeft aan het Groote convent, genaamd tot Maria opten Grave, te 
 Duesborgh op deszelfs verzoek een hofje opten Duytsch in het kerspe l Weell in 
 eeuwigdurende pacht tegen 1/8 oud schild per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4292). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
1045.  1479 januari 28 (die Jovis post Conversionis Sancti Pauli apostoli). 
 Engelbert Helmichs en Wenmar Meckinck, schepenen te Emrick, geven vidimus van de brief 
 d.d. 1462 mei 12 (zie Regestenlijst nr. 866). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4265) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1046.  1479 februari 1 (in profesto Purificacionis Marie virginis). 
 Richter en schepenen van de stad Doisborch, oorkonden, dat Harman van Nymmegen de 
 hofstede van Nyese Tymmermans in de Beginenstrate in een gerechtelijke verkoop heeft 
 verkocht aan Loeff Schuerman wegens 13 jaar achterstand van een rente van 2 pond per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4229) met het licht geschonden stadssecreetzegel in groene was. 
 
  N.B. Op de zegelstaart staat: Van den hof by Harmens huys van Enghusen (in een uit het 
  Groote convent afkomstig handschrift). 
 
1047.  1479 februari 8 (des Manendages nae Onser Vrouwen dach Purificacionis). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, en Gart van Trier en Henrick Kaell, schepenen 
 te Doesborch, gerichtslieden, oorkonden, dat heer Nyclaes van Zwolle, priester, provisor van 
 het convent St. Mariengrave aldaar, en zuster Bartruyt toe Averynck, procuratersche, als 
 gemachtigde van de zusters Yde en Lijsbeth Posts, enerzijds en Andries Holtman als 
 beheerder van de nagelaten goederen van zijn vrouw, wijlen Wilhelma Posts, een deling van 
 die nalatenschap hebben aangegaan, waarbij het convent o.a. een rente van vijf rijnsche 
 guldens per jaar uit die Hacke en dat Voerslach verkrijgt. 
 
 1047a.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4254). 
 1047b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4254). 
 
1048.  1479 februari 20. 
 Mercelis Janszoen en Willem Mos Hermanszoon, schepenen te Herpen, oorkonden, dat 
 Gysbert van Hekeren verklaart heeft, dat Jan Post en diens vrouw Alijt in vroegere tijd twee 
 stukken land, genaamd de Voirslach en de Hacken, van hem hebben gekocht, waarvan hem 
 de koopsom door Jacop Caelmeter, stadsbode van Doesborch, te Herpen in de Swaen is 
 gebracht en betaald. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4254) op papier, met de opgedrukte zegels van de oorkonders in 
 groene was. 
 
  N.B. Bewaard bij de chartercollectie. 

 
1049.  1479 maart 4. 
 Arnoldus Mensen, priester, vicaris in de moederkerk te Doysborch, verklaart verkocht te 
 hebben aan Willem van Langevelt een derde deel van Houweden naast de straat van de 
 Ganspoell tussen de Diedemsche en de Angerlosche wetering, vroeger door hem gekocht van 
 Gard van Trier. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4255) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
1050.  1479 april 2 (des anderen dages in den Aprill). 
 Katheryna van Voirst, van Gemen, van Asperen en van Keppel beleent de priesters en klerken 
 van het Fraterhuis te Doesborch, voor wie Geerlich Putzeler als hulder optreedt, het 
 Bollartsguet ter Horst in het kerspel Angerloe, na opdracht door Wylhelm van Heerde als 
 gevolmachtigde van Wessel van Galen en diens vrouw Aleyt benevens Arnt Paelick van 
 Boedbergen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met de zegels van de oorkondster en de leenmannen Wylhelm 
 van der Hovelwick en Geret Maekreel in groene was. 
 
1051.  1479 april 19 (opten Manendach post Dominicam Quasimodo geniti). 
 Johan Veer en Johan Vrijthoff, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Lambrich Loyen en 
 haar zoon Steven Loyen verkocht hebben een rente van twee stadspond per jaar, gaande uit 
 een huis aan de Verstrate ?, ten behoeve van de arme weduwen en zusters, onder 
 goedkeuring van de provisoren van de moederkerk, voor welke deze rente vroeger 
 geschonken was. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 144. 
 
1052.  1479 april 23 (op Sunte Georgius’ dach des edelen ridders ind ? marteler). 
 Katherina van Voirst, van Gemen, van Asperen en van Keppell bevrijdt het Bollertsguet ter 
 Horst in het Kerspel Angerloe van de er op rustende leenplicht ter wille van haar en haar 
 ouders zieleheil en om de goede diensten van de bewoners van het Fraterhuis te Doesborch, 
 welke instelling het in leen had. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met het zegel van de oorkondster in groene was. 
 
  N.B. De hier vermelde acte schijnt niet in werking te zijn getreden. Zij is vervangen door die 
  van 1490 september 11 (zie Regestenlijst nr. 1167), welke laatste alleen vermeld wordt in het 
  van Catharina van Voerst en van Ghemen afkomstige leenprotocol in het archief van de heren 
  van Wisch Inv. nr. 67 (Rijksarchief Arnhem). 
 
1053.  1479 oktober 13 (quarta feria post Victoris et Gereonis martirum). 
 Johan Veer en Warner Stockmanszoon, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Alijt then 
 Stalle geschonken heeft aan Alijt then Haeve, Alijt Stockmanss en Alijt then Haefsteden, haar 
 drie nichten, een rente van anderhalve rijnsche gulden per jaar, gaande uit het huis van 
 Herman Stockmanszoon. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4591) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Onder het stuk is genoteerd dat Alijdt ter Hofsteden is uitgekocht. 

 
1054.  1479 oktober 16 (op Sunte Gallen dach). 
 Evert van Byngherden, leenheer van de hof te Byngerden, beleent heer Dierick van Zittart, 
 priester en rector van het Fraterhuis te Doesborch, ten behoeve van deze instelling met een 
 maat land in Angerloe broeck, genaamd die Kermsmaet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 41) met de zegels van de oorkonder en van de leenmannen Johan 
 Goltsmyt en Jan Veyr in groene was. 
 
1055.  1480 januari 24 (in vigilia Conversionis Sancti Pauli). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Henrick Ruwenoert verkocht 
 heeft aan de provisors van het gasthuis aldaar een akker land in het kerspel Dreempt, 
 grenzend aan het Veen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3191) met de zegels van de oorkonder en de gerichtsman Ryckelt ten 
 Haeve in groene was. Het zegel van de gerichtsman Johan Veer is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
1056.  1480 maart 4 (des Saterdages nae den Sondage in der vasten, die ghenoempt is 
 Reminiscere). 
 Wernaer Lerynck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Wilhelm van Heerde 
 verkocht heeft aan het Fraterhuis te Doesborch het goed, genaamd die Horst en Bollartsguet, 
 in Angerloe broeck in het kerspel Angerloe bij de Baersche strate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met de zegels van de oorkonder, de gerichtslieden Hartwich 
 toe Heker en Jan opten Oerd, en Wilhelm van Heerde in groene was. 
 
1057.  1480 april 18 (opten Dinxsdage opten Misericordia Domini). 
 Johan Goltssmyt en Johan van der Goilde, schepenen te Doisboirch, oorkonden, dat Sander 
 van den Grotenhues en zijn vrouw Belie aan het armhuis, gesticht door wijlen heer Dirck 
 Grueter en thans bestuurd door heer Warner Haick en heer Henrick Haick, priesters, 
 geschonken hebben twee koolhoven, een binnen Doisborch en een buiten de 
 Homeydeporte, om daaruit een rente van twee malder rogge per jaar te beuren in plaats van 
 een dergelijke rente, die door wijlen Steven van den Groetenhuiss en diens vrouw 
 Haedewych aan het armhuis was vermaakt, gaande uit hun huis in de stad. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3520) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste 
 geschonden. 
 
1058.  1480 juni 23 (in vigilia Nativitatis Johannis Baptiste). 
 Theodricus Zyttert, priester, rector van het Fraterhuis te Doesborch, Johan Goltsmyt, Johan 
 Veer en Derick Myddeldarp als scheidslieden vanwege heer Nyclaes van Zwolle, priester, 
 rector van het convent St. Mariengrave aldaar, met procuraterse en ministerse enerzijds en 
 Henrick Middeldarp en diens vrouw Alijt anderzijds, doen uitspraak over het aandeel in de 
 nalatenschap van Wilhelma Post, vrouw van Andries Holtman, toekomend aan voornoemd 
 convent en de daarin vertoevende zusters Yde en Lijsbeth. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4254). 
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1059.  1480 november 8 (die Quatuor coronatorum martirum). 
 Johan van Kell Diderixzoon verklaart te hebben verkocht aan heer Hinrick van Rede, kanunnik 
 te Bekehem, een rente van zes rijnsche guldens per jaar, gaande uit zijn slag, genaamd de 
 Blanckenboem, in het kerspel Hummell, onder belofte van vrijwaring door Jacop van 
 Engehusen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4393) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en van Jacop 
 van Engehusen in groene was. 
 
  N.B. Bekehem, thans Beckum, ligt bij Minden in Westfalen. 

 
1060.  1480 december 12 (up Sunte Lucie avont der heliger jonfferen). 
 Schepenen te Dotinchem oorkonden, dat Beernt van Huesen en zijn vrouw Zweene 
 overgedragen hebben aan de pater van het convent, genaamd Unser Liever Vrouwen upten 
 Graeve, ten behoeve van het klooster een brief, sprekende van een stuk land, genaamd dat 
 halve Trichtsche slach, in het Angerloesche brouck, eertijds gekocht van Beernt Kuser. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4253) met het licht geschonden stadszegel in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Stijn van Huesen van den half Trichtschen slach. 

 
1061.  1480 december 21 (op Sunte Thomais’ dach des heilighen apostel). 
 Herman Munnter en zijn vrouw Herberch verklaren ontvangen te hebben van het convent St. 
 Mariengrave te Doisborch een som van vijftig rijnsche guldens, hun toegezegd na de dood 
 van Bette Kuesers, geprofeste zuster in het convent. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4348) met de zegels van de oorkonder en van Jan Veer, zijn neef, in 
 groene was. 
 
1062.  1481 mei 22 (tercia feria post Dominicam Cantate). 
 Henrick van Eeschet en Maes Blyffer, schepenen te Doisboirch, oorkonden, dat Henrick 
 Johanszon en zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan Wychman Henrickszoon een koolhof 
 binnen de stad. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4230) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
  N.B. In dorso staat: Henrick Schaeps hoff (in een uit het Groote convent afkomstig  
  handschrift). 
 
1063.  1481 mei 22 (opten Dinxsdach nae den Sonnendach Cantate). 
 Garret van Tryer en Johan Goltssmyt, schepenen te Doisboirch, oorkonden, dat Bartolt 
 Clincke verkocht heeft aan het convent Maryengrave aldaar een rente van 6½ pond per jaar, 
 gaande uit zijn huis en hof in de Zandtbairch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4331) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1064.  1481 juli 26. 
 Wilhem Dobbelsteyn van Doenraede, ridder, heer tot Haren en tot Lathem, als leenheer, 
 beleent op verzoek van Lijsbette van Enghusen, weduwe van Gerart Pailack van Enghusen, 
 Rabet van Dorsdale Arnoltszoon als hulder ten behoeve van het Groote convent St. 
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 Mariengrave van de derde orde van St. Franciscus met het goed tot Hummerden of ten 
 Weysteneynden in het kerspel Westervoert, waarmee te voren Jacop van Enghuyzen beleend 
 was. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4295) met de zegels van de oorkonder, van Wilhem Lerinck en 
 Henrick Benthinck in groene was. 
 
1065.  1481 december 5 (op Sent Nicolaus’ avont des heiligen bisschops). 
 Henrick Bierwissch en Udo te Boickop, schepenen te Arnhem, oorkonden, dat Kathrijn, 
 weduwe van Gerit Kyvit, verklaard heeft geen aanspraken meer te hebben op een rente van 
 een oud schild per jaar, gaande uit een huis in de Overstrate, door wijlen heer Wolter Kyvit, 
 priester, na het overlijden van zijn zuster Aleid Kyvit, non in het Groote convent, genaamd St. 
 Mariengrave, te Doesborch, vermaakt aan zijn natuurlijke zoon Gerit Kyvit voornoemd, wiens 
 lijftocht door het convent was afgekocht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4335) met de zegels van de oorkonders in bruine was. 
 
1066.  1482 januari 1 (opten Circumsicionis (!) dach). 
 Adolph graaf tot Nassauw, stadhouder-generaal van Gelre en Zutphen, bevestigt in naam van 
 Maximiliaen aartshertog van Oestrijck enz. de privileges van de stad Doesborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 393) met het geplette zegel van de oorkonder in rode was. 
 
  N.B. Adolph van Nassau-Idstein, stadhouder van aartshertog Maximiliaan, gebruikte  
  Jaarsdagstijl. Zie: Graswinckel, Inventaris van het oud-archief van Arnhem, Inleiding, blz. 23. 
 

1067.  1482 januari 1 (opten heyligen Circumsicionis dach). 
 Adolph graaf tho Nassouw, stadhouder-generaal van Gelre en Zutphen, zegt toe, aan 
 ridderschap en steden van het graafschap Zutphen een bezegelde brief te zullen verschaffen, 
 waarbij zijn heer, aartshertog van Oestrijck enz., de bevestiging van de priviles door zijn 
 stadhouder bekrachtigt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 395) met het geplette zegel van de oorkonder in rode was. 
 
  N.B. Jaarsdagstijl. Vergelijk Regestenlijst nr. 1066). 

 
1068.  1482 februari 23 (op Sunte Mathijs’ avent des heiligen apostels). 
 Johan Goltsmyt, Johan Veer en Hartwich thoe Hyeker vanwege Henrick Middeldarpp en zijn 
 vrouw Alijt enerzijds en Willem van Ulfft, genaamd Matelangh, Henrick Winterpoll en Johan 
 Holtman vanwege Andries Holtman als executeur van wijlen zijn echtgenote Wilhelma Post 
 anderzijds stellen een verdeling vast voor de nalatenschap van de laatste, waarna Henrick 
 Middeldarpp en zijn vrouw Alijt als erfgenamen van hun zuster Wilhelma, benevens Andries 
 Holtman aan het Groote convent, genaamd St. Mariengrave, te Doesborch hebben 
 overgedragen de goederen dat Voerslach en die Hacke in het kerspel Angerloe, leenplichtig 
 aan de hof te Dyederen. 
 
 1068a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4254) met de zegels van de eerste vier oorkonders en van de 
  zesde oorkonder in groene was. Het zegel van de vijfde oorkonder is verloren. 
 1068b.  Concept (Inv. nr. 4254). 
 1068c.  Geïnsereerd in de brief d.d. 1482 augustus 28 (zie Regestenlijst nr. 1078). 
 
1069.  1482 februari 28 (ultima die mensis Februarii). 
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 Sander van den Groetenhuis en Henrick van Eeschet, schepenen te Doisborch, oorkonden, 
 dat heer Arnt Mensenzoon en heer Henrick Haick, priesters en provisoren, gevolmachtigden 
 van pastoor en vicarissen, overgedragen hebben aan Garret van Rijn een rente van drie pond 
 per jaar en een van twee pond, gaande uit twee huizen aldaar, behoudens de jaarlijkse 
 memorie, waarvoor Lamberich Loyen en haar zoon Steven een rente van 5½ pond hebben 
 overgedragen.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4413) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1070.  1482 maart 4 (op Manendach post Reminiscere in der vasten). 
 Heer Jacob van Lichtenbarch, commandeur van het huis te Diederen, holtrichter van het 
 bosch van Diederen, oorkondt, dat Claes Noerdinck erkend heeft schuldig te zijn aan de 
 broederschap van het H. Kruis te Doisborch vanwege Johan van Trier zestien rijnsche 
 guldens, waarvoor hij een rente van een rijnsche gulden per jaar heeft gevestigd op zijn 
 aandeel in het genoemde bos. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4519) met de zegels van de oorkonder en de gerichtsman Gerloch van 
 Broickhuysen in groene was, het eerste licht geschonden. Het zegel van de gerichtsman 
 Willem Noerdinck is verloren. 
 
1071.  1482 maart 12 (ipso die Gregorii pape). 
 Henrick van Eschet en Warner Stockmanszoon, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 Henrick Janszoon en zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan Wessell Schaep en diens vrouw 
 Alyde een rente van twee pond per jaar, gaande uit het huis van Garrit Mesmaker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4592) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
 geschonden. 
 
1072.  1482 april 15 (des Manendages nae den Sonnendach Quasimodo). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Johan Moerbeeck en zijn 
 vrouw Wyse verkocht hebben aan het convent St. Mariengrave te Doesborch de helft van 
 een stuk land, genaamd Trichterslach, in het kerspel Angerloe in Angerloebroeck, waarvan de 
 andere helft reeds aan het convent behoort, tynsplichtig aan de heerlijkheid Bronckhorst, 
 waarbij Derick die Gryse mede belofte van vrijwaring doet. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4253) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Gart van 
 Trier en Johan Veer in groene was. 
 
1073.  1482 mei 15 (opten Guedesdach na dem Sondage Vocem jocunditatis). 
 Thijs Myrenberch, richter te Angerloe, oorkondt, dat Henrick Myddeldarp en Lueff 
 Schuerman als gemachtigden van heer Arnt van den Collick na panding op Bernt Talholt het 
 eigendom hebben verkregen van het goed, genaamd Potsmaet, leenroerig aan de hof te 
 Bingerden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 36) met de zegels van de ambtman Wessel van den Loe, de 
 oorkonder en de gerichtslieden Willem van Bonyngen en Willem van Wees in groene was. 
 
1074.  1482 juni 28 (up Sunte Peter ind Pouwels avont der heliger apostelen). 
 Schepenen te Doetinchem oorkonden, dat Johan Moirbeck Beerntszoon en Derick die Gryse 
 beloofd hebben, het halve Trichterslach, dat door eerstgenoemde aan het Groote convent te 
 Doisborch is verkocht, te zullen vrijwaren. 
 



191 

 

 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4253) met het geschonden stadszegel in groene was. 
 
1075.  1482 juli 3 (des anderen dages Onser Liever Vrouwen Visitacionis Marie). 
 Evert van Bingerden als leenheer beleent na gerechtelijk verwin Loeff Scuerman als hulder 
 vanwege heer Arnt ter Collick, priester, met de Potsmate in de buurschap Beinhem en het 
 kerspel Doesborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 36) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en de 
 leenmannen Lambert Tellichuys en Gerlich Putseler in groene was. 
 
1076.  1482 augustus 3 (ipso die Invencionis Stephani prothomartiris). 
 Jonkvrouwe Lijsbeth van Enghusen, priorin van het convent Sleenhurst, met toestemming 
 van heer Gaert Vogelsanck, biechtvader van genoemd convent, eenerzijds en zuster Mechtelt 
 Rovers, ministerse, en zuster Bartruyt tAverynck, procuraterse, van het convent Mariengrave 
 te Doesborch, met toestemming van de bichtvader, heer Nycolaes van Zwolle, anderzijds 
 komen overeen, dat zij de lusten en de lasten in de nalatenschap van Lijsbeth van Enghusen, 
 weduwe van Gart Palick van Enghusen, moeder van Lijsbeth voornoemd en van Griete van 
 Enghusen, zuster te Doesborch, gelijk zullen delen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4384) met de zegels van de beide conventen in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Den brieff, daer wy mit die van Sleenhorst myt malkanderen verbonden 
  hebben, dattet ons gelycker hant angaen sal alle opcomende saken van last of onlede,  
  hercomende van zelige Jacob van Enghusen. 
 
1077.  1482 augustus 20 (feria tercia post Assumpcionis Marie). 
 Arnoldus Menso’s zoon en Henricus Haeck, priesters en procuratoren, en de gemene 
 vicarissen van de parochiekerk te Doisborch verklaren, dat Geryt van Ryne hun een rente van 
 drie pond per jaar heeft toegekend, gaande uit een huis in de Waterstrate, in plaats van een 
 uit zijn huis op de hoek bij het Groote convent. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4413) met de zegels van de eerste oorkonder en van heer Werner 
 Haeck, oom van de tweede oorkonder, in groene was. 
 
1078.  1482 augustus 28 (in profesto Decollacionis Johannis Baptiste). 
 Broeder Jacob van Lichtenberch van de Duitse orde, commandeur te Dyederen, beleent op 
 verzoek van heer Nyclaes van Zwolle, priester, provisor, en zuster Bartruyt tAvereynck, 
 procuraterse, en onder insertie van de brief d.d. 1482 februari 23 (zie Regestenlijst nr. 1068) 
 het convent St. Mariengrave te Doesborch met dat Voerslach en die Hacke in het kerspel 
 Angerloe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4254) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
1079.  (14)82 augustus 29 (Acta Zutphanie in die Sancti Johannis Decollationis). 
 Deken en kapittel van de kerk van St. Walburgis te Zutphania en de Magistraat van die stad 
 geven vidimus van de brief d.d. 1233 juli 9 (zie Regestenlijst nr. 4). 
 
 Afschrift (Inv. nr. 700), gewaarmerkt door Petrus a Wullen, secretaris van de heerlijkheid 
 Borculoe. 
 
  N.B. Gedrukt: P. Bondam, Charterboek, blz. 408. 
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1080.  1482 september 15 (Dit ….. is geschiet in een camer in den convent voirsz. binnen 
 Doesborch). 
 De notaris Hermannus van der Golde instrumenteert, dat Elizabeth, weduwe van Gerit Palyck 
 van Enghusen, aan het Cistercienserklooster te Sleenhorst en het Tertiarissenconvent, 
 genaamd St. Mariengrave, te Doesborch geschonken heeft haar huis, hof en weide in het 
 kerspel en het amb Zevener voor zekere, haar in haar ziekte geleende gelden, benevens een 
 bezegelde brief ten laste van jonkvrouwe Katherina, dochter van Gelre. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4297) met de signatuur van de notaris. 
 
1081.  1482 september 17 (op Sunte Lamberts dach). 
 Werner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat heer Reyner van Elten, 
 priester, verkocht heeft aan Reyner van Elten, zijn neef, al wat hij heeft geërfd van zijn zuster 
 Mechtelt, in leven weduwe van Clais van Millinghen, met name een huis te Doesborch in de 
 Gasthuysstrate en een stuk land te Lathem, genaamd Bairsche slach, alsmede het aandeel 
 van zijn zuster Jutte van Elten in genoemde nalatenschap, dat hij nog zou komen te erven, als 
 hij deze laatste zou overleven. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 94) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Gherit 
 Middelderp en Warner Stockman in groene was, de laatste twee licht geschonden. 
 
1082.  1482 oktober 29 (des anderen dages nae Symonis ende Jude). 
 Werner Lering, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat heer Bitter van Huessen, pater 
 van het convent te Nederelten, verkocht heeft aan heer Derick Zittart, rector van het 
 Fraterhuis te Doesborch, het land, genaamd dat Gulicker maetken, en twee derden van 
 Kompliker hoven aan de Vonderloesche strate in het kerspel Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 78) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Jan 
 Veer en Jan opten Oerde in groene was. 
 
1083.  1483 januari 28 (des Dinxdages post Conversionis Pauli). 
 Godfridus Vogelsanck, priester en provisor, en Elysabeth van Enghusen, abdis van het 
 convent van der Sleenhorst, alsmede Nycolaus van Zwolle, priester en rector, en Mechtelt 
 Rovers, ministerse van het convent Sunte Mariengrave te Doesborch, erkennen 380 gouden 
 rijnsguldens van geleend geld schuldig te zijn aan jonker Ghysbert broeder tot Wysch. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4382). 
 
1084.  1483 april 16 (feria quarta post Dominicam Misericordia Domini). 
 De officiaal van het hof te Munster oorkondt, dat heer Hinrick van Rede, priester, officiant 
 van de O.L. Vrouwe kapel in den “porteke” van de Dom aldaar, overgedragen heeft aan heer 
 Wennemaer van der Horst, domheer, en heer Johan Kluver, vicaris ten Dom, een rente van 
 zes rijnsche guldens per jaar, hem verkocht door Johan van Kell Diderichszoon en gaande uit 
 zijn slag, genaamd de Blanckenboem, in het kerspel Hummel. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4393) met het licht geschonden zegel en contrazegel van de 
 oorkonder in groene was. 
 
1085.  1483 april 25 (ipso die Marci ewangeliste). 
 Hartwich to Hiecker en Henrick Wyssinck, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Marten 
 ter Poerten en zijn vrouw Styne al hun roerende en onroerende goederen binnen of buiten 
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 de stad aan het gasthuis aldaar hebben geschonken, onder voorbehoud van levenslang 
 gebruik van de bijen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3170) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1086.  1483 juli 16 (des Wonsdages post Divisionem beatorum apostolorum). 
 Willem van Uulfft geheten Matelanck en Henrick Wyssinck, schepenen te Doisborch, 
 oorkonden, dat Johan die Ley en zijn vrouw Berte verkocht hebben aan de broederschap van 
 St. Katherine te Doisborch een rente van een rijnsche gulden per jaar, gaande uit hun huis 
 aldaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4510) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
 geschonden. 
 
1087.  1483 augustus 26.  
 Jasper, heer tot Culenborch enz., beleent Rodolph van Vyeracker als gevolmachtigde van het 
 convent St. Mariengrave te Doesborch namens jonkvrouwe Margriete van Enghusen, 
 geprofeste non aldaar, met het goed, genaamd Bavendarp, in de Liemersch in het kerspel 
 Zevener op die Loeit, dat op haar vererfd was door het overlijden van haar broer Jacop van 
 Enghusen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4298) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in rode was. 
 
 1088.  1483 oktober 26 (des Sonnendages na Crispini ind Crispiniani martirum). 
 Hartwich toe Hiecker en Henrick Wyssinck, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat de 
 broers Henric en Derick Rouwenoert en heer Jacob Rouwennoert hebben overgedragen aan 
 het Fraterhuis aldaar een maatje land of koolhof aan de Duysterstege, vroeger behorend aan 
 Wilhem Matelanck, en aan het Fraterhuis vermaakt door hun moeder wijlen jonkvrouwe 
 Gosen Rouwenoert. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 34) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Have buyten die Meypoort. 

 
1089.  1484 januari 19 (op Suncte Fabiaen ende Sebestiaens avent mertelers). 
 Henrick Meyntynck verklaart verkocht te hebben aan Konne Onstedinck een stuk bouwland 
 in het kerspel Hengell in de Veldekersenghe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4437). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Ad altare Trium Regum. 

 
1090.  1484 januari 24 (op den avent Conversionis Pauli). 
 Reyneken Schulte, ambtman van mr. Vincencius van Eyl, proost van de kerk van Oldenzale, 
 ontslaat Styne Brunynck, dochter van Gheerd en Bele Brunynck, geboren van Brunynck te 
 Hasselo in het kerspel Oldensale, uit de horigheid aan de proosdij van genoemde kerk tegen 
 betaling van een geldsom en tegen inruiling van de vrije Ludeken, zoon van Johan en Fenne 
 ten Aernynghove te Hasselo, in die stand. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4141) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
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1091.  1484 februari 19 (in onser stad van Valenchin den XIXen dach van Februario int jaer ons 
 Heren duysent CCCC drie ende tachtentich). 
 Maximiliaen en Phelips, aartshertogen van Oistenrijck enz., gelasten de richters van 
 Doesborch en van Dottinghem, on de inwoners van Angerloe, Latem, Ghiisbeck, Beynhem, 
 Elderick en Dichteren, welke streken de ambtman van Lyemersch onder zich wil trekken, op 
 te dragen nergens anders ten gerichte te komen dan waar zij van ouds gewoon zijn geweest, 
 dat wil zeggen binnen de stad Doesborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 402) met het tegenzegel van de eerste oorkonder in rode was. 
 
1092.  1484 maart 27 (opten Zaterdach post Dominicam Oculi in der heiliger vasten). 
 Mr. Maes Blyffer en Hartwich to Hiecker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat heer Bitter 
 van Huessen, pater van het zusterenconvent volgens de regel van St. Augustinus te Neder 
 Elten, overgedragen heeft aan heer Johan van Aelwijlre ten behoeve van het Klerkenhuis te 
 Doisborch een rente van acht pond per jaar, gaande uit een huis en hofstede in de 
 Gasthuysstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 109) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1093.  1484 maart 31 (des Guesdaiges na den Sonnendach Letare Jherusalem). 
 Werner Leerynck, richter te Doesborgh, oorkondt, dat Henrich van der Hovelick, oudste zoon 
 van wijlen Willem van der Hovelick, en Jorden van der Hovelick, zijn oom, aan Gerit van Till 
 en Johan van Till, diens zoon, losrecht geven van een door dezen aan hen verkochte rente 
 van 6¼ rijnsche gulden per jaar, gaande uit de Nyenhoff in het kerspel Drempt, voor een som 
 van honderd rijnsche guldens. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 80) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Johan 
 van Middachten en Johan Goltsmith in groene was. 
 
1094.  1484 maart 31 (des Guesdaiges na den Sonnendach Letare Jherusalem). 
 Wolter Teyngnagell en Jorys van Groenen als afgevaardigden van Oesswaeld heer van den 
 Berge, burgemeesters, schepenen en raad van de stad Zuitphen, alsmede Aleff van Wylaick 
 heer Gadertzzoon en Derick van Honepell vanwege Gerid van Till en diens zoon Johan 
 enerzijds en Werner Leerynck en Johanne Goltsmyth vanwege jonkvrouwe Hermen van 
 Bronchorst, weduwe van wijlen Willem van der Hovelick van Aldenhave, haar zoon Henric en 
 diens oom Jorden van der Hovelick, stellen een magescheid vast, waarbij laatstgenoemde 
 partij o.a. afstand doet van alle aanspraken op de Nyenhoff in het kerspel Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 80) met het zegel van Oswald heer van den Bergh, het stadszegel 
 van Zutphen en de zegels van Aleff van Wylaick, Derich van Honepel, Werner Leerynck en 
 Johan Goltsmith in groene was, het eerste zwaar, het tweede en het derde licht geschonden. 
 
1095.  1484 maart 31 (des Guesdaiges na den Sonnendach Letare Jherusalem). 
 Werner Leerynck, richter te Doesborch, oorkondt, dat de weduwe van der Hovelich en haar 
 zoon Henrich benevens Jorden van der Hovelich overgedragen hebben aan Bernd Gruter (?) 
 en ….. hun verwin aan landerijen in de kerspelen Angerlo en Drempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4260) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Johan van 
 Middachten en Johan Goltsmyt in groene was, de laatste twee licht geschonden. 
 
  N.B. Het stuk is zeer beschadigd door vocht en deels onleesbaar, waardoor de inhoud van het 
  regest onvolledig is en niet geheel vaststaat. 
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1096.  1484 juni 12 (op Sente Odolphus’ dach confessoris). 
 Johan, heer tEgmond en tBair, stadhouder-generaal van Hoillant, Zeelant en Vrieslant, 
 schenkt aan Henrick van Egmont, zijn bastaardbroer, wegens diens trouwe diensten alle 
 brieven en renten uit de Nyenhoeff in het kerspel Drempt in het ambt Doesborch, afkomstig 
 van Griet Stockmans. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 81). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
1097.  1484 juli 5 (des Manendages post Translacionis Martini). 
 Warner Lerick, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Henrick toe Compelwijck 
 Henrickszoon verkocht heeft aan het Fraterhuis te Doesborch zijn derde deel van een stuk 
 land, genaamd Tyden sleechken, in het kerspel Dreempt tussen de Vonderloesche straete en 
 de Steenresche weteringe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 79) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Johan 
 Goltsmit en Sander van den Grotenhuys in groene was. 
 
1098.  1484 juli 29 (des Donredaiges na Sunte Jacops dach). 
 Aernt van Tuyll Reyerszoon en Wouter van Overrijn, schepenen te Deyll, oorkonden, dat 
 joffer Janna van Meteren, weduwe van Gysbert van Haefften, verkocht heeft aan Gerit van 
 Rijn ten behoeve van het convent van St. Marie te Doesborch en Aryen van Rijn 
 Geritsdochter, 3½ morgen land in het gericht van Malsen nopten Santacker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4276) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1099.  1484 augustus 23 (op Sunte Bartholomeus’ avont des hilligen apostels). 
 Wichman van Eymeren, ambtman van de heren van Proemen, beleent Johan Keppelman met 
 de helft van het goed, genaamd Teynck, in het kerspel Warnsfeld en de buurschap Eeffde, 
 leenroerig aan het Godshuis te Proemen, na opdracht door diens vader Ceele Keppelman, 
 van welk goed de andere helft aan de oudste dochter van wijlen Jan Huernynck toebehoort. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 95) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
1100.  1484 augustus 31 (des Dinxdages post Decollacionis Sancti Johannis Baptiste). 
 Gerit van Trier en Arnt Davenneyt, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Grieta van 
 Tongheren en Teviken, haar man, verkocht hebben aan Henrick ten Conpelwick (?), hun 
 broer, een erf, gelegen binnen of buiten de stadsvrijheid, door hen geërfd van hun vader 
 Henrick ten Compelwick. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4542) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1101.  1484 september 26 (in onse stadt van Andwerpen). 
 Maximiliaen en Philips, aartshertogen van Oistrijck enz., bevelen de deurwaarder om de 
 inwoners van Angerloo en Angerloobrouck aan te zeggen, dat zij te Doisborch in het gericht 
 behoren te komen, en dat zij de compositiegelden van Zuytphen behoren te voldoen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 402) met het zwaar geschonden zegel en tegenzegel van de eerste 
 oorkonder in rode was. 
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1102.  1484 december 3 (des Vrydages post Andree apostoli). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Derick int Velt en zijn vrouw 
 Heylwich verkocht hebben aan het Fraterhuis te Doesborch een stuk land, genaamd die 
 Nyemate, in de buurschap Olbergen en het kerspel Dyederen, tynsplichtig aan de heerlijkheid 
 Keppell. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 56) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Johan 
 Goltsmit en Johan opten Oerde in groene was. 
 
1103.  1485 januari 5 (in vigilia Epiphanie Domini). 
 Broeder Wilhelmus Haestrecht van de Duitsche orde, pastoor van de parochiekerk te 
 Doesburgum, geeft aan de priesters en klerken van het Fraterhuis op den Berg vergunning 
 een toren te hebben met een klok, alsmede om op een altaar de Mis te lezen en aan de 
 bewoners van hun huis de H. Eucharistie en het Laatste Oliesel te bedienen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 10) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. In dorso bevindt zich een verklaring van de oorkonder, waarin hij vrije toegang verleent 
  tot de viering van een eerste mis van een neopresbyter in het Fraterhuis. Gedrukt: Archief 
  Aartsbisdom Utrecht, deel 39 (1913), blz. 268 (met verkeerde maand: Februari). 
 

1104.  (14) 85 maart 1 (des Dinxdaeges post Remynyssere). 
 Harmen van Wytenhorst, Elbert van Honepell en Peter Cost vanwege het klooster 
 Sledenhorst enerzijds en Johan Goltsmyt, Henrick Weylren en jonge Johan Goltsmyt vanwege 
 het convent Mariengrave, genaamd dat Groete convent, te Doesborch anderzijds stellen een 
 scheiding vast van de goederen en renten in Lymersch, op de kloosters vererfd van de 
 weduwe van Palyck van Enghuyssen, waarbij het convent Mariengrave verkrijgt de hof ten 
 Esch, het halve Culenborssche leen en de “omloep” van de andere landen en renten in 
 Lemersch, terwijl het zal mogen behouden het Meerslach, dat in levenslang vruchtgebruik 
 was toegewezen aan jonfer Barbare van Wytenhoerst. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4386) op papier. 
 
  N.B. Chirograaf. 

 
1105.  1485 mei 24 (des Dinxdages post Penthecostes). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat jonkvrouwe Katheryna van 
 Gemen en van Voerst tot een eeuwig testament geschonken heeft aan het convent Sunte 
 Mariengrave te Doesborch ten behoeve van de armen volgens een daarvoor in het stedelijk 
 gerichtsboek ingeschreven ordonnantie een rente van tien oude schilden per jaar, gaande uit 
 het goed die Hurste of Bollertsgoet in het Angerloebroick, eertijds door haar gekocht van 
 Bernt Gruter en diens vrouw Nenne. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 119) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden 
 Hartwich toe Heker en Garyt Penninck in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Der jonferen brieff van die Horst. 

 
1106.  1485 juni 12 (op Sunte Odulphus’ dach den heilighen confessoer). 
 Aelbert, Reyner, Alit en Lutgert, broers en zussen, kinderen van Bernt Oeberts, verklaren 
 verkocht te hebben aan Gerrit Oeberts, hun neef, een stuk land, genaamd die Elsse maet, in 
 het broek in het kerspel Weel. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4294) met de zegels van Gerit Palic van Broeckhusen en Reyner van 
 den Holst in groene was, het eerste licht geschonden. 
 
1107.  1485 september 9 (Die Veneris. - Acta ….. in refectorio domus clericorum in Doesborch). 
 De notaris Henricus Haeck instrumenteert, dat heer Reynerus van Elten, priester, zijn zuster 
 Jutta van Elten, die lichaams- en geesteskrank is, onder toezicht en zorg van het Fraterhuis te 
 Doesborch heeft gesteld, terwijl haar bezittingen na haar dood eveneens aan die instelling 
 zullen komen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 94) met de signatuur van de notaris. 
 
1108.  1485 september 10 (op Saterdach na Onser Liever Vrouwen dach Nativitatis). 
 Henric Fruchtebecker, richter in de heerlijkheid Bair, oorkondt, dat heer Reyner van Elten, 
 priester, en jonkvrouwe Johanna van den Haghe verkocht hebben aan het Fraterhuis te 
 Doesborch een stuk land, genaamd dat Bairsche slach, gelegen in de heerlijkheid Bair, de 
 buurschap Latem en het kerspel Reden in heer Everts broick achter Bair, terwijl hun zuster en 
 tante Jutte van Elten, die ziek is naar lichaam en geest, voor haar aandeel levenslang door het 
 Fraterhuis zal worden onderhouden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 94) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Gerloff 
 Putzeler, rentmeester Bair en Deric Maekreel in groene was, het eerste geschonden. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Onsen coepbrieff van Bairsche slach. 

 
1109.  1485 december 12 (opten Manendach nae Conceptionis Marie). 
 Geert ter Bruggen en Arnt van Bevervoirde, schepenen te Deventer, oorkonden, dat Herman 
 van Dortmunde, tripmaker, en zijn vrouw Emme verkocht hebben aan Geerlich Sympelraede 
 een huis in de Vleyscuppelstegell aldaar, belast met twee jaarlijkse renten. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4559). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
1110.  1485 december 20 (in vigilia Sancti Thome apostoli). 
 Gerit van Trier en Johan Goltsmit, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan Keppelman 
 en zijn vrouw Alijt verkocht hebben aan het convent St. Mariengrave aldaar een huis en 
 hofstede aan de Vyschmarckte, vroeger toebehorend aan wijlen Hille van Zweten. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4231) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Item van Cleefs huys, dat Hille van Zweeten toe te hoeren plach. 

 
1111.  1485 december 20 (in vigilia Sancti Thome apostoli). 
 Gerit van Trier en Johan Goltsmit, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Albert Scaep en 
 zijn vrouw Jutta benevens Gerit Scaep, zijn broer, beloofd hebben het convent van St. 
 Mariengrave aldaar schadeloos te zullen houden voor honderd rijnsche guldens, door het 
 convent verschuldigd aan Henrick Myddeldarp van het versterf van wijlen Wilhelma Post, 
 vrouw van wijlen Andries Holtmans. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4357) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1112.  1485 december 27 (ipso die Sancti Johannis apostoli et ewangeliste). 
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 Johan Goltsmit en Sander ten Grotenhuys, schepenen te Doisborch, geven vidimus van de 
 brieven d.d. 1454 februari 21 en 1456 mei 7 (zie Regestenlijst nrs. 762 en 792). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 94) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1113.  1486 februari 13 (des Manendages na Invocavit). 
 Hartwich to Hiecker en Gerit Pennynck, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Stijn van 
 Kell aan het Groote convent St. Mariengrave aldaar verkocht heeft de kleinste hof van twee 
 in een schepenbrief vermelde hoven, gelegen buiten de Hameidepoerte. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4232) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1114.  1486 maart 7 (des Dinxdages na den Sonnendaghe Letare Jherusalem etc.). 
 Johan Goltsmit en Hartwich to Hiecker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Flore 
 Weggen(beckers?) verkocht heeft aan het Groote convent Mariengrave aldaar een 
 hofsteedje in de Kupperstrate naast het huis van Zander Kuper. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4233) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan. 

 
1115.  1486 maart 9 (des Donredages na den Sonnendach Letare Jherusalem etc.). 
 Johan Goltsmit en Hartwich to Hiecker, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Wolter 
 Schomaker verkocht heeft aan het Groote convent st. Mariengrave aldaar een hofsteedje in 
 de Kuperstrate naast het huis van Zander Kuper. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4233) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 geschonden. 
 
1116. (1486) maart 9 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri primo). 
 Henricus, koning van Anglia enz., bevestigt de kooplieden van Alemannia de hier 
 geïnsereerde brieven van 1474 juli 20 en 1474 juli 28 (zie Regestenlijst nrs. 994, 995). 
 
 Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 59. 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, XI, nr. 20. 

 
1117.  1486 maart 16 (ipso die Ciriaci et sociorum eius). 
 Hartwich te Hiecker en Arnt Daveniet, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Elsbe 
 Baltermans verkocht heeft aan de moederkerk een rente van drie rijnsguldens per jaar, 
 gaande uit een huis en hof in de Smeetstrate, vroeger behorend aan Gerit Baltermans, haar 
 vader. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 15. 
 
1118.  1486 maart 16 (ipso die Ciriaci et sociorum eius). 
 Hartwich te Hiecker en Arnt Daveniet, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Jan opten 
 Oirde en Derick Hoiffsmyt, kerkmeesters van de moederkerk aldaar, verkocht hebben aan het 
 Arme weduwenhuis in de Waterstrate aldaar een rente van drie rijnsguldens per jaar, gaande 
 uit een huis en hof in de Smeedtstrate, vroeger behorend aan Gerit Baltermans. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 15. 
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1119.  1486 april 2 (dess Sonnendages na den hillichgen Paeschdach). 
 Johan, heer tot Egmont en tot Bair, stadhouder-generaal van Hollant, Zeelant en Vrieslant, 
 maakt op verzoek van de priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch het land, 
 genaamd dat Bairsche slach, dat eertijds vanwege de heerlijkheid Bair is verpand, tot een 
 tynsgoed, tynsplichtig aan genoemde heerlijkheid. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 94) met het geplette zegel van de oorkonder in rode was. 
 
1120.  1486 april 21 (des Vrydages post Jubilate). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat heer Nycolaus van Zwoll, pater, 
 zuster Mechtelt Rovers, ministerse, en zuster Lijsbeth van Meer, procuraterse van het 
 convent St. Mariengrave te Doesborch, erkend hebben schuldig te zijn aan Adolph van 
 Remen en zijn vrouw Johanna van Hackforden, weduwe van Jacob van Enghusen, 250 
 rijnsche guldens wegens de door haar in haar eerste huwelijk ingebrachte en ongebruikt 
 gebleven medegave, en stellen daarvoor verschillende landerijen in Angerloe en 
 Angerloebroick tot onderpand. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4383). De zegels van de oorkonder, de gerichtslieden Hartwich toe 
 Heker en Maes Blyffer, het convent, Johan Momme van Kell en Henrick Ruwenoert zijn 
 verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Item van die 250 enckel guldens die Alefs wijff van Remen betaelt  
  hebben. 

 
1121.  (1486) juni 20 (apud Westmonasterium ….. anno regni nostri primo). 
 Henricus, koning van Anglia enz., bevestigt de hier geïnsereerde brief d.d. 1474 december 14 
 (zie Regestenlijst nr. 1001). 
 
 Afschrift van 1554 (Inv. nr. 2472), fol. 81 verso. 
 
  N.B. Vermeld: Hansisches Urkundenbuch, XI, nr. 46 (met datum: 29 juni). 

 
1122.  1486 juli 1 (des Satersdaiges post Petri et Pauli apostolorum beatorum). 
 Johan van Ghemen, bastaard, onderdrost van het land van Zutphen, oorkondt, dat Willem 
 Yseren vanwege de gemene vicarissen van St. Walburg te Zutphen aan heer Gadert 
 Voegelsanck, bestuurder van het besloten convent Sledenhorst, en heer Clais van Swolle, 
 bestuurder van het besloten convent Mariengrave te Doesborch, die de vicarissen een rente 
 van 31¼ rijnsche gulden per jaar hebben verkocht, gaande uit de landerijen die Kleyn Elmpt 
 en dat Elsholt in het kerspel Hummel, het recht heeft gegeven deze rente met 500 rijnsche 
 guldens af te lossen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4387) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
  N.B. In dorso is aangetekend, dat heer Clais vanZwoll namens het convent Mariengrave de 
  helft van deze rente heeft afgelost op de 22

e
 februari 1487. 

 

1123.  1486 augustus 5 (des naesten Satersdaiges post Petri ad Vincula). 
 Deken en kapittel van St. Walburgh te Zutphen verklaren ontvangen te hebben van heer 
 Gadert Voegelsanck, bestuurder van het klooster Sledenhorst, en heer Claes van Zwolle, 
 bestuurder van het convent Mariengrave te Doesboirch, een som van 500 rijnsche guldens, 
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 welke som door deze kloosters als erfgenamen van Jacop van Eynghuesen, wiens zussen daar 
 geprofest zijn, betaald is in afkorting op een door het kapittel namens hertog Adolph van 
 Gelre verstrekte en door Jacop mede bezegelde som van duizend rijnsche guldens. 
 
 1124a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4382) met het licht geschonden kapittelzegel in groene was. 
 1124b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4382). 
 
1124.  1486 oktober 29 (des Sonnendages post Symonis et Jude apostolorum). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat heer Arnt Mensenzoon, 
 priester, verklaard heeft in het jaar 1479 verkocht te hebben aan Willem van Langenfelde 
 een derde deel van Howeden in Angerloebroick in het kerspel Angerloe in het ambt 
 Doesborch, waarvan de andere ⅔ toebehoren aan het O.L. Vrouwe-altaar bij de preekstoel in 
 de moederkerk te Doesborch, maar dat hij, omdat Willem voornoemd intussen gestorven is, 
 deze grond thans heeft overgedragen aan Griete van Langenvelde, weduwe van Elyas van 
 Langenfelde, diens stiefmoeder, alsmede aan Johan, Conraet, Katheryne, Griete en Styne, 
 kinderen van (voor?)noemd echtpaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4255) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Johan 
 Goltsmit en Garyt Gruter in groene was. 
 
1125.  1486 oktober 30 (des Manendages post Symonis et Jude apostolorum). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Griete van Langenfelde, 
 weduwe van Elyas van Langenfelde, Johan van Langenfelde en zijn vrouw Katheryne, Conraet 
 van Langenfelde, Katheryne van Langenfelde, benevens Garyt van Tateler en Griete van 
 Langenfelde, zijn vrouw, verkocht hebben aan het convent St. Mariengrave te Doesborch een 
 derde van een stuk land, genaamd Howeden, in Angerloebroick in het kerspel Angerloe, op 
 hen vererfd van hun vader Elyas voornoemd en hun broer Willem van Langenfelde. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4255) met de zegels van de gerichtslieden Johan Goltsmit en Garyt 
 Gruter en een fragment van dat van de oorkonder in groene was. 
 
1126.  1486 november 7 (acta ….. in Doetinchem in platea communi coram domo scabinali). 
 De notaris Hermannus Kaerll instrumenteert, dat Arnoldus ten Collick, vicaris van het altaar 
 van St. Nicolaas in de parochiekerk van St. Catherina te Doetinchem, geschonken heeft aan 
 de vicarie van St. Andreas. Bartholomeus, Gregorius, Jheronimus en Ursula in de 
 parochiekerk te Doesborgum een rente van 5½ rijnsche gulden, gaande uit een stuk land, 
 genaamd Potsmate, liggende aan de Blecstrate, onder de last van wekelijkse missen, van 
 welke rente hij de brief heeft overgedragen aan de vicaris, heer Theodericus Zitter. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4487) met de signatuur van de notaris. 
 
1127.  1486 november 13 (op Manendach post Martini episcopi). 
 Evert Horstinck, richter in het kerspel Hengloe op den Goy, oorkondt, dat Wolter, zoon van 
 Bartold de steenmetselaar, verkocht heeft aan Johan tLoynck en diens vrouw Jutte een stuk 
 zaailand in Veltkens enck. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4438) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Ad altare Trium Regum. 

  
1128.  1486. 
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 Bartelt Klinck verpacht aan Johan ten Brincke, zijn huisvrouw Yde en hun dochter Bartruyt 
 zijn hofstede, weiland en boomgaard in het kerspel Dreempt voor 4½ rijnsche gulden per 
 jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4597) met de zegels van Maes Blyffer, Aelbert Scaep, de oorkonder 
 en Willem Symenszoon in groene was. 
 
1129.  1487 januari 24. 
 David de Burgondia, bisschop van Trajectum, verklaart, dat Johannes de Arundine, bisschop 
 van Usbitum, aan Hertwycus Gherarduszoon, scholaris van het bisdom Trajectum, de tonsuur 
 heeft toegediend. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4492) met het zwaar geschonden zegel “ad ordines” van de 
 oorkonder in rode was. 
 
1130.  1487 februari 1 (op Onsser Liever Vrouwen avent Purificacionis etc.). 
 Johan, heer toe Voirst en toe Keppel, als tynsheer verklaart aan heer Arendt ten Kolck 
 Arendtsoen, priester en vicaris te Dottynchem, toestemming te hebben gegeven om het 
 goed thoe Kolwijck te verkopen aan wie hij wil, mits men het blijft vertynsen in de hof te 
 Olbergen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4256) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
1131.  1487 februari 6 (des Dinxdages nae Onser Liever Vrouwen dach geheiten Lichtmissen). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Johan van Till verkocht heeft 
 aan het Clerckenhuys te Doesborch het goed, genaamd de Nyenhoff, met het daarop staande 
 huis en de aan het goed behorende tiend in het kerspel Dreempt en het ambt Doesborch, 
 behoudens de op dat goed rustende renten. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 80) met een fragment van het zegel van de oorkonder en de 
 geschonden zegels van de gerichtslieden Hartwich toe Heker en Garyt Gruter in groene was. 
 
1132. 1487 februari 7 (des Wonsdages post Purificacionis Marie virginis). 
 Adolph van Remen en Johanna van Hackforden, zijn vrouw, verklaren ontvangen te hebben 
 van het convent Mariengrave te Doesborch 250 rijnsche guldens, welke som het convent aan 
 haar verschuldigd was wegens door haar aan wijlen Jacob van Enghusen verstrekte gelden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4383) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1133.  1487 maart 9. 
 David de Burgundia, bisschop van Trajectum, verklaart, dat Johannes de Arundine, bisschop 
 van Usbitum, aan Hertwicus Gerarduszoon van Doesborch, clericus van het bisdom 
 Trajectum, de kleine wijdingen heeft toegediend. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4492) met het zwaar geschonden zegel “ad ordines” van de 
 oorkonder in rode was. 
 
1134.  1487 maart 28 (des Wonsdages post Letare Jherusalem). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Henrick van Egmont, bastaard, 
 en zijn vrouw Agnese verkocht hebben aan het Clerckenhuys te Doesborch een rente van 8½ 
 oud schild per jaar, gaande uit het goed de Nyenhoff in het kerspel Dreempt. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 81) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden 
 Hartwich toe Heker en Henrick ter Bruggen in groene was. 
 
1135.  1487 april 14 (Sabbato in vigilia Pasche). 
 David de Burgundia, bisschop van Trajectum, verklaart, dat Johannes de Arundine, bisschop 
 van Usbitum, O. Carm., aan Hertwicus Gerarduszoon van Doesborch, diaken van het bisdom 
 Trajectum, de priesterwijding heeft toegediend. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4492) met het zwaar geschonden zegel “ad ordines” van de 
 oorkonder in rode was. 
 
1136.  1487 november 19 (op Sunte Elysabethz dach der heiliger wedue). 
 Heer Peter van tZareyen, biechtvader, zuster Agnes van Berckel, matersche, zuster Hadewich 
 van der Horst, procuratrix, en zusters van het Tertiarissenconvent van St. Catherina in 
 Mariendael, genaamd in die Oede, buiten Venloe, verklaren verkocht te hebben aan Kathrine 
 van Ghemen eertijds vrouwe toe Voirst, toe Keppel etc. een lijfrente van tien rijnsche guldens 
 per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4610) met het zwaar geschonden conventszegel in bruine was. 
 
1137.  1488 februari 24 (in vigilia Mathie apostoli). 
 (Hartwich toe) Hiecker en Roloff Scholts, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat 
 Harmanna, weduwe van (Wille)m van der Hovelwyck, aan het convent (St. Mariengrave) te 
 Doesborch, dat haar een rente van 12½ gulden per jaar heeft verkocht, de bevoegdheid geeft 
 om daarop jaarlijks zes guldens te korten gedurende het leven van Griete van Bronchorst, 
 zuster van Harmanna voornoemd, en non in genoemd klooster. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4351) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan. 

 
1138.  1488 juli 16 (des Gonsdages post Divisionis apostolorum). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat heer Arnt ten Colcke de oude, 
 priester, geschonken heeft aan heer Derick Sittert, priester, vicaris der vicarie op het altaar 
 van St. Andries en St. Bartholomeus, St. Gregorius en St. Hieronymus en St. Ursula, een rente 
 van 5½ rijnsche gulden per jaar, gaande uit het goed Potzmate, in de buurschap Beynhom en 
 het kerspel Doisborch, benevens het verwinrecht op dit goed, en zulks voor het zieleheil van 
 zijn ouders en bloedverwanten. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4487) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Roeleff 
 van Vierackeren en Henrick ter Bruggen in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Litere principales van Potzmaet. 

 
1139.  1488 oktober 11 (des Saterdages nae Sante Victoris dage des heiligen mertelers). 
 Werner Duysterbeke en Henrick van der Haer, schepenen te Swolle, oorkonden, dat Wolter 
 van Oy en zijn vrouw Griete erkend hebben schuldig te zijn aan het convent Sledenhorst in 
 het land van Cleve en het convent Mariengrave te Doesborch 306 rijnsche guldens wegens de 
 aankoop van het goed Averbeeck in het kerspel Hummell, vroeger behoord hebbend aan 
 Jacob van Enghusen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4389) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
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1140.  1488 oktober 29 (altera die post Symonis et Jude beatorum apostolorum). 
 Johan Goltsmit en Zander van den Grotenhuys, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 Nenne, weduwe van Harman die Baede, Evert die Hoeppener en Jutte zijn vrouw, en Derick 
 die Hoeppener en zijn vrouw Lutgert verkocht hebben aan Gerit ten Boem en diens vrouw 
 Katherine een huis in de Korte Smeetstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3171) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1141.  1488 november 3 (des Manendages post Omnium Sanctorum). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Garyt ter Bruggen en zijn vrouw 
 Marie benevens Geerloch ter Bruggen en diens vrouw Wilhelma verkocht hebben aan het 
 Fraterhuis te Doesborch een stuk land, genaamd des Valcken kamp, bij de “kirckroester” en 
 een akker in de Hogen velde, genaamd des Valcken acker, alles in het kerspel Dreempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 83) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden 
 Roeleff van Vierackeren en Henrick ter Bruggen in groene was. 
 
1142.  1488 november 6 (in profesto Sancti Willibrordi confessoris). 
 Gerit van Trier en Sander van den Grotenhuys, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 Geert te Boem en zijn vrouw Katherine een erfwissel hebben aangegaan met Henrick 
 Buertken en Johan Claessoen, provisors en gasthuismeesters aldaar, waarbij laatstgenoemde 
 een huis en hof in de Korte Smeetstrate verkrijgen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3171) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1143.  1488 november 7 (up Suncte Willebrorts dach des helligen bysscops ind confessors). 
 Johan, heer thoe Voirst en thoe Keppell, als tynsheer geeft aan het convent Mariengrave te 
 Doesborch het goed te Kollicquick in het Angerlosche broek in tyns uit na opdracht door 
 Johan Driver als gevolmachtigde van heer Arnt ten Kollicke Aerntszoon, priester, vicaris te 
 Dottynchem. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4256) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
1144.  1488 november 14 (die Jovis. - Acta …… in ecclesia parochiali in Angerloe). 
 De notaris Hermannus van den Golde geeft op verzoek van heer Johannes Arwilre, priester 
 en procurator van het Klerkenhuis te Doesborch, een extract uit een register van bezittingen 
 en inkomsten van de pastoor van de parochiekerk te Angerloe betreffende een stuk land 
 opter Hogher horst in Mallantham en een verpachting daarvan in het jaar 1436. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met de signatuur van de notaris. 
 
 N.B. In 1488 viel 14 november op vrijdag. Dorsale notitie: Instrumentum van die Horst. 

 
1145.  1488 december 20 (op Sunt Thomas’ avont des hiligen apostels). 
 Evert van Bingerden als leenheer beleent het Fraterhuis te Doesborch met land aan de 
 Bleicstrate (?) in het kerspel (Doesburg), waarbij Philips Philipssen als hulder optreedt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 36) met de zegels van de oorkonder en de leenman Hartwich to 
 Hieker in groene was. Een derde zegel is verloren. 
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  N.B. Door vocht beschadigd en grotendeels onleesbaar.Blijkens het leenregister van het huis 
  Bingerden betrof deze belening het land de Potsmate in het kerspel Doesburg. 

 
1146.  1489 januari 5 (op den hiligen Dertienavent). 
 Mais Guldenverken en zijn vrouw Alijt verklaren verkocht te hebben aan het Fraterhuis te 
 Doisborch het recht van uitweg over hun kamp aan het einde van de Yschert naar de gemene 
 straat in het kerspel Drempt, onder voorwaarde, dat het Fraterhuis een hek of boom 
 bekostigt bij de straat. 
 
 1146a.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 84) met de zegels van Johan Goltsmit en mr. Herman van 
  den Golde in groene was. 
 1146b.  Afschrift van circa 1538 (Inv. A. nr. 84). 
 
1147.  1489 januari 24 (des naisten Saterdages post Agnetis virginis et martiris). 
 Johan Loenyss, als momber van zijn vrouw Johanna als tynsvrouwe, oorkondt, dat Henrick 
 Obbeking Gosenzoon verkocht heeft aan Johan Elverynck een stuk land in de Veldekens Engh 
 in het kerspel Hengelo opten Goye, tynsplichting aan het goed te Rengerinck. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4439) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Ad altare Trium Regum. 

 
1148.  1489 februari 17 (des Dinxdages nae Valentini martiris). 
 Andreas van Amsen, broeder van de orde der Regulieren, proost te Belheem bij 
 Doetinckhem, en Wilhelmus Haestricht, broeder van de Duitsche orde, commandeur en 
 pastoor te Doesborch, doen uitspraak in een geschil tussen heer Jacob ten Kolck, vicaris te 
 Doesborch, en de conventen Mariengraeve en van St. Catharina aldaar aangaande het door 
 wijlen heer Arndt ten Kolck Arntszoon wegens schulden aan deze conventen overgedragen 
 goed, genaamd Colckwicker goet, in Angerloebroeck in het kerspel Angerloe, waarbij dit goed 
 aan de conventen toegewezen wordt, doch deze worden verplicht enige uitkeringen te doen 
 aan heer Jacob ten Kolck en heer Arnt ten Kolck, de jonge. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4256) met de zegels van de beide oorkonders, de conventen St. 
 Mariengrave en St. Catharina’s berg, en heer Gherardus Tenckynck, pastoor te Doetinchem, 
 in groene was. 
 
1149.  1489 maart 12 (op Sunte Gregorius’ dach). 
 Elizabeth van Enghusen, abdis, en jonkvrouwen van het klooster te Sledenhorst, en de 
 zusters van het convent Mariengrave te Doesborch verklaren als erfgenamen van wijlen 
 Jacob van Enghusen en zijn moeder Elizabeth van Wytenhorst ontvangen te hebben van 
 jonkvrouwe Katheryne dochter tot Gelre aan rogge en haver een som van 270 rijnsguldens, 
 welke som de moeder van Jacob van Enghusen vroeger heeft moeten betalen aan Gerit van 
 Mekeren, daar haar zoon zich hiervoor verbonden had. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4379). 
 
1150.  1489 april 16 (opten heligen Witten Donresdach). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat heer Nycolaus van Zwoll, pater, 
 zuster Mechtelt Rovers, ministerse, en zuster Lijsbeth van Mer, procuraterse (van het 
 convent Mariengrave te Doesborch) verkocht hebben aan Evert ten Barge (Johanszoon) en 
 Goswina (zijn vrouw?) een rente van 6¼ rijnsche gulden per jaar, gaande uit de Scaepsmate 
 en de Pagenmate aan de Duysterstege. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4267). De zegels van de oorkonder, de gerichtslieden Johan opten 
 Oirde en Henrick ter Brugge, en het Groote convent zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan. Vermoedelijk afgelost. 

 
1151.  1489 april 23 (des Donredages nae den heligen Paeschdach). 
 Wilhelmus Haestricht, broeder van de Duitsche orde, commandeur en pastoor te 
 Doesborcch, Warner Lerinck, Johan Goltsmit en Garyt Gruter als scheidslieden doen uitspraak 
 in een geschil tussen het convent Mariengrave en het convent St. Katheryne opten Barge te 
 Doesborch over de verdeling van het goed, genaamd Colckwickergoet, in het 
 Angerloebroeck, in de kerspelen Doesborch en Angerloe, waarbij het eerste convent verkrijgt 
 Colckwyckermate benevens een akker in Enghuservelde, alles in de buurschap Beynhem en 
 het kerspel Doesborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4256) met de zegels van de laatste drie oorkonders en die van de 
 beide conventen in groene was. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Dorsale notitie: tGroete convent. 

 
1152.  1489 mei 7. 
 De notaris Petrus Oest instrumenteert, dat heer Herman van Wytenhorst, ridder en Jacob 
 van Wytenhorst getuigd hebben, dat zij Derick Smullingh ten huize van wijlen Lysabeth, 
 weduwe van Palick van Enghusen, en tijdens haar leven hebben horen verklaren, van haar bij 
 een scheiding een goed in Lyemerssch, jaarlijks ongeveer dertig oude schilden opbrengend, 
 te hebben ontvangen. 
  
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4390) op papier, eigenhandig door de notaris geschreven en met de 
 ondertekeningen van de beide getuigen. 
 
1153.  1489 mei 19 (des Dinxdages na den Sonnendach Cantate Domino etc.). 
 Johan Goltsmyt en Wilhem Meyerinck, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Wilhem van 
 Weze en zijn vrouw Harberich in een ruiling hebben overgedragen aan het convent 
 Mariengrave aldaar een halve hof naast de conventsmuur, een hof in de Zantberch bij de 
 stadsmuur, een rente van twee ponden uit een huis achter het koor van de Gasthuiskerk, 
 benevens ¼ van het land, genaamd Spijcks Kule, bij de Heckmate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4234) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1154.  1489 mei 29 (des Vrydages nae Ons Heren Hemelvarts dach). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat Ghysbert te Mulrade en zijn 
 vrouw Alijdt benevens hun zoon Bernt te Mulrade verkocht hebben aan Johan Scholte en 
 diens vrouw Lijsbeth een stuk land, genaamd Den Byvanck, in de buurschap Elderyck en het 
 kerspel Aelden Keppell, welk land hij en wijlen zijn vrouw Alijt ter Braick voor een oud 
 moerken per jaar hadden gepacht van Margreta van Wachtendonck, weduwe van Seyne van 
 Broickhusen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr.4262) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Garyt 
 Mulner en Henrick ter Bruggen in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Suster Henrick Scholten brief (handschrift uit het Groote convent). 
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1155.  1489 juni 25 (des Donredages post Nativitatis Johannis Baptiste). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, geeft vidimus van de brief d.d. 1478 januari 
 18 (zie Regestenlijst nr.1037). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4262) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Garyt 
 Mulner en Henrick ter Bruggen in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Henrick Scholten. 

 
1156.  1489 augustus 5 (ipso die Oswaldi regis et martiris). 
 Arnt Daveneit en Johan Haeck, schepenen to Doisborch, oorkonden, dat heer Gerit Pannert, 
 priester en vicaris in de moederkerk te Doisborch, tot een eeuwig testament geschonken 
 heeft aan zijn vicarie een rente van zes malder rogge per jaar, gaande uit het huis van Ailbert 
 Schaep en door hem van Ailbert voornoemd, diens vrouw Jutte en Gerit Schaep gekocht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4497) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1157.  1489 augustus 10 (à Amboyse). 
 Charles, koning van France, geeft nadere voorschriften ter uitvoering en bevestiging van het 
 tractaat, door wijlen zijn vader met de steden van de Hanze theotonique gesloten, op welk 
 tractaat door sommigen van zijn onderdanen inbreuk wordt gemaakt. 
 
 1157a.  Getranssumeerd in de brief d.d. 1491 mei 21 (zie Regestenlijst nr. 1177). 
 1157b.  Gelijktijdige vertaling in het Latijn (Inv. nr. 2471) op perkament, gewaarmerkt door 
  notaris Michael Absoloens te Leodium. 
 
  N.B. Gedrukt: Hansisches Urkundenbuch, XI, nr. 306. 

 
1158.  1490 januari 31 (opten lesten dach der maent Januarius). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Evert van Ulfft verklaard heeft, 
 de voogdij over de kinderen van wijlen Cracht van Heker, die hem is overgedragen door 
 Ghysbert van Heker als voogd van den bloede, op zich te nemen en deze behoorlijk te zullen 
 waarnemen, met name van hetgeen hun grootvader wijlen Henrick van Heker hun nagelaten 
 heeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4293) met de zegels van de oorkonder, de gerichtslieden Jorden van 
 der Hoevelwyck en Maes Blyffer, en Evert van Ulfft in groene was. 
 
  N.B. Vergelijk Regestenlijst nr. 1163. 

 
1159.  1490 februari 1 (op Onser Liever Vrouwen avent Lichtmissen genoempt). 
 Werner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Evert van Ulfft, momber van de 
 onmondige kinderen van wijlen Cracht van Heker, ter uitvoering van het testament van 
 wijlen Henrick van Heker, grootvader van deze kinderen, aan het convent, genaamd 
 Mariengrave, te Doesborch overgedragen heeft een stuk land, geheten Bittersmate, in het 
 kerspel Angerloe, leenroerig aan het graafschap van den Barge. 
 
 Afschrift (Inv. nr. 4257) uit de 1e helft van de 16e eeuw. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 
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1160.  1490 februari 18 (opten neesten Donredach nae Suncte Valentijns dach dess hilligen 
 martelars). 
 Oesswaelt, graaf van den Berghe, beleent heer Claess van Zwolle, pater van het convent 
 Mariengrave te Doesborch, ten behoeve van dat convent met een stuk land, genaamd Bitters 
 meten, in het kerspel Angerloe, welk land door wijlen Henrick van Hekeren tot een eeuwig 
 testament geschonken was aan genoemd convent, waarin zijn dochter non was. 
 
 Afschrift (Inv. nr. 4257) uit de 1e helft van de 16e eeuw. 
 
1161.  1490 februari 23 (op Sunte Mathijs’ avent des heiligen apostels). 
 Nycholaus van Zwoll, priester, minister van het convent Mariengrave te Doisborch, zuster 
 Mechtelt Rovers, materse, zuster Elizabeth van Mer, procuraterse, en zusters van genoemd 
 convent verklaren, dat zij Evert van Uulfft, momber van de kinderen van Kracht van Hiecker, 
 zullen ontslaan van zijn borgtocht voor een schuld van Henrick van Hiecker en de daarvoor 
 verbonden Bitters mathe en Vier roeden, als de kinderen van Kracht na hun meerderjarigheid 
 die borgtocht overnemen. 
 
 Afschrift (Inv. nr. 4257) op perkament, gewaarmerkt door notaris Harmannus van der Golde. 
 
1162.  1490 juni 13 (Datum apud Montilium prope Thuronis). 
 Karolus, koning der Franken, verbiedt opnieuw zijn onderdanen de goederen en schepen van 
 de kooplieden, behorende tot het Hanzeverbond, te stelen of te beroven en geeft 
 dienaangaande nadere voorschriften. 
 
 Gelijktijdig gewaarmerkt afschrift (Inv. nr. 2471) op perkament. 
 
  N.B. Gedrukt: Hansisches Urkundenbuch, XI, nr. 371 (in het Frans). 

 
1163.  1490 juli 15 (opten neesten Donresdach na Sancte Margrieten dach der heiligher 
 jonffrouwen). 
 Thijs Merenberch, richter in Liemerssch en te Weel, oorkondt, dat Evert van Ullefft, voogd 
 over de kinderen van wijlen Cracht van Hekeren Henrickszoon, onder overlegging van de akte 
 van 1490 januari 31 (zie Regestenlijst nr. 1158), verkocht heeft aan het convent Mariengrave 
 te Doisboirch verschillende landerijen in het kerspel Weell, op de kinderen vererfd van hun 
 grootvader wijlen Henrick van Hekeren, met name een kamp land tegen Bellinckhaeven, een 
 kamp, genaamd Hueterkamp, een malderzait land aengen Duytsche en een holtslagje, 
 genaamd Lensen gheerken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4293) met de zegels van Wessel van der Loe, ambtman van 
 Liemerssch, de oorkonder, het schepenambtszegel van Zevenar en het zegel van Evert van 
 Ullefft in groene was, de laatste twee licht geschonden. 
 
1164.  1490 juli 17 (opten Saterdach post Divisionis apostolorum). 
 Bernt van Holthuesen, landrentmeester van Zutphen, verklaart, dat blijkens zijn tynsboeken 
 en tynsregisters het goed, genaamd des Vryesen Elmpt, in het kerspel Hummell een 
 landsheerlijk tynsgoed is, dat voorheen behoord heeft aan wijlen Paellick en Jacob van 
 Eynghuysen en na Jacobs dood aan het convent van de Sleenhorst en het Groote convent St. 
 Mariengrave te Doesborch gekomen is. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4391) op papier, met een fragment van het opgedrukte zegel van de 
 oorkonder in groene was. 
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  N.B. Bewaard bij de chartercollectie. 

 
1165.  1490 augustus 3 (des Dinxdages nae Sunte Peters dach ad Vincula). 
 Johan, heer thoe Voirst en thoe Keppell, geeft aan Evert ten Berghe Geritszoon en diens 
 vrouw Lisken toestemming om de Hassenbrynck, die tot het goed ten Berghe placht te 
 behoren en daaruit verpand is, van Alijt weduwe van Roeleff Stentkens te mogen lossen en te 
 gebruiken tot de terugbetaling van de door hen verschafte gelden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4586) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
1166.  1490 augustus 21 (op Saterdach na Sunte Bernardus’ dach des heiligen abtz). 
 Nycholaus van Zwoll, pater van het convent Mariengrave te Doisborch, zuster Mechtelt 
 Roevers, ministerse zuster Elizabeth van Mer, procuraterse, en zusters van genoemd convent 
 geven volmacht aan Warner Lerinck om zich als hulder ten behoeve van het convent te laten 
 belenen met een leengoed in het kerspel Zevenner, welk goed door wijlen Evert van 
 Enghusen was gekocht en vervolgens vererfd op zijn vader Gerit Palyk van Enghusen, diens 
 zoon Jacob van Enghusen, daarna de moeder van deze, Elizabeth van Enghusen, en van haar 
 op haar oudste dochter Griete van Enghusen, zuster in genoemd convent, benevens een 
 jongere dochter in het klooster Sleenhorst. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4298) op papier. Het opgedrukte kloosterzegel is verloren. 
 
1167.  1490 september 11 (op Saterdach na Onser Liever Vrouwen dach Nativitatis). 
 Kathrijn, dochter tot Ghemen, eertijds vrouwe to Voirst, to Keppel etc. bevrijdt het goed die 
 Horst of Ballartz guet in het kerspel Angerloe van de er op rustende leenplicht terwille van 
 haar zieleheil en om de goede diensten van de bewoners van het Fraterhuis te Doisborch, 
 welke instelling het tot nu toe in leen had. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met de zegels van de oorkondster en de leenmannen Warner 
 Leringh en Gerit Gruyter in groene was. 
 
  N.B. Vergelijk het aangetekende bij Regestenlijst nr. 1052. 

 
1168.  1490 september 16 (op Donredach na des hiligen Cruys’ dach Exaltacionis). 
 Warner Leringh, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat jonkvrouwe Kathrijn dochter 
 tot Ghemen, eertijds vrouwe to Voirst, to Keppel etc., het goed die Horst of Bollartz guet in 
 het kerspel Angerloe heeft bevrijd van de er op rustende leenplicht voor haar zieleheil en om 
 de goede diensten van de bewoners van het Fraterhuis te Doisborch, welke instelling het in 
 leen had. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 49) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Gerit 
 Gruyter en Gerloch Putzeler in groene was. 
 
1169.  1490 september 22 (ipso die Sancti Mauricii martiris et sociorum eius). 
 Warner Leringh, richter in het ambt Doisborch, oorkondt, dat heer Clais Poppe, priester en 
 biechtvader, en zuster Lijsbeth, procuraterse van het zusterklooster St. Mariengrave te 
 Doisborch, hebben overgedragen aan heer Henric van Crevelt, priester en rector van het 
 Fraterhuis aldaar, een rente van tien oude schilden per jaar, gaande uit het goed, genaamd 
 Bollartz guet of die Horst, in het kerspel Angerloe, welke rente aan het klooster ten behoeve 
 van de armen tot een eeuwig testament was geschonken door jonkvrouwe Kathrijn van 
 Ghemen, eertijds vrouwe to Voirst, to Keppel etc.  
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 119) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Bartolt 
 Clynck en Albert Scaep in groene was, het eerste geschonden. 
 
1170.  1490 december 22 (ipso die Mauricii et sociorum eius). 
 Aelbe(r)t Schaep en Bertholt Clinck, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat heer Claes 
 Poppe, provisor en biechtvader, en zuster Elisabeth van Meer, procuraterse, vanwege het 
 convent Mariengrave aldaar verkocht hebben aan de priesters en klerken van het Fraterhuis 
 in die stad een rente van een oud schaild per jaar, gaande uit een hofstede in de Berchstrate 
 naast het Fraterhuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 110) De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
1171.  1490 december 3 (des Vrydages post Andree apostoli). 
 Evert van Heeker verklaart, dat hij zijn vordering van negentig rijnsche guldens en drie jaren 
 rente van 5½ rijnsche gulden per jaar op de kloosters Sleenhorst bij Rees en Mariengrave te 
 Doesborch met de daarvan zijnde brief heeft overgedragen aan Roeleff Scholten en diens 
 vrouw Eefze. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4392) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
1172.  1491 januari 15 (die Sabbati). 
 Notaris Henricus Witte de Coesfeldia instrumenteert, dat heer Johannes Cluver, vicaris in de 
 kerk van Monasterium, tot zijn gevolmachtigde heeft aangesteld heer Wenemarus van der 
 Horst, kanunnik van die kerk, om van Johannes van Keell en Jacobus van Engenhusen, 
 ridders, de som van zes rijnsche guldens te vorderen, welke som aan beide geestelijken 
 toekomt krachtens een brief van heer Henricus de Reda. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4393) met de signatuur van de notaris. 
 
1173.  1491 januari 28 (op den achten dach na Sunte Angenieten joncfrouwen). 
 Bernt van Holthussen, landrentmeester van Zutphen, oorkondt, dat Gerit Wenynck, Reynt 
 Regenynck en Evesse Regenynck verkocht hebben aan Johan Stenderdinck Everszoon en 
 Svene zijn vrouw een hofstede uit het erf Regenynck in het kerspel Hengell, met een huis en 
 landerijen, tynsplichtig aan de grafelijke hof te Zutphen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4440) met de zegels van de oorkonder en van de tynsgenoten 
 Wilhem van Pollewick en Reynt Mockinck in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Ad altare Trium Regum. 

 
1174.  1491 februari 5 (des Saterdaeghs na Onser Liever Vrouwen dach Purificacionis). 
 Heer Henric van Crevelt, priester, rector van het Fraterhuis te Doisborch, en Gerit Gruter 
 vanwege zijn neef Ghijsbert van der Hoven gaan een accoord aan over achterstand in de 
 betaling van een door wijlen mr. Livinus van Middelborch aan het Arme klerkenhuis aldaar 
 geschonken rente van vier wilhelmusschilden per jaar gaande uit het goed to Holthusen in 
 het kerspel Angerloe, dat door de Cleefschen en Egmondschen was in bezit genomen 
 geweest. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 140) op papier, met de eigenhandige ondertekeningen van de 
 scheidslieden Werner Lerinck, richter, en Ailbert Scaep. 
 
  N.B. Chirograaf 
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1175.  1491 mei 16 (des Manendages post Servacii episcopi). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Bertelt Klinck en zijn vrouw 
 Margareta verkocht hebben aan het Fraterhuis te Doesborch het goed, genaamd Cleynen 
 Nyenhoff of anders Clincken goetken, in het kerspel Dreempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 85) met het zegel van de gerichtsman Johan Goltsmit in groene 
 was. De zegels van de oorkonder en van de gerichtsman Garyt van Trier zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd.  

 
1176.  1491 mei 17 (op Dinxdach post Dominicam Exaudi). 
 Broeder Johannes van Wese, terminarius van de termijn der Carmelieten van Gelre, 
 verklaart, dat broeder Johan van Hoern, prior, aan het convent Mariengrave te Doisborch 
 een stukje grond van het termijnhuis aldaar, gelegen naast het voederhuis van genoemd 
 convent, heeft verkocht onder voorbehoud van het recht van voetpad. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4235) met de geschonden zegels van Wilhem van Haestrecht, 
 commandeur te Doisborch, en Johan Goltsmit. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Item van dat eyndehaefs van den Bruederen van Gelre ant ny voederhuse. 
 
1177.  1491 mei 21. 
 Notaris Michael Absoloens te Leodium transsumeert op verzoek van het bestuur der Hanza 
 Theotonica de akte d.d. 1489 augustus 10 (zie Regestenlijst nr. 1157) 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 2471) met de signatuur van de notaris. 
 
1178.  1491 mei 31 (feria tercia proxima post festum Sancti Urbani martiris). 
 Wennemar van der Horst, domheer, en Johannes Kluver, priester en vicaris van de kerk te 
 Munster, verklaren verkocht te hebben aan heer Herman van Wytenhorst, ridder, een rente 
 van zes rijnsche guldens per jaar, door Johan van Keell Diderickszoon en Jacob van 
 Engehusen eertijds verkocht aan heer Hinrik van Rede, kanunnik te Beckem, en gaande uit 
 het goed de Blanckenboem in het kerspel Hummell. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4393) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
1179.  1491 juni 7 (des Dinxdages post Bonifacii episcopi). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Guede Vroedincks, weduwe 
 van Wilhem Becker, en haar zoon Wyntken Becker verkocht hebben aan Bartelt Klincke ten 
 behoeve van het Fraterhuis te Doesborch een rente van 1½ oud schild per jaar, als deel van 
 een rente van zes oude schilden per jaar, gaande uit het goed, genaamd de Cleynen Nyenhoff 
 in het kerspel Dreempt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 85) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Garyt 
 Penninck en Henrick ter Bruggen in groene was. 
 
1180.  1491 juni 20 (in crastino Sanctorum martirum Gervasii et Prothasii). 
 Broeder Jacob van Lichtenberch van de Duitsche orde, commandeur te Diederen, enerzijds 
 en Henricus van Crevelt, rector, Johannes van Deventer en Johannes van Arwijlre, priesters 
 en provisors van het Fraterhuis te Doisborch, gaan een erfwissel aan, waarbij de 
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 laatstgenoemde instelling verkrijgt twee lange roeden aan de Veltstrait in het kerspel 
 Angerloe tegen aflossing van een rente. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 50) met het zegel van het Fraterhuis in groene was. Het zegel van 
 de eerste oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
1181.  1491 juni 21 (des Dinxdages post Viti et Modesti martirum). 
 Warner Lerinck, in deze zaak stadhouder van Johan van Ghemen, bastaard, onderlanddrost 
 van Zutphen, oorkondt, dat Henrick Boelekinck en zijn vrouw Lutgart hebben overgedragen 
 aan het gasthuis te Doesborch hun pandrecht op de helft van Bruenerinck breyde in het 
 kerspel van Hengel bij Honnekinck, welke helft hun verpand was door Wolter Hurstinck, en 
 dit voor een schuld van 50 rijnsguldens van hun broer Zarys Boelekinck aan het genoemde 
 gasthuis, terwijl zij van hun kant hun goed Boelekinck in het kerspel Zelem voor de vrijwaring 
 ervan ten onderpand stellen.  
 
 1181a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 3196) met de zegels van Johan van Ghemen, de oorkonder en 
  de gerichtslieden Henrick Middeldarp en Aelbert Gotinck in groene was. 
 1181b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 3196). 
 
  N.B. Beschadigd en deels onleesbaar. 

 
1182.  1491 juli 14 (dess Donrestages na Sunte Margareten daghe virginis). 
 Herman van Wytenhorst, ridder, verklaart te hebben overgedragen aan het klooster 
 Sleynhorst en het convent Mariengrave te Doesberch alle brieven, welke heer Wenemar van 
 der Horst, domheer, ontvangen heeft van heer Henrick van Rede, kanunnik te Beckem, 
 sprekende op Johan van Keell Derickszoon en Jacob van Enghusen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4393) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in bruine 
 was. 
 
1183.  1491 juli 23 (des Saterdages post Marie Magdalene). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Henrick Vroedinck en Alijdt, 
 zijn vrouw, verkocht hebben aan het Fraterhuis te Doesborch een rente van zes oude 
 schilden per jaar, gaande uit de Nyenhoff in het kerspel Drempt, eertijds door Engel Renssen, 
 weduwe van Wyntken Vroedinck, gekocht van Johan Klincke. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 82) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Johan 
 Goltsmit en Henrick ter Bruggen in groene was. 
 
1184.  1491 september 30 (des anderen dages post Michaelis archangeli). 
 Margareta van Zallant belooft, dat zij haar zuster Johan van Keppell, non in het convent 
 Mariengrave te Doesborch, en dit convent zelf schadeloos zal houden van de betaling van 
 enige schulden van wijlen haar broers mr. Arnt van Keppell en Wolter van Keppell, broers, uit 
 wier nalatenschap zuster Johan haar deel ontvangen heeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4358). De zegels van Wolter van Keppell van Verwaelde en Corzelys 
 van Aller zijn verloren. 
 
1185.  1492 februari 23 (des anderen dages na Sunte Peter ad Cathedram). 
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 Johan Vrijthoff en Gerit Pennynck, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Ailbert Gotynck 
 en zijn vrouw Wendell in de plaats van een rente van vier malder winterrogge per jaar, door 
 wijlen Mechtelt Goetyncks geschonken aan het convent St. Katherinenbarch, toen zij daar 
 haar dochter Wysse bracht, aan het convent het recht van twee koeweiden per jaar op de 
 stads Oy, door wijlen Gerit Gotynck van de stad gekocht, hebben geschonken. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 148). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
1186.  1492 maart 27 (des Dinxdaghes na den Sonnendach Oculi mei etc.). 
 Johan Haeck en Wilhem Meyerinck, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat heer Warner 
 Haeck, priester, verkocht heeft aan Elizabeth van Homoet, vrouwe toe Voirst en tot Keppell, 
 weduwe, een huis in de Barchstrate naast het huis van heer Warner voornoemd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4543) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1187.  1492 april 10 (dess Dinxdages na den Sonnendach Judica). 
 Kairll, hertog van Gelre enz., bevestigt de privilegiën van de stad Doesborch, die zij van zijn 
 voorgangers ontvangen heeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 393). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
1188.  1492 april 13 (op Vrydach na den Sonnendach Judica). 
 Henric Fruchtenbeec, richter te Bair en te Lathem, oorkondt, dat heer Arnt van Middachten, 
 ridder en zijn vrouw Belye overgedragen hebben aan het Fraterhuis te Doisborch een stuk 
 land, genaamd de Valenwert, met een stuk daarnaast, genaamd die Overkens, en een 
 rijsweerd langs de Ysel, alles te Ghiesbeec in het kerspel Reden, tot het stichten van een 
 armenfonds en het verrichten van zieldiensten op grond van het testament van vrouwe Elsbe 
 van Raesvelt, vrouwe to Middachten. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3829) met de zegels van de oorkonder, de gerichtslieden Gerloch 
 Putzeler en Willem van Aller en heer Arnt van Middachten in groene was, de laatste twee 
 geschonden. 
 
1189.  1492 mei 2 (in profesto Invencionis Sancte Crucis). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch, verklaren verkocht te hebben aan 
 Arnt Poeythus en zijn vrouw Alijdt het recht om jaarlijks twee koeien op de stads Oye te 
 weiden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1522). Het stadssecreetzegel is verloren. 
 
1190.  (14)92 juli 17 (dess Dinxdages post Margarete virginis). 
 Kairle, hertog van Gelre enz., beveelt, dat allen, die hertogelijke goederen in pand bezitten, 
 de oorspronkelijke brieven benevens een afschrift er van binnen zes weken aan zijn kanselarij 
 moeten inleveren om de brieven door zijn kanselier te doen lezen en de afschriften daar te 
 bewaren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 65) op papier, met het geplette opgedrukte secreetzegel van de 
 oorkonder onder een ruit. 
 
  N.B. De begeleidende brief is verloren. 
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1191.  1492 oktober 5 (op Vridach post Remigii). 
 Priesters en klerken van het Fraterhuis te Doisborch enerzijds en Henric van der Hovelwijck 
 anderzijds gaan een erfwissel aan, waarbij eerstgenoemden verkrijgen een akker land op de 
 Rosingh in het kerspel Drempt en een akker aver die Sode in de voirste Rosingh. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 86) met de zegels van het Fraterhuis en van Henric van der 
 Hovelwijck in groene was. 
 
1192.  1492 november 27 (op Dinxdaghe na Sunt Kathrinen dach). 
 Priesters en klerken van het Fraterhuis te Doisborch enerzijds en de zusters van het convent 
 van Tertiarissen, genaamd Sunt Kathrinenberch, aldaar anderzijds gaan een erfwissel aan, 
 waarbij eerstgenoemden verkrijgen een akker genaamd Coepsacker, in het kerspel Drempt in 
 het Oesterencksche veld, en een stuk land, genaamd dat Grietken, in het kerspel Angerloe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 87) met de zegels van het Fraterhuis en het convent in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Wissel tussen Cleyn convent ind ons. 

 
1193.  1492 december 20 (in vigilia Sancti Thome apostoli). 
 Johan Haeck en Wilhem Meyerinck, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan van 
 Emden verkocht heft aan Johan Gruter en diens vrouw Marie een erf en huis in de 
 Barchstrate naast “der priesteren ind der clercken erve”. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 35) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1194.  1492 december 20 (op Sunte Thomas’ avent des heiligen apostels). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Johan van Yperen en zijn 
 vrouw Alijdt verkocht hebben aan Bartelt die Mey en zijn vrouw Lumme een akker land, 
 genaamd Matelancks acker, voor de stadspoort opten Molenvelde. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4237) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Garyt 
 Gruter en Maes Blyffer in groene was, de laatste twee geschonden. 
 
1195.  1493 januari 14. 
 Katrijn van Ghemen, eertijds vrouwe to Voirst, to Keppel etc., verklaart, het land, genaamd 
 Blyfers Ganspoel, in het kerspel Angerloe aan de Ganspoel, dat door wijlen haar dienaar 
 Derick van Angeroy aan de armen is vermaakt, en dat zij ten behoeve van hun in gebruik 
 heeft gehad, over te dragen aan het Fraterhuis te Doisborch om daaruit jaarlijks elf rijnsche 
 guldens uit te delen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 51) met het geschonden zegel van de oorkondster in groene was. 
 
1196.  1493 maart 11 (uepten Manendach nest dem Sondage Oculi). 
 Deken en kapittel van de kerk te Zutphen enerzijds en burgemeesters, schepenen en raad 
 van de stad Doisborch anderzijds beëindigen een tussen hun bestaand geschil over de tiend 
 van een in de Isel voor de stad aangewonnen waard, geheten der stat gemeynte, waarbij de 
 Magistraat het eigendomsrecht van het kapittel erkent en daartegenover de tiend in pacht 
 behoudt. 
 
 1196a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 1509) met een fragment van het kapittelzegel en het  
  stadszegel, beide in groene was. 
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 1196b.  Afschrift van circa 1550 (inv. nr. 1509), gewaarmerkt door de notaris Henricus  
  Holscher. 
 
1197.  1493 juli 29 (op Manendach post Jacobi apostoli). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Arnt die Haen anders genaamd 
 Koekenbecker en zijn vrouw Lutgart overgedragen hebben aan het convent Mariengrave te 
 Doesborch een stuk land, genaamd die Nyemate, alsmede een deel van een jaarrente uit de 
 Bittersmate beiden in het kerspel Angerloe, eertijds gekocht van wijlen Henrick van Heker. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4258) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Johan 
 Goltsmit en Arnt Davenett in groene was. 
 
1198.  1493 augustus 3 (ipso die Inventionis Sancti Stephani). 
 Albert Scaep en Arnt Daveniet, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan die Vaecht en 
 zijn vrouw Alijdt verkocht hebben aan Bartruyt Roevers met bestemming voor het 
 Weduwenhuis in de Waterstraat een rente van twee pond per jaar, gaande uit een koolhof in 
 de Hoffstrate. 
 
 Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 14 verso. 
 
  N.B. Blijkens een onder het stuk staande notitie is deze rente sedert 1513 door de stad  
  betaald, aangezien de stadswindmolen op deze hof was gebouwd. 

 
1199.  1493 september 26 (des Donredages post Mauricii et sociorum eius). 
 Garyt van Trier en Jorden van der Hovelwijck, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat 
 Wolter Noerdinck en zijn vrouw Gertruyt aan de broederschap van St. Antonys aldaar een 
 brouwketel hebben verkocht, onder voorbehoud van levenslang gebruik tegen betaling van 
 een pond per jaar. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4507). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
1200.  1494 februari 3 (des Manendages post Purificacionis Marie virginis gloriose). 
 Frederick toe Hurstell en twee andere scheidslieden stellen een magescheid vast tussen 
 Aelbert Gotincks met zijn vrouw Wendele, Henrick Baerkens met zijn vrouw Yde, en Henrick 
 Symenszoon van de nalatenschap van Willem Symenszoon en diens vrouw Geertruyt, hun 
 ouders, waarbij eerstgenoemden verkrijgen een huis buiten Doesborch en land onder Aelden 
 Keppell, de tweede land onder Hummell en aan Dreempter kolck, en de derde landerijen in 
 Dreempt, een huis te Doesborch en een rente van twee gulden per jaar uit Helmanskamp (1½ 
 aan hem en ½ aan Henrick Baerken). 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4564) met de zegels van Derick Gruter, Garyt opten Oirde en Henrick 
 ter Bruggen in groene was, het eerste geschonden. 
 
1201.  1494 april 30 (up Sunte Philippi und Jacobi apostolorum aven (!) ). 
 Hinrick, bisschop van Munster en administrator van de kerk te Bremen, ontslaat Lyse 
 Odekynck, dochter van Diderick en Regule Odekynck, wonende in het kerspel Bocholt en de 
 buurschap Hemden, uit de horigheid in de hof te Welschen in het ambt Bocholt, onder 
 voorwaarde, dat zij binnen twee jaar in een klooster zal gaan. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4141) met het geplette zegel van de oorkonder in rode was. 
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1202.  (1494) mei 9 (s Vrydages na Onss Heren Hemelvairtzdach). 
 Heer Arnt van Middachten en zijn vrouw Belie van Wylpp, vrouwe van Myddachten, dragen 
 ter uitvoering van het testament van wijlen Elsbe van Middachten, vrouw van wijlen heer 
 Johan van Raesfelt, ridder, en de daar besproken uitkeringen aan het Fraterhuis te 
 Doesborch over een uiterwaard, genaamd de Voelweirt, met een rijsweerd, alles gelegen 
 onder Gheysbeick aan de Ysel, en treffen een regeling voor de betalingen, die daaruit moeten 
 geschieden aan de armen en anderen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3830) met de zegels van de oorkondster van het Fraterhuis en van het 
 klooster Monnikhuizen in groene was, het laatste geschonden. Het zegel van de eerste 
 oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. De transfixen d.d. 1494 mei 23 en 1497 
  oktober 7 (zie Regestenlijst nrs. 1203 en 1219) zijn losgeraakt. Gedrukt: Bijdragen voor  
  Vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe Reeks, II, blz. 128. 

 
1203.  1494 mei 23 (s Vrydagess na den hilligen Pinxterdach). 
 Mr. Evert Kuken, priester, pastoor te Ellinchem, verbindt zich, ter vermeerdering van de 
 inkomsten van hem en zijn opvolgers, dat zij na de hoogmis te Ellinchem het graf van wijlen 
 vrouwe Elsbee van Raesfelt, vrouwe van Middachten, zullen bezoeken om daar psalmen en 
 gebeden te lezen voor de gestorven leden van het geslacht Van Middachten, en alle 
 zondagen van de predikstoel hun namen oplezen, waarvoor het Fraterhuis te Doesburch de 
 pastoor van Ellinchem jaarlijks twee rijnsche guldens zal betalen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3830) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. Deze brief is gestoken geweest door die van 
  1494 mei 9 (zie Regestenlijst nr. 1202). Gedrukt: Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis 
  en oudheidkunde, Nieuwe Reeks, II, blz. 133. 

 
1204.  1494 augustus 6 (feria quarta ante Laurencii). 
 Evert van Byngherden, leenheer van de hof te Byngerden, beleent heer Bernt Oeldenzeel, 
 priester, procurator van het Fraterhuis te Doesborch, ten behoeve van dat huis met een maat 
 land, genaamd Poitzmaete, gelegen in het kerspel Doisborch. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 36) met de zegels van de oorkonder en de leenmannen van Johan 
 op den Oerde en mr. Herman van der Goildt. 
 
1205.  1494 september 20 (op Sint Matheus’ avent des heiligen apostelen ind evangelisten). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doisburch, oorkondt, dat Bernt van Wysch en zijn vrouw 
 Margriete van Camphuysen verkocht hebben aan het convent Mariengrave te Doisborg de 
 helft van drie stukken land, waarvan de wederhelft aan Garit van Hartenbroick toebehoort, 
 genaamd die Bempthorst, Teentkensmaete en Startmaetken, in het kerspel Aldenkeppell en 
 de buurschap Elderick. 
 
 Gevidimeerd in de brief d.d. 1538 november 26 (zie Regestenlijst nr. 1351). 
 
1206.  1494 november 3 (op Manendach (nae) Simonis et Jude apostolorum). 
 Adolph van Remen, onderdrost van het graafschap Zutphen, oorkondt, dat Bernt van Wysch 
 erkend heeft schuldig te zijn aan het convent Mariengrave te Doesborch vijfhonderd rijnsche 
 guldens en daarvoor heeft overgedragen de tiend van verschillende goederen in de kerspelen 
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 Hengell en Zelem volgens een door hem en wijlen zijn vrouw Magarita aan het convent 
 gegeven lijst. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4339). 
 
1207.  1495 februari 6 (des iersten Vrydages na Onser Liever Vrouwen dach Purificacionis). 
 Gerit van Trier en Zander van den Grotenhuys, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat 
 Johan Gruter en zijn vrouw Marie verkocht hebben aan het Fraterhuis aldaar een hofstede en 
 hof in de Barckstrate naast dit huis tot de stadsmuur. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 35) met het zegel van de tweede oorkonder in groene was. Het 
 zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
1208.  1496 maart 24 (op Onser Liever Vrouwen avont Annuntiationis). 
 Kairle, hertog van Gelre enz., vergunt aan burgemeesters, schepenen, raad en burgers van de 
 stad Doisborch om de hun door hertog Reynalt op 15 augustus 1340 toegestane jaarmarkt 
 van Woensdag voor St. Margriet te verzetten naar twee dagen voor St. Georgius, welke 
 markt eveneens acht dagen duren zal. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 399). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Vergelijk Regestenlijst nr. 38). 

 
1209.  1496 april 26 (altera die Marci ewangeliste). 
 Gerit Gruter en Maes Blyffer, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Ailbert en Gerit 
 Schaep, broers, gevolmachtigden van hun broer heer Johan, regulier te Mariendaell, 
 verklaard hebben, door het Grote convent te Doisborch, genaamd opten Grave, voldaan te 
 zijn van het hun toekomende na het overlijden van hun tantes Ide en Elisabeth Post, 
 gezusters en zusters in genoemd convent, terwijl zij verder afstand hebben gedaan van hun 
 aanspraken op drie stukken land in Angerloe broeck, die Horst, dat Voirslach en die Hacke. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4254) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
 licht geschonden. 
 
1210.  1496 juni 8 (die Mercurii). 
 Cristianus Kelner, zegelbewaarder van de curie en vicarius in spiritualibus van Henricus de 
 Swartzburch, bisschop van Monasterium en bestuurder van de kerk van Bremen, bekrachtigt 
 de stichting van een altaar ter eere van de H. Maria, de H. Drie koningen en St. Georgius in de 
 parochiekerk te Hengel door Johannes Elverinck en diens vrouw Jutte Elverinck alsmede 
 Johannes Malerinck onder goedkeuring van Johannes Onkruyt, pastoor te Hengel, van welke 
 vicarie het collatierecht door de hertog van Gelria zal worden uitgeoefend, en verleent 
 institutie aan de benoemde vicaris Johannes de Reno uit het bisdom Trajectum. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4432) met het zegel en contrazegel van de oorkonder, en het zegel 
 van Johannes Onkruyt in groene was, beide geschonden. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, XXX (1905), blz. 36. 

 
1211.  1496 augustus 24 (op Sunte Bartholomeus’ dach des heligen apostels). 
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 Aleph van Remen, onderdrost van het graafschap Zutphen, oorkondt, dat Claes Tengnagell, 
 Joest Tengnagell, Johan Tengnagell en Wolter Tengnagell, broers, aan hun zuster Griete 
 Tengnagels, zuster in het convent St. Marien opten Grave te Doesborch, als medegave voor 
 haar ouderlijk versterf een lijfrente van 25 rijnsche guldens per jaar, gaande uit hun goed in 
 de Emer in het gericht van Steenre en het kerspel Brummen, hebben overgedragen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4336) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Henrick 
 Grueter en Henrick ter Bruggen in groene was, het tweede licht geschonden. 
 
1212.  1496 november 8 (des Dinxdaiges post Wilbrordi episcopi). 
 Gadert van Nuynhem, pastoor te Arnhem, beleent vanwege het Godshuis te Prume Johan 
 Keppelman met de helft van het goed Teynck in het kerspel Wernsfeldt en in de buurschap 
 Eeffde, leenroerig aan het genoemde huis, na opdracht door diens vader Cele Keppelman, 
 van wie Johan voornoemd de natuurlijke zoon is. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 95) met de zegels van de oorkonder en van Cele Keppelman in 
 groene was. 
 
1213.  1496 december 5 (op Sente Nycolaus’ avent des hylligen bysscops). 
 Pater, materse en convent van het zusterhuis, genaamd Heer Henrixhuiss, te Zutphen  
 verklaren verkocht te hebben aan Peter Hachuiss en zijn vrouw Mechteld een stukje land, 
 genaamd Sellss maethe, in het kerspel Voerden. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4579) met het licht geschonden conventszegel in groene was. 
 
1214.  1496. 
 Wilhelmus de Haestrecht, pastoor van de kerk van Doesborgum, stelt in overleg met zijn 
 reciderende vicarissen een aanvulling vast op de overeenkomst van 1416 juli 23 (zie 
 Regestenlijst nr. 234). 
 
 Afschrift 16e eeuw in Inv. nr. A. nr. 19, fol. 4. 
 
  N.B. Gedrukt: Van Heussen, Historia Episcopatus Daventriensis (1755), blz. 170. 

 
1215.  1497 februari 6 (altera die Agathe virginis). 
 Maes Blyffer en Henrick Buerken, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Johan Zoer de 
 jonge en zijn vrouw Lutgert verkocht hebben aan de broederschap van St. Katherine van 
 Senis aldaar een koolhof buiten de Hameide poirt aan de stadsgracht. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4511) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1216.  1497 maart 10 (op Vrydach post Letare Jherusalem). 
 Evert van Byngerden verklaart, dat het stuk land, genaamd Huterkamp, in het kerspel Weel, 
 dat het convent Mariengrave te Doesborch van hem als tynsgoed heeft, van de tyns vrij zal 
 zijn, totdat het convent die zal hebben afgelost. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4293) met het geplette zegel van de oorkonder in groene was. 
 
1217.  1497 mei 5. 
 Beatrix van Wysschel, abdis, benevens priorse en convent van het klooster Sledenhorst van 
 de Cistercienserorde geven aan Seger van Voirst en zijn vrouw Anna van Bevervoert de 
 bevoegdheid om een door hen aan het klooster verkochte rente van 3¾ rijnsche gulden per 
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 jaar, gaande uit het goed, genaamd upt Loe, in het kerspel Hummel, voor 75 rijnsche guldens 
 te mogen aflossen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4394) met de licht geschonden zegels van de abdis en van het 
 klooster in groene was. 
 
1218.  1497 juni 5 (ipso die Bonifacii episcopi). 
 Johan, heer tot Voirst en tot Keppell, ontslaat Wilhem van Ghiesse Henrickszoon, die zijn 
 volschuldige eigen man is tot de heerlijkheid Keppel, van die band en maakt hem tot zijn 
 horige man, die zich jaarlijks met een ailtbutten in de kerk van Keppel zal hebben te 
 vertynsen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4611) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
1219.  14(9)7 oktober 7 (Sabbato post Remigii). 
 Arnt van Middachten, ridder, en zijn vrouw Belye van Wilp dragen aan de prior van 
 Monichusen en de pater en de procurator van het Fraterhuis te Doesburch als uitdelers van 
 de schenkingen uit de Vailwert op om jaarlijks een rente van zes goudguldens aan de 
 Observanten te Arnhem te betalen, zo nodig door dezen door panding te verkrijgen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3830) met een fragment van het zegel van het klooster Monnikhuizen 
 in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. Deze brief is gestoken geweest door die van 
  1494 mei 9 (zie Regestenlijst nr. 1202). Een weergave van de inhoud van deze brief komt voor 
  in de Kroniek van het Fraterhuis, fol. 315 verso. 
 
1220.  1498 maart 21. 
 Christianus Kelner alias Slunckraven, zegelbewaarder van de curie en vicarius in spiritualibus 
 van Conradus de Retberch, bisschop van Monasterium en bestuurder van de kerk van 
 Osnaburgum, verleent, na resignatie door Johannes de Reno, institutie aan Henricus ter 
 Huet, priester van het bisdom van Monasterium, aan wie door Karolus, hertog van Gelria 
 enz., het altaar van de H. Drie koningen in de parochiekerk te Henglo is begeven. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4433) met het zegel en contrazegel van de oorkonder in groene was. 
 
  N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, XXX (1905), blz. 40. 

 
1221.  1498 mei 2 (altera die Philippi et Jacobi sanctorum apostolorum). 
 Wilhem Meyerinck en Jasper Mathelanck, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Luutgert 
 then Voirthuysen, anders genaamd Bongers, tot een eeuwig testament geschonken heeft aan 
 Lutgert, weduwe van Henrick Otten, haar nicht, een rente van 4¾ pond, haar verschuldigd 
 door het convent Mariengrave aldaar blijkens de daarvan overgedragen brief. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4349) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
  N.B. Op één van de zegelstaarten is geschreven: Van die vijl lb. uutgeloest. 

 
1222.  (14)98 oktober 2 (op Dynxdach post Remigii). 
 Kairle, hertog van Gelre etc., erkent schuldig te zijn aan het Groote convent te Doysborch 125 
 gulden, hem geleend voor zijn reis naar het Overkwartier, en beveelt de richter Werner 
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 Lerynck en de Magistraat van de stad dit geld terug te betalen uit de eerstvolgende ontvang 
 van ruiterpenningen of schatting. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4343) op papier, met de ondertekening van de oorkonder en zijn 
 opgedrukt secreetzegel onder een ruit. 
 
  N.B. Bewaard bij de chartercollectie. 

 
1223.  1498 november 24 (op Sunte Katherinen avont der heiligher jonffrouwen). 
 Johan, heer to Voerst en to Keppel, bekrachtigt een erfwissel, waarbij het Fraterhuis te 
 Doesborch twee lange en twee korte roeden alsmede een gherken, behorend tot het 
 leengoed te Mardel in het kerspel Angerloe, door andere landerijen vervangt, bevrijdt 
 eerstgenoemde van de leenplicht aan de heerlijkheid Keppel en geeft toestemming tot de 
 verkoop van het goed to Mardel door het Fraterhuis aan Evert ten Barge. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 52). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
1224.  1498 december 13 (ipso die Lucie). 
 Johannes van Crevelt en Bernardus Oldezeel, priesters en provisors van het Fraterhuis te 
 Doesborch, Johannes van Lenp, minister, Alit Goetincks, ministerse, zuster Elisabeth van Mer, 
 procuraterse, en zusters van het Groote convent aldaar, en Johannes van Doetinchem, 
 minister, Wite Telchuys, ministerse, zuster Hille Zoelden, procuraterse, en zusters van het 
 Kleine convent in die stad beloven, dat zij de voorwaarden van de schuldbekentenis, groot 
 250 rijnsche guldens, die Evert ten Berch van hen heeft gekregen, maar welke door het 
 Groote convent en het Fraterhuis is afgelost, zullen nakomen, tot tijd en wijle zij de 
 voornoemde geldsom van de stad Doesborch zullen hebben terug ontvangen.  
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 128). De zegels van de drie conventen zijn verloren. 
 
1225.  1499 maart 26 (opten yrsten Dynsdach post Palmarum). 
 Evert van Byngerden als bezitter van de hof te Byngerden verklaart, dat de priesters en 
 klerken van het Fraterhuis te Doesborch van hem hebben gekocht het recht om ten 
 eeuwigen dage te worden beleend met de Potsmaete in de buurschap Beynem en het 
 kerspel Doesborch en beleent vervolgens als hulder heer Bernt van Oldenzeel, procurator 
 van het Fraterhuis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 36) met de zegels van de oorkonder en de leenmannen Gerloch 
 Putzeler en Johan Blyffer in groene was. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
1226.  1499 mei 20 (altera die Penthecostes). 
 Zander van den Grotenhuis geeft aan de burgemeesters ten behoeve van de stad Doisborch 
 het recht om voor 150 gouden rijnsche guldens af te lossen en terug te kopen een rente van 
 twaalf gouden rijnsche guldens per jaar, voor welke hij de stads biercijs gekocht heeft. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1474). Het zegel van de oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 
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1227.  1499 juni 1 (Datum Rome ….. Kalendis Junii). 
 Paus Alexander geeft voorschriften voor de broeders en zusters van de derde orde van St. 
 Franciscus in de bisdommen van Colonia en Trajectum. 
 
 Getranssumeerd in de brief d.d. 1500 juni 17 (zie Regestenlijst nr. 1233). 
 
1228.  1499 juni 1 (Datum Rome ….. Kalendis Junii). 
 Paus Alexander beveelt aan de dekens van St. Andreas te Colonia, St. Salvator te Trajectum 
 en St. Martinus te Monasterium om de brief van 1499 juni 1 (zie Regestenlijst nr. 1227) aan 
 de broeders en zusters van derde orde van St. Franciscus bekend te maken. 
 
 Getranssumeerd in de brief d.d. 1500 juni 17 (zie Regestenlijst nr. 1233). 
 
1229  (1499 juli 31). 
 Afgevaardigden van bannerheren en ridderschappen van de vier kwartieren en 
 burgemeesters, schepenen en raden van de vier hoofdsteden van Gelre en Zutphen, 
 Nymegen, Zutphen, Ruremonde en Arnhem, sluiten een verbond ten bate van de Hertog. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 72). 
 
  N.B. Bijlage bij de brief d.d. 1499 september 7 (zie Brief nr. 141). Gedrukt: Groot Gelders 
  Placaetboeck, II, Appendix, kol. 194. 

 
1230.  1499 oktober 11 (op Vrydach post Gereonis et Victoris martyrum). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Johan Zoer en Derick ten 
 Barge, gasthuismeesters, Aelbert Scaep en Maes Blyffer, burgemesters van de stad 
 Doesborch, verkocht hebben aan Bartelt die Mey en zijn vrouw Lumme een stuk land, 
 geheten Ghyse Mulnersmate, in het kerspel Doesborg. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3172) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Johan 
 opten Oirde en Hartwich van den Veehuys in groene was. Het stedelijk secreetzegel is 
 verloren. 
 
  N.B. Blijkens het aangetekende in het Gasthuisboeck geschiedde deze verkoop met recht van 
  wederinkoop en was het in werkelijkheid een verpanding. Zie ook Regestenlijst nr. 1312. 

 
1231.  1499 december 27 (des yrsten wyrckendaiges na den heilighen Kyrsdach). 
 Maes Blyffer en Gerit Optenoirde, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat heer Johan van 
 Lenep, provisor van het convent St. Mariengrave te Doisborch, Alijt Goetincks, ministerse, en 
 Elizabeth van Meer, procuraterse, verkocht hebben aan Coenret van Hagen en zijn vrouw 
 Stijn een huis en hofstede aan de Vyschmarckt. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4544) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1232.  1500 januari 24 (op Sunte Pauwels avent des heiligen apostels Conversionis). 
 Mr. Herman van den Golde en Gerloch Putzelair als scheidslieden vanwege het Fraterhuis te 
 Doesborch enerzijds en Johan Goltsmit en Bernt Geritszoon vanwege Maes Arntszoon, diens 
 vrouw Alijt en hun zoon Gerit anderzijds stellen een erfwissel vast, waarbij het Fraterhuis 
 ontvangt de Guldeverckenskamp in de Doernslage in het kerspel Drempt, benevens een 
 akker land in de Roessinck bij de Nyenhoff. 
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 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 88) met de zegels van de eerste drie oorkonders, mr. Henrick ter 
 Bruggen, het Fraterhuis, Maes Arntszoon en Henrick Myddeldorp in groene was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Dornslach off Maes Guldenverckenskamp. 

 
1233.  1500 juni 17 (Actum Trajecti in domo habitationis nostre). 
 Ludolphus de Veno, deken van Trajectum, doet de beide brieven van 1499 juni 1 (zie 
 Regestenlijst nrs. 1227 en 1228) door twee notarissen transsumeren. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4132) met het zegel van de oorkonder in rode was in een houten 
 doosje en de signaturen van de notarissen Lubbertus de Rodenborch Johanneszoon en 
 Martinus Johanneszoon. 
 
1234.  1500 augustus 3 (in Invencione Sancti Stephani mensis Augusti). 
 Broeder Bernardinus van Apeldoren, gardiaan van het Minderbroedersconvent te Arnhem, 
 verklaart ontvangen te hebben van het Fraterhuis te Doesborch honderd rijnsche guldens ter 
 aflossing van een rente van zes rijnsche guldens per jaar uit de uiterwaard, genaamd de 
 Vaelwert, geschonken door heer Arnt van Middachten, ridder, en diens vrouw Belie. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 141) met het zegel van de oorkonder en van broeder Anthonius 
 van den Graeff, prior van Monnikhuizen, in groene was, het eerste licht, het tweede zwaar 
 geschonden. 
 
  N.B. Uit een dorsale notitie blijkt, dat de bedoelde som betaald is door Theodericus Xanctensis, 
  procurator van het Arme Klerkenhuis, terwijl twintig guldens zijn verstrekt door het  
  Weduwenhuis, zodat dit één en het Arme Klerkenhuis vijf rijnsche guldens daarvoor ontvangen 
  moest. 

 
1235.  1500 augustus 11 (des Dinxdages post Laurencii martiris). 
 Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch erkennen schuldig te zijn aan 
 Johannes Fysscher, secretaris, 4½ gouden rijnsche gulden, door hem bijbetaald bij vijftig door 
 de stad gestorte guldens, zijnde die gehele som als van ouds een vierde deel van de door de 
 stad Zutphen betaalde schatting, hoewel de stad Doesborch aanvankelijk op 75½ gouden 
 rijnsche gulden was getaxeerd. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 766) op papier met een fragment van het opgedrukte 
 stadssecreetzegel in groene was. 
 
  N.B. Bewaard bij de chartercollectie. 

 
1236.  1500 augustus 24. 
 Fredericus de Baden, bisschop van Trajectum, bevestigt de privileges van de broeders en 
 zusters des gemenen levens, behorend tot het Colloquium van Swolla, en verleent hun 
 verschillende andere. 
 
 Afschrift (Inv. A. nr. 17) op perkament, gewaarmerkt door de notaris Gotfridus Goeris. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. Gedrukt: Schoengen, Jacobus Traiecti alias de Voecht, blz. 526 - 
  528. 

 
1237.  1501 januari 14 (up Suntte Ponciaens daich des hillegen martelers). 
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 Frederick, heer thoe Voirst en thoe Keppel, als tynsheer verklaart verkocht te hebben aan 
 heer Johan van Lennep, pater van het Groote convent te Doesboirch, dat gesticht is ter ere 
 van de H. Maria en de H. Franciscus, een tyns van een malder mout van gerst per jaar, 
 gaande uit drie stukken land in de Lodderroede. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4342) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
 was. 
 
  N.B. Dorsale notitie: Item uutgeloest enen maelder mals, dat wy joncker Frederick heer toe 
  Voerst ende toe Keppel te geven plegen. 
 
1238.  1501 april 30 (opten lesten dach van Aprill). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Johan Stockman en zijn vrouw 
 Lumme erkend hebben schuldig te zijn aan Wolter van Oey 130 gouden rijnsguldens, 
 rentende de penning zestien, waarvoor zij als onderpand hebben gesteld hun Ghieser slach in 
 de buurschap Ghiesbeeck. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4539) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Hubert 
 van den Golde en Thijs ten Have in groene was. 
 
  N.B. Gecancelleerd. 

 
1239.  1501 augustus 23 (Acta ….. in villa Veteri Keppel in domo habitacionis testatoris). 
 De notaris Johannes Boes instrumenteert, dat heer Bernardus Ruwennoirt, vicaris te Vetus 
 Keppel, zijn testament heeft gemaakt, waarbij o.a. aan het Klerkenhuis te Doesborch vijftig 
 goudguldens worden vermaakt onder voorwaarde van het doen van een wekelijkse mis. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 120) met de signatuur van de notaris. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. Dorsale notitie: Bernardus Ruenoirt, 1 misse. 

 
1240.  1501 oktober 1 (op Sint Remigius’ dach). 
 Kairle, hertog van Gelre enz., erkent in leen ontvangen te hebben van het Groote convent te 
 Doisborch 29 rijnsche guldens en beveelt Johan Scull, zijn schatmeester in het graafschap 
 Zutphen, om uit diens eerste ontvangst dit bedrag terug te betalen. 
 
 Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4344). 
 
1241.  (15)01 oktober 12 (op Dynxdach post Victoris). 
 Johan Schull erkent in opdracht van de Hertog schuldig te zijn aan het Groote convent te 
 Doisborgh 29 guldens, te betalen op St. Jansavond Baptiste e.k., voor het geval hij vanwege 
 de Hertog belast blijft met het innen van de pondschatting in het graafschap Zutphen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4344) op papier, geheel eigenhandig. 
 
1242.  1501 december 1. 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Ghysbert van der Hoeven 
 verkocht heeft aan Frederick then Have, geheten Goltsmit, en diens vrouw Jutte een rente 
 van vier rijnsche guldens per jaar, gaande uit de stadskist van Doesborch, eertijds daaruit 
 gekocht door Bernt Gruter en diens vrouw Nenne. 
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 Oorspronkelijk (Inv. nr. 1445) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en van de 
 gerichtslieden Aelbert Scaep en Bartelt die Mey in groene was. 
 
  N.B. Gecancelleerd. Dorsale notitie: Num. 2. Het jaartal van aflossing is niet aangetekend. 

 
1243.  1503 maart 17 (op Vrydach post Reminiscere). 
 Maess Blyffer en Kasijn die Wyse, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Geryt Bierman en 
 zijn vrouw Mechtelt verkocht hebben aan het gasthuis aldaar een rente van een gouden 
 rijnsche gulden per jaar, gaande uit hun huis en hof in de Hospitaellstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 3220) met het licht geschonden zegel van de tweede oorkonder in 
 groene was. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren. 
 
  N.B. Door vocht beschadigd. 

 
1244.  1503 mei 15 (op Manendach post Pancracii martiris). 
 Garyt opten Oirde verklaart, dat hij aan zijn dochter Heesken, die zich in het convent St. 
 Mariengrave te Doesborch, genaamd dat Groete convent, begeven heeft, als medegave heeft 
 geschonken een maatje land, genaamd Haegens maetken, gelegen buiten de 
 Hameydenpoerte aan de Duustersteghe, onder voorbehoud van lijftocht voor zijn vader 
 Johan opten Oirde, en geeft gedurende die tijd aan het convent de Potgieters acker in het 
 kerspel Dreempt in gebruik. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4236) met de zegels van de oorkonder en van Johan opten Oirde in 
 groene was, het eerste licht geschonden. 
 
1245.  1503 juni 8 (op Donredach post Bonifacii et sociorum eius martirum). 
 Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Garyt opten Oirde als 
 medegave voor zijn dochter Heesken aan het convent St. Marien opten Grave te Doesborch 
 geschonken heeft een maatje land, genaamd Haghens maetken, voor de Hameydenpoerte 
 aan de Duystersteghe. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. nr. 4236) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Daem van 
 Hekeren en Henrick ter Bruggen in groene was. 
 
1246.  1503 augustus 11 (des anderen daghes nae Sunte Laurencius’ dach des hilligen martelars). 
 Johannes van Crevelt, pater en rector, Wilhelmus Duesseldorp, Johannes Kalker, Jacobus 
 Bysselinck, procurator, en priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch verklaren 
 verkocht te hebben aan heer Robert Doncker, kanunnik van de St. Vituskerk te Elten, en zijn 
 dienstmaagd Gertken Francken een lijfrente van drie hornsguldens per jaar, gaande uit het 
 goed te Olberghen, om na hun overlijden zieldiensten te houden en daarvoor uitkeringen aan 
 de broeders te doen, terwijl Gertken bij langer leven dan haar heer een plaats in het 
 weduwenhuis zal verkrijgen. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 121) met het zegel van het Fraterhuis in groene was. 
 
1247.  1503 augustus 14 (in profesto Assumpcionis Marie). 
 Gerloch Putseller en Derick Doeys Pennynck, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat 
 Henrick Keppelman verkocht heeft aan heer Derick van Xancten, priester, rector der arme 
 klerken te Doesborch in het Fraterhuis, een koolhof in de Hoffstrate. 
 
 Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 137) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
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  N.B. Dorsale notitie: De ortis in die Hofstraet. Jam tres domus edificate sunt in ortis  
  supradictis. 
 
1248.  1503 september 21 (op Donredach post Lamberti episcopi et martiris). 

Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Esken Geerlochszoon, dienaar 
van het convent Mariengrave te Doesborch, zich ten behoeve van dat convent borg heeft 
gesteld voor de betaling van een rente van drie rijnsche guldens per jaar, door Henrick 
Keppelman Garytszoon verkocht uit zijn goed over die Groete sluse in de buurschap 
Ghiesbeeck, in het ambt en onder de klocke van Doesborch. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4334). De zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Geerloch 
Putzeler en Henrick ter Bruggen zijn verloren. 

 
N.B. De zegels zijn van de zegelstaarten afgesneden, wat de indruk wekt, dat men de brief 
buiten werking heeft gesteld. 

 
1249.  1503 november 23 (op Sunte Clemens’ dach des hilligen pawes). 

Johannes van Crevelt, priester en rector, Wilhelmus Duesseldorp, Johannes Kalker, Jacobus 
Bysselick, procurator, en priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch verklaren 
verkocht te hebben aan heer Robert Doncker, kanunnik van de St. Vituskerk te Elten, en zijn 
dienstmaagd Gertken Francken een lijfrente van twee malder winterrogge en een malder 
weit, gaande uit hun goed de Nyenhoeff in het kerspel Drempt, om na het overlijden van hen 
beiden een memorie te houden en daarvoor een uitkering aan de broeders te doen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 121). Het zegel van het Fraterhuis is verloren. 

 
1250.  1504 mei 14 (op Dinxdach post Vocem jocunditatis). 

Henrick Buerken en Gerit Giginck, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Gerit Assen en 
zijn vrouw Weindell verkocht hebben aan Bernt Vogell en diens vrouw Elizabeth hun huis en 
hof in de Kerckstrate aldaar, belast met een rente van drie malder rogge per jaar voor de 
moederkerk. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4545) met het geschonden zegel van de tweede oorkonder in groene 
was. Het zegel van de eerste oorkonder is verloren. 

 
1251.  1504 juni 7 (op Vrydach post Bonifacii episcopi et sociorum eius martirum). 

Warner Lerinck, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Henrick Janszoon en zijn vrouw 
Wendell verkocht hebben aan Gerloch Putzeler een hofsteedje met huis in het kerspel 
Dreempt opten Alsenoert. 

 
Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 89) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Garyt 
Gruter en Henrick ter Bruggen in groene was. 

 
N.B. Met transfix d.d. 1504 augustus 9 (zie Regestenlijst nr. 1252). 

 
1252.  1504 augustus 9 (in profesto Sancti Laurencii martiris). 

Gerloch Putzeler verklaart, de hofstede, nader omschreven in de brief d.d. 1504 juni 7 (zie 
Regestenlijst nr. 1251), waardoor deze gestoken is, te hebben geschonken aan Johannes van 
Crevelt, rector, en klerken van het Fraterhuis te Doesborch. 

 
Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 89) met het zegel van de oorkonder in groene was. 
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1253.  1504 november 2 (op Saetersdach post Omnium Sanctorum). 

Gadert van Nuynhem, pastoor te Arnhem, stadhouder van lenen van het Godshuis te 
Proemen, beleent Ailbert Schaep als hulder van zijn vrouw Guede Huernynck, oudste dochter 
van wijlen Johan Hoirnynck, met het gehele goed Eynck in het kerspel Warensfelt en de 
buurschap Effde, van welk goed genoemde hulder het gebruik van de helft afstaat aan de 
moederkerk en de fraters te Doisborch, terwijl het leen ongespleten zal blijven. 

 
Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 95) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 

 
N.B. Vergelijk het Register op de Leen- en andere goederen van de St. Salvator-abdij te Prüm in 
de leenkamer van Klarenbeek door Mej. A.J. Maris (uitg. “Gelre”), blz. 77, waar voor 
ongespreit moet worden gelezen: ongespleit. 

 
1254.  1505 januari 13 (in profesto Ponciani martiris). 

Henrick Buerken en Gerit Giginck, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Gysbert Asse de 
verkoop van een huis aan de Kerckstrate door zijn broer Gerit Asse aan Bernd Voegell heeft 
goedgekeurd en hem zijn aandeel in dit huis heeft overgedragen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4545) met de geschonden zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1255.  1505 februari 3 (ipso die Blasii episcopi et martiris). 

Aelbert Scaep, Henrick Baerken en Johan Zoer als scheidslieden stellen een magescheid vast 
tussen Johan van Crevelt, pater van het Fraterhuis te Doesborch, en Johan opten Oirde, 
kerkmeester aldaar, als erfgenamen van wijlen Johan Keppelman enerzijds en diens weduwe 
Alijt Keppelmans anderzijds, waarbij het Fraterhuis en de kerk verkrijgen het halve leengoed 
in het kerspel Warnsfeld, waarvan de andere helft aan Albert Scaep toebehoort, benevens 
dat Rumaetken in de buurschap Raede en het kerspel Steenre. 

 
Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 95) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1256.  1505 februari 22 (op Sunte Peters dach ad Cathedram). 

Gerloch Putzeler en Evert Stockhoff, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Derick ten 
Grotenhuys en zijn vrouw Anna erkend hebben schuldig te zijn aan het Arme weduwenhuis in 
de Waterstrate aldaar twee quarten olie per jaar, gaande uit een stuk land, genaamd Natters, 
in het gericht van Doisborch tussen de Ysel en de Havicker wert, op grond van het testament 
van jonkvrouwe Elyzabeth van Homoet, vrouwe van Keppel. 

 
Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 16. 

 
1257. 1505 maart 20 (opten heligen Witten Donredach). 

Johannes van Lenep, pater, zuster Alijdt van Ulfft, ministerse, zuster Eefze ten Hackhuse, 
procuraterse, en zusters van het convent Sunte Marien opten Grave te Doesborch beloven, 
dat zij, in geval zuster Heeske, dochter van Garyt opten Oirde, kwam te sterven vóór Johan 
opten Oirde, kerkmeester, haar grootvader, dan voor de haar door haar vader geschonken 
medegave aan deze 75 gouden rijnsche guldens zullen betalen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4139). Het conventszegel is verloren. 

 
1258.  1505 mei 5 (op Manendach nae des heligen Cruces dage Invencionis). 

Garyt Gruter, stadhouder van Conrae(t) van Valkenberch, richter in het ambt van Doesborch, 
oorkondt, dat Derick (Gruter) en zijn vrouw Jutte verkocht hebben aan Peter Drosten en 
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Bernt Hoedemaker, provisoren van de St. Sebastianus’ broederschap te Doesborch, een 
rente van een rijnsgulden per jaar, gaande uit een stuk land buiten de Hameydenpoort aan 
de Dreempter dijk. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4526) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en de 
gerichtslieden Randolph Veer en Garyt Smit in groene was. 

 
N.B. Het stuk is door muizen aangevreten. De naam van de verkoper blijkt uit een dorsale 
notitie. 

 
1259.  1505 juli 11. 

Philips, koning van Castillen, hertog van Gelre enz., verklaart de burgers en ingezetenen van 
de stad Doesborch in genade aan te nemen en hun alles kwijt te schelden, wat zij tegen hem 
mochten hebben misdreven. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 493) met de handtekening van de oorkonder en zijn opgedrukte 
secreetzegel onder een ruit. 

 
N.B. Zie het aangetekende bij Regestenlijst nr. 1260. 

 
1260.  1505 juli (in onsen leger to Reden). 

Philips, koning van Castillen, hertog van Gelre enz., verklaart de burgers en ingezetenen van 
de stad Doesborch in genade aan te nemen en hun alles kwijt te schelden, wat zij tegen hem 
mochten hebben misdreven. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 493) met het zwaar geschonden zegel van de oorkonder in groene 
was aan koorden van rode en groene zijde. 

 
N.B. De hier beschreven oorkonde is behalve enkele onbetekenende verschillen vrijwel 
eensluidend met die, vermeld onder Regestenlijst nr. 1259. 

 
1261.  1505 augustus 15 (upten naesten Vrydach nae Sente Laurens’ dage). 

Derick van Eyll, richter in Liemersch, oorkondt, dat Gerit van Tateler erkend heeft schuldig te 
zijn aan Esken Geirlochs twintig rijnsche guldens, waarvoor hij deze verkocht heeft een rente 
van 1¼ gulden per jaar, gaande uit een stuk land, genaamd Tydenkamp, in het kerspel 
Sevener. 

 
1261a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 4340) met de licht geschonden zegels van de oorkonder en 

van Frederick Geritzoen en Henrick Roeloffzoen, schepenen van Sevener, in groene 
was. 
N.B. Dorsale notitie: Van die V oirt goltz, welck Bersfelt ons jaerlix geefft. 

1261b.  Afschrift van circa 1550 (Inv. nr. 4340), gewaarmerkt door notaris Guilhelmus 
Hoeymaker. 

 
1262.  1506 januari 19 (op Manendach post Ponciani). 

Maes Blyffer en Geryt Optenoirde, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Styne, weduwe 
van mr. Harman van der Golde, verkocht heeft aan de H. Kruisbroederschap aldaar twee 
akkers land aan het Muelenveld, behoudens het recht van de St. Annebroederschap op ¼ van 
die akkers, benevens een rente van 2⅓ pond per jaar, gaande uit een huis in de 
Koepoirtstrate. 
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Oorspronkelijk (Inv. nr. 4518) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
was. 

 
N.B. Dorsale notitie: Henrick Vatenbender huesinge ind het landt opt Mulefelt. 

 
1263.  1507 maart 2 (opten anderen dach van Meerte). 

Garyt Gruter, stadhouder van Wilhem van Melckrade, richter in het ambt Doesborch, Aelbert 
Scaep en Wilhem Meyerinck, schepenen en gerichtslieden, oorkonden, dat Garyt van 
Bingerden aan de O.L. Vrouwe-broederschap te Doesborch tot een eeuwig testament 
geschonken heeft een som van acht rijnsche guldens, waarvoor men jaarlijks een halve 
gouden rijnsche gulden mag heffen uit de helft van een land, genaamd die Gochsche mate, in 
het kerspel Angerloe in Angerloebroick, terwijl dit geld bestemd is voor een lof voor O.L. 
Vrouwe, op zaterdag in het choor der Moederkerk te zingen.  

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4530) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1264.  1507 juli 21 (op Sunte Maria Magdalenen avent). 

Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch, verklaren verkocht te hebben aan 
Geryt Schaep Gerytszoon en zijn vrouw Hille een rente van 2½ rijnsche goudgulden per jaar, 
gaande uit de stadsbiercijs. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 1446) met het stadszegel in groene was. 

 
N.B. Op de zegelstaart is geschreven: Henrick Schaeps. 

 
1265.  1507 augustus 11 (op Wonsdach post Laurencii martiris). 

Geryt Gruiter en Willem Meyerinck, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Willem van 
Meckeren en zijn vrouw Alijt beloofd hebben een rente van twee gouden rijnsguldens per 
jaar, gaande uit een huis aldaar, welke door Henrick ter Bruggen en Geryt Smyt, provisoren 
van de St. Anthoniusbroederschap ter plaatse, van Derick ten Berge en diens vrouw Griete is 
gekocht, te zullen vrijwaren. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4509) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
licht geschonden. 

 
1266.  1509 juni 1 (des Vrydages nae heligen Pynxterdach). 

Johan Goltsmit, stadhouder van de richter in het ambt Doesborch, transsumeert een acte van 
1493 mei 7 (op Dinxdach post Johannis ante portam latinam) uit het gerichtsboek van het 
ambt Doesborch, waarbij heer Henrick Haeck, priester, en Warner Lerinck als executeurs-
testamentair van heer Warner Roever, pastoor te Aelden Keppell, overgedragen hebben aan 
Arnt van den Borch en diens vrouw Armgert een rente van een rijnsche gulden per jaar, 
gaande uit het goed Lutticke Goerwijck in het kerspel Aelden Keppell in de buurschap 
Elderyck.  

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4333) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Johan 
Gruter en Henrick ter Bruggen in groene was. 

 
N.B. Vergelijk Regestenlijst nr. 1267. 

 
1267.  1509 juni 4 (in profesto Bonifacii et sociorum eius martirum). 

Johan Goltsmit, stadhouder van de richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Armgert, 
weduwe van Arnt van der Borch, overgedragen heeft aan het convent Mariengrave de rente, 
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nader omschreven in de brief d.d. 1509 juni 1 (zie Regestenlijst nr. 1266), welke rente 
vroeger door Arnt voornoemd aan het convent was geschonken als medegave voor hun 
dochter Anna van der Borch, zuster in genoemd convent. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4333) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Johan 
Gruter en Henrick ter Bruggen in groene was. 

 
1268.  1509 juli 13 (ipso die Margarete virginis et martiris). 

Johan Goltsmit, stadhouder van Wilhem van Melckrade, richter in het ambt Doesborch, 
oorkondt, dat Bernt Winckelman, gasthuismeester van het gasthuis te Doesborch, na 
panding wegens achterstallige rente, verschuldigd door de weduwe van Rutger van der 
Hoeven en haar zoons Aelbert en Andries van der Hoeven, ten behoeve van het gasthuis het 
eigendom heeft verkregen van de Barstede in het ambt Doesborch en onder de klok der stad. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 3173). De zegels van Wilhem van Melckrade, de oorkonder en de 
gerichtslieden Henrick ter Bruggen en Garyt Smit zijn verloren. 

 
N.B. Door vocht beschadigd. 

 
1269.  (15)09 juli 28 (op Saterdach post Jacobi apostoli). 

Aelbert en Andries van der Hoeven, broers, als erfgenamen van joffer Ariaen van Culenborch 
enerzijds en de gasthuismeesters van het gasthuis te Doesborch anderzijds komen overeen, 
dat het gasthuis in verband met achterstand in de uit de Barstede gaande rente dit goed ten 
eeuwigen dage zal mogen gebruiken, tenzij de wederpartij het zou willen inlossen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 3173) op papier. 

 
N.B. Chirograaf. 

 
1270. (15)11 mei 1 (op Meydach). 

Kairle, hertog van Gelre enz., verklaart van de stad Doesborch 140 juldens ontvangen te 
hebben als vergoeding voor een haar gezonden koperen slang. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 1426) op papier, met de ondertekening van de oorkonder. 

 
1271.  1511 juli 13 (op Sunte Margareten dach). 

Frederick, heer tot Voerst en tot Keppel, als tynsheer oorkondt, dat Evert to Veenhuys, Derick 
to Veenhuys en Conraet to Veenhuys, broers, en Henricsken to Veenhuys, hun zus, verkocht 
hebben aan het Fraterhuis te Doesborch het halve goed, genaamd Cleyntelchuiyss, in het 
kerspel Drempt, hun aanbestorven van Henrick Helmichsz. 

 
Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 90) met het zegel van de oorkonder in groene was. 

 
1272.  1511 november 7 (Acta sunt hec Dosenburch in domo commendatoris seu pastoris). 

Notaris Arnoldus de Hardarwijck instrumenteert, dat Gerardus Gruter en Jacob Scaep, 
burgemeesters van de stad Dosenburch aan Gerardus Scaep, kerkfabriekmeester aldaar, een 
som van ruim driehonderd gulden voor herstel van de door brand en 
oorlogsomstandigheden beschadigde moederkerk hebben overhandigd, welke som door de 
pauselijke commissarius Raymundus ter gelegenheid van het jubeljaar was ingezameld. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 2239) met de signatuur van de notaris. 
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1273.  (15)12 augustus 31 (op Dinxdach post Decollationis Johannis). 
Henrick, heer tot Ghent, erfhofmeester, erkent namens de Hertog ontvangen te hebben van 
het Groote convent te Doesborch vijftig gulden voor onderhoud van ruiters en knechten te 
Ainholt, terug te betalen uit de pondschatting van het volgende jaar, alsmede voor 
onderhoud van de stad Ainholt 50 malder rogge. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4350) op papier, geheel eigenhandig. 

 
1274.  1513 februari 5 (op Sunte Agaten dach). 

Peter Gabels, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Bartolt die Mey verkocht heeft 
aan het convent St. Marien opten Grave te Doesborch een akker land, genaamd Matelancks 
acker, voor de poort opten Mullenvelde. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4237) met de zegels van de oorkonder en de gerichtslieden Aelbert 
Schaep en Gerit Schaep in groene was. 

 
1275.  1513 augustus 4 (des Donredages nae Sanct Peters dach ad Vincula). 

Johan van Wyndesem en Gheryt Reyners, schepenen te Deventer, oorkonden, dat Herman 
Harnsmaker en zijn vrouw Styne elkaar tot erfgenaam hun nalatenschap hebben benoemd, 
terwijl na het overlijden van de langstlevende alles zal komen aan hun dochter Wynelt, onder 
voorbehoud van een uitkering van 200 hornsguldens ten behoeve van hun dochter Zwene in 
het Groete convent te Doesborch. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4139) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
was. 

 
1276.  1514 februari 14 (op Sunte Valentijns dach). 

Johannes van Lennep, priester en pater, zuster Aleyt van Ulft, ministerse, zuster Styne 
Wenyncks, procuraterse, en zusters van het convent Mariengrave te Doesborch erkennen 
schuldig te zijn aan heer Johan van Crevelt, priester en bezitter van het St. Ursula- en St. 
Joost-altaar in de moederkerk aldaar, een rente van vijf rijnsche guldens per jaar, gaande uit 
het goed ten Have in het kerspel Drempt, welke rente vroeger was verkocht aan Willem van 
der Nyerkercken en diens vrouw Griete en nu door dezen aan het genoemde altaar 
geschonken. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4269) met het conventszegel en het zegel van Aelbert Scaep in 
groene was, beide licht geschonden. 

 
N.B. Dorsale notitie: Hec littera redempta est a sororibus Maioris conventus. 

 
1277.  1515 januari 31 (ipso die Ignacii martiris). 

Priesters en klerken van het Fraterhuis te Doisborch enerzijds en de zusters van het Groote 
convent, genaamd Mariengrave, aldaar anderzijds gaan een erfwissel aan, waarbij 
laatstgenoemden kwijtschelding verkrijgen van een rente van vijf rijnsche guldens per jaar, 
door haar verschuldigd uit het goed ten Have in het kerspel Drempt, welke rente door Willem 
van der Nyerkercken geschonken was aan de St. Ursula-vicarie of aan het hoge altaar in de 
kapel van het Fraterhuis, en tevens een stukje land opten Molenvelde aan de Steenwech 
verwerven, terwijl eerstgenoemden ontvangen een kamp land in het kerspel Drempt, 
genaamd Nyelenkamp, kwijtschelding van een rente van twee rijnsche guldens per jaar, 
verschuldigd uit het goed Cleyntelchuys of Helmychs kamp, alsmede een hofje en een stuk 
land in het kerspel Drempt tegenover het kerkhof. 
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1277a. Oorspronkelijk (Inv. nr. 4274) met de zegels van het Fraterhuis en het Groote convent 
in groene was, het eerste zwaar, het tweede licht geschonden. 
N.B. Op de staart van het 2

e
 zegel staat: Desen brief is van der wisselynge, die wy mit den 

Fraters ghedaen hebben. 

1277b.  Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 91) met de licht geschonden zegels van het Fraterhuis en 
het Groote convent in groene was. 
N.B. Dorsale notitie: Erfwissel tusschen ons ind grote convent. 

 
1278.  1515 maart 12 (ipso die Sancti Gregorii pape). 

Johannes van Lenep, priester en pater, Alit van Ulfft, ministerse, en zusters van het besloten 
convent Mariengrave te Doesborch geven volmacht aan heer Levien, pastoor te Tyell, 
benevens de zusters uit hun convent, Oda van Geemen en Heylwych ten Colck, om 3½ 
morgen land in de Santacker in Tylerwerd in het gericht van Gelre Malssen te verkopen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4276). Het conventszegel is verloren. 

 
1279.  1515 april 24 (op Dynxdach post Georgii). 

Wilhem Meyerinck en Johan Zoer, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Alijt van 
Kamphuyssen, vrouw van Claes van Kamphuyssen, en Hille, vrouw van Johan van der 
Hovelwick, verklaard hebben ontvangen te hebben van heer Johan van Lenep, pater van het 
convent Mariengrave aldaar, respectievelijk 150 en 50 rijnsche guldens ter aflossing van een 
rente van 12½ rijnsche gulden per jaar, die het convent schuldig was aan wijlen Hermanna, 
vrouw van wijlen Wilhem van der Hovelwick. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4351) met de licht geschonden zegels van de oorkonders en van Claes 
van Camphuyssen in groene was. 

 
1280.  1516 februari 13 (op Donredach post Invocavit). 

Frederick, heer tot Voerst en tot Keppell, als tynsheer verleent toestemming tot de verkoop 
door Jacob Veltacker aan Derick Kielbarch en diens vrouw Alyde van een stuk land, genaamd 
die Alfstede, in het ambt Doesborch en het kerspel Keppell, benevens een akker in het 
kerspel Dreempt, beide tynsroerig aan de heerlijkheid Keppell. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4574) met het licht geschonden zegel van de oorkonder in groene 
was. 

 
1281.  1516 februari 14 (opten Donredach post Invocavit). 

Peter Gabels, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Jacob Veltacker verkocht heeft 
aan Derick Kilbergh een stuk land, geheten die Aelffstede, in het ambt Doesborch in het 
kerspel Drempt. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4574) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Arnt 
tHaen en Wolter ter Stegender in groene was. 

 
N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
1282.  1516 juli 4 (op Vryedach post Petri et Pauli apostolorum). 

Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch, verklaren, dat de kerkmeesters 
voor de 1¼ rijnsche gulden, door de kerk jaarlijks verschuldigd aan de door eerstgenoemde 
aangestelde vicaris, heer Gerit Smeynck, priester, hem voortaan de waarde in goud zullen 
uitkeren. 
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Oorspronkelijk (Inv. nr. 4500) met het stadssecreetzegel in groene was. 
 
1283.  1516 juli 10 (op Donredach post Translacionis Martini). 

Wilhem Meyerinck en Gerit tGrotenhuys, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Wilhem 
van Eysschede, priester, en zijn zuster Gertrudt verkocht hebben aan Wilhem Scholten en 
diens vrouw Jutte hun hof ter plaatse. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr.4546) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1284.  1517 juli 24 (in profesto Jacobi). 

Claes Tengnagell verklaart, dat Thijs ten Have met toestemming van hem als leenheer 
verkocht heeft aan Arnt van Poelwick en diens vrouw Elizabeth het goed, genaamd die 
Weyde, te Elderick, leenroerig aan het huis Kell, met recht van wederinkoop binnen twaalf 
jaren. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr.4573) met de zegels van de oorkonder en van de leenmannen Wilhem 
Meyerinck en Arnt Dois in groene was. 

 
1285.  1517 september 25 (op Vrydach post Mauricii). 

Gerit Gigynck en Wessell Schaep, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Gerit Byerman en 
zijn vrouw Mechtelt verkocht hebben aan Gerit Schaep Geritszoon en Johan Bongert, 
provisoren van de H. Kruisbroederschap, een rentebrief van vijf pond per jaar, gaande uit het 
Vleishuys aan de Vysschmerckt naast de Cleyne Kerckstegell. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4520) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1286.  1518 februari 5 (op Sunte Agathen dach). 

Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch oorkonden, dat Gerit Scaep 
Geritszoon en Arnt Dois, gasthuismeesters aldaar, verkocht hebben aan Derick Dois Pennynck 
en diens vrouw Lutgerd een lijfrente van drie gouden philipsguldens per jaar, met 
bestemming voor de langstlevende, gaande uit een stuk land, genaamd des Gasthuyss erve, 
opter Ysselen voor de Koepoirte, na hun dood te besteden voor het kopen van lakens en 
lijnwaad op de bedden in het voorste gasthuis. 

 
Gelijktijdig afschrift in Inv. nr. 2835. 

 
1287.  1518 oktober 4 (op den dach Francisci confessoris). 

Heer Steven, pastoor op de Breda, en heer Engelbert, pastoor te Yvaldighum, broers, 
voogden van de kinderen van wijlen Berent en wijlen hun zus Mechtild, met name Lucas en 
Grete, geven aan Johannes van Deventer, halfbroer van deze kinderen, volmacht om de 
nalatenschap van de ouders vanwege Lucas met Grete te scheiden, haar als mondig te laten 
erkennen en van haar kwijting te ontvangen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4612) op papier, met de geschonden opgedrukte zegels van de 
oorkonders in groene was. 

 
N.B. Bewaard bij de chartercollectie. 

 
1288.  1518 november 10 (up Sunte Martijns avent in den wynter). 

Bernt Lauwerman en zijn vrouw Alijdt Hoppe verklaren, dat zij aan hun dochter Barthruyt, die 
opgenomen is in het convent Mariengrave te Doisborch, een som van 150 philipsguldens als 
medegave zullen geven, te betalen 100 guldens terstond en 50 na haar professie. 



232 

 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4139) met het licht geschonden conventszegel en het zegel van de 
eerste oorkonder in groene was. 

 
N.B. Met verklaring d.d. 1528 juni 8 in dorso (zie Regestenlijst nr. 1320). 

 
1289.  1519 januari 8 (op Saterdach post Trium regum). 

Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch verklaren verkocht te hebben aan 
Marten Prull en Heesken, zijn vrouw, een rente van drie gouden philipsguldens per jaar, 
gaande uit het stedelijk tol- en weggeld, voor een som van vijftig philipsguldens, bestemd 
voor de pondschatting wegens de huwelijkspenning van de Hertogin. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 1447) met het licht geschonden stedelijk grootzegel in groene was. 

 
1290.  1519 maart 16 (op Guessdach nae Sunte Gregorius’ dach). 

Henrick Bairken en Wessell Schaep, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Johan van 
Speken en zijn vrouw Griete verkocht hebben aan Alyet ten Have een rente van twee gouden 
rijnsguldens per jaar, gaande uit hun huis aan de Vysschmerckt. 

  
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4593) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1291.  1519 maart 24 (op Donredach post Reminiscere in der vasten). 

Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch verklaren verkocht te hebben aan 
het Groote convent aldaar een rente van zes rijnsche guldens per jaar, gaande uit de 
stadswater- en windmolens, van welke rente zij de koopsom hebben gevoegd bij het 
geschenk voor de Hertogin. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4332) met het stedelijk grootzegel in groene was. 

 
N.B. Dorsale notitie: Die brief van die C gulden, die die stat van ons heeft. 

 
1292.  1519 april 20. 

Notaris ….. instrumenteert, dat Rodolphus Rensen van Hummell, burger te Doesborg, bij 
testament aan het Groote convent, genaamd Mariengrave, te Doesborg, een som geld heeft 
vermaakt voor het doen van uitkeringen in natura en in aalmoezen, terwijl hij aan dit convent 
een rentebrief d.d. 1500 maart 24 (in profesto Annunciationis Marie virginis), groot drie 
guldens per jaar, gaande uit een akker, die echterste Scoer, te Elderick onder Antiquum 
Keppel heeft geschonken. 

 
Concept (Inv. nr. 4353). 

 
N.B. Beschadigd. 

 
1293.  1519 mei 2. 

Henricus Movedonius, notaris te Zutphania, instrumenteert, dat Adam Paetze, vice-pastor in 
Angerlo, hem heeft verklaard, dat hij naar aanleiding van over zijn ambtsbediening te 
Doesborch uitgestrooide klachten zijn parochianen heeft bijeengeroepen, en dat dezen hem 
hebben gezegd over zijn ambtsbediening tevreden te zijn. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4493) op papier. 

 
1294.  1520 maart 14 (op Guesdach post Oculi). 
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Peter Gabels, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Aliedt, weduwe van Derick 
Kilbergh, verkocht heeft aan Henrick Johanszoon een rente van zes malder winterrogge per 
jaar, gaande uit het erf, genaamd dat Aelffstuck, in het kerspel van Aelden Keppell. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4574) met de zegels van de oorkonder en de schepenen Wessell 
Scaep en Johan Zoir in groene was, het tweede zwaar, het derde licht geschonden. 

 
N.B. Gecancelleerd. 

 
1295.  1520 juni 29. 

Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Dordrecht oorkonden, dat Reyer opten Oert 
van Culenborch, toonder van deze brief, in hun stad van Aerndt Wynantszoon van Ziericxee 
een hoeveelheid zout heeft gekocht, waarvan zij de zuiverheid attesteren. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 2481) op papier. Het opgedrukte stadszegel ten zaken is verloren. 

 
1296.  1521 juli 1 (des Manendages na Sunte Peter ende Pauwels dach der hiliger apostelen). 

Aleph van Remmen en zijn vrouw Johanna van Hackforden erkennen ontvangen te hebben 
van het convent Maria grave te Doesborch vijftig rijnsche guldens wegens een aan de tweede 
verschuldigde lijftocht. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4350) op papier. Het opgedrukte zegel van de oorkonder is verloren. 

 
1297.  1521 juli 31 (up den laetsten dach in Julio). 

Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Middelburch in Zeelant attesteren, dat Huge 
Spierinck, poorter aldaar, verkocht heeft aan Willem in de Drake te Armude tweehonderd 
(vaten?) zout, gezoden in zijn keet ter Muden. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 2481) op papier. Het opgedrukte contra-zegel van de stad is verloren. 

 
1298.  1522 april 30 (des dages voir Meydach). 

Heer Albert van Deventer, pater, Lubbe ten Boesche, materse, Eefsche Gotyncks, 
procuraterse, en zusters van het Groote convent op Mariengrave te Doesborch nemen op 
zich aan heer Jacob Bysselinck, vicaris aldaar, levenslang drie goudguldens per jaar te 
betalen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4352). Het conventszegel is verloren. 

 
N.B. Blijkens een onder de acte geplaatste notitie ontving heer Jacob deze gelden om de mis te 
lezen in de kerk van het convent. 

 
1299.  1522 juli 12 (in profesto Margarete virginis). 

Albertus van Deventer, priester, pater, zuster Lubbe ten Bosch, ministerse, zuster Eeffsche 
Goetinx, procuraterse, en zusters van het convent Mariengrave te Doisborch verklaren 
ontvangen te hebben van wijlen Roloff Renssen 48 guldens, waarvoor zij op zich nemen een 
wekelijkse mis voor hem te laten lezen, en verder 50 guldens voor het doen van uitdelingen  
aan de armen benevens 13 guldens om te verdelen na zijn overlijden. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4353) met het geplette zegel van het convent in groene was. 

 
1300.  1522.  



234 

 

Albertus Snellert, pastoor van de kerk van Doesborgum, bepaalt in overleg met zijn 
residerende vicarissen, dat elk van hen op zijn beurt als procurator het geldelijk beheer zal 
voeren. 

 
Afschrift (16e eeuw) in Inv. A. nr. 19, fol. 4 verso. 

 
N.B. Gedrukt: Van Heussen, Historia Episcopatus Daventriensis (1755), pag. 170. 

 
1301.  1523 januari 14 (op Sunte Poncianus’ dach des hyllighen martelers). 

Johannes van Crevelt, Theodericus van Xancten en Johannes van Hoesden, priesters en 
provisors van het Fraterhuis te Doesborch, verklaren ontvangen te hebben van heer Rutgher 
Stromborch, priester en vicaris te Olden Keppel, en zijn dienstmaagd Kathrijn Berntsdochter 
een som van 120 rijnsche guldens, om daarvoor wekelijks een mis, in het bijzonder een 
zielmis na hun beider overlijden, te lezen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 122) met het geschonden zegel van het Fraterhuis in groene was. 

 
 1302.  1523 juni 1. 

Scholt, burgemeesters, schepenen en raad van de stad Culenborch oorkonden, dat Jan opten 
Noort en Reyner opten Noort op verzoek van Jan de Ley, gezworen bode van de stad 
Doesborch, getuigenis hebben afgelegd, dat zij als burgers van de laatste stad, zo lang zij daar 
woonden, nooit te Deventer toestemming hebben gevraagd om voorbij te mogen varen, 
maar bij dag en bij nacht gevaren hebben, gelijk het hun beliefde, zonder zich aan de 
officieren en bevelhebbers aldaar te storen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 2483) op papier, met het opgedrukte stadszegel onder een ruit. 

 
1303.  1523 september 6 (op den Sonnendach nae Egidii). 

Derrick Gelmars en Marten Blaewe, schepenen te Deventer, oorkonden, dat Peter ten 
Hackhus zijn testament heeft gemaakt en daarin o.a. aan zijn zuster te Doesberch in het 
convent honderd goudguldens vermaakt op voorwaarde, dat zij van zijn nagelaten goederen 
uitgesloten zal wezen. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4400). 

 
1304.  1523 september 9 (des Wonsdach nae Onser Liever Vrouwen dach Nativitatis). 

Gheryt Reyners en Derick van Brunsfelt, schepenen te Deventer, oorkonden, dat Peter ten 
Haekhuyss het laatste artikel van zijn op zondag tevoren gemaakte testament betreffende 
een uitkering van honderd guldens aan zijn zuster heeft herroepen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4142) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
was. 

 
1305.  1523 september 11. 

Schout, burgemeesters en schepenen van de stad Reynberk oorkonden, dat enige personen 
verklaard hebben zout te hebben geleverd op een schip, toebehorend aan Reinier opten 
Noert. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 2481) op papier. Het stadszegel ter zaken is verloren. 

 
1306.  1523 december 15 (des Dynxedages nae Sanct Lucie). 
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Johan van den Have en Herman van der Beke, schepenen te Deventer, oorkonden, dat 
Herman Harnsmaker en zijn vrouw Styne verklaren al hun goederen te schenken aan het 
Groote convent te Doesborch, waarin hun enige dochter Zwene vertoeft, op voorwaarde van 
levenslange kost en inwoning in dat convent. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4139) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
licht geschonden. 

 
N.B. Vergelijk Regestenlijst nr. 1310. 

 
1307. 1524 februari 5 (op Sunte Agaten dach). 

Johan Zoir en Wessell Schaip, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Alit Vos en haar zoon 
Gerit verkocht hebben aan de St. Nycolausbroederschap een rente van een hoornsgulden per 
jaar, gaande uit hun huis in de Veerpoirtstrate. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4474) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1308.  1524 februari 16 (op Dynxdach post Invocavit). 

Jacob Blyffer en Johan Goltsmyt, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Arnt tHaen en zijn 
vrouw Renne verkocht hebben aan Johan Kreyenvenger Berntszoon en diens vrouw Lutte 
hun huis in de Santberchstrate naast een hof, behorende aan Calis’ vicarie. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4547) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1309.  (15)24 (na februari 22). 

Aleff van Reemen erkent ontvangen te hebben van het Groote convent te Doyssberch vijftig 
goudguldens, verschenen op Petri ad cathedram. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4350) op papier, met het geschonden opgedrukte zegel van de 
ookonder onder een ruit. 

 
1310.  1524 augustus 23 (in profesto Bartholomei). 

Heer Albert van Deventer, pater, Lubbe ten Bosch, materse, Eefse Gotyncks, procuraterse, en 
het convent Mariengrave te Doesborch beloven, dat zij aan Hermen Harnsmaker en diens 
vrouw Styne, die aan hun dochter, zuster Swene, en het convent al hun goederen hebben 
geschonken krachtens de brief d.d. 1523 december 15 (zie Regestenlijst nr. 1306), levenslang 
kost en inwoning zullen geven. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4148) met het licht geschonden conventszegel in groene was. 

 
1311.  1525 januari 15. 

Kaerle, hertog van Gelre enz., bevestigt zijn vorig jaar gedane belening van Johan Egbertsz. 
ten behoeve van Henrick then Hackhuys met het goed Ruerdynck niettegenstaande de 
daarop door het Groote convent te Doesborch gemaakte aanspraken, behoudens een 
levenslange uitkering ten bate van Henricks nicht in het genoemde convent. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4400). 

 
1312.  1525 november 13 (op Maenendach post Martini). 

Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doisborch, verklaren een rente van negen 
goudguldens per jaar, gaande uit de stadswijn- en bieraccijnzen, welke rente zij in 1499 aan 
het gasthuis hadden afgestaan wegens verpanding van het gasthuisland, genaamd Gese 
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Mullenersmate, voor een geldlening ten behoeve van de stad, thans te hebben toegekend 
aan Bernde weduwe van Warner Lerinck als erfgename van de oorspronkelijke geldschieters 
Bartolt die Mey en diens vrouw Lumme. 

 
1312a.  Oorspronkelijk (Inv. nr. 3172) met het stadszegel in groene was. 

N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan. 

1312b.  Afschrift van circa 1580 in Inv. nr. 2835 (handschrift van de stadssecretaris Simon 
Schull). 

 
1313.  1525 december 7 (in vigilia Conceptionis Marie virginis). 

Aelbert Scaep en Derick Putzeler, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gertruidt 
Kreyenvengers overgedragen heeft aan het Fraterhuis aldaar een rentebrief, groot vier 
malder rogge per jaar, gaande uit het goed Zeberdinck in het kerspel Hummel. om te 
besteden ten behoeve van de armen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 123) met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede 
geschonden. 

 
1314.  1526 februari 3 (des anderen daeges nae Lichtmisse). 

Heer Albert van Deventer, priester en provisor, Lubbe ten Bosch, ministerse, Eefse Goetinx, 
procuraterse, en zusters van het convent Mariengrave te Doesborch verklaren verkocht te 
hebben aan Jacob Blyffer en diens zuster Alijt Blyffers de helft van Grobbenmaet, gelegen 
buiten Doesborch aan de Duesterstege, met recht van lossing tegen betaling van 42 rijnsche 
guldens. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4238). Het conventszegel is verloren. 

 
N.B. Blijkens marginale notitie is door de z.g. kopers nog 24 gulden verstrekt. Een andere hand 
heeft er verder aangetekend: Geloest anno LIIII Blasii mitten holtgelt. 

 
1315.  1526 februari 23 (des anderen dages nae Sunte Peter ad Cathedram). 

Peter Gaebels, richter in het ambt Doesborich, oorkondt, dat Aelijt Kylbarich, weduwe van 
Derick Kilberich, en haar met name genoemde kinderen overgedragen hebben aan Arndt to 
Haene en Renne, diens vrouw een stuk land, geheten die Aelffstede, in het ambt Dosborich in 
het kerspel Drompt. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4574) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Johan 
Soyr en Gerit Schaep in groene was. 

 
1316.  1527 februari 7 (opten Donredach post Agate virginis). 

Jacob Blifer en Derick Putzeler, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Derick Martens en 
zijn vrouw Griete verkocht hebben aan Engel Kranenborchs en zijn vrouw Wobbe een rente 
van een hornsgulden per jaar, gaande uit hun huis in de Oypoertstrait. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4422) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
N.B. Volgens een dorsale notitie moet dit geld bij aflossing weer belegd worden ter ere van St. 
Catharina.Door vocht beschadigd. 

 
1317.  (15)27 februari 11. 
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Kairle, hertog van Gelre enz., verklaart op verzoek van Willem van Vlodorp, heer tot Ghoer, 
en afgevaardigde raadsvrienden van de stad Rueremunde zich weer verzoend met de stad 
Doesborch, die zijn hoogheidsrechten had geschonden, maar daarvoor genade verzocht had. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 494) op papier met het opgedrukte secreetzegel van de oorkonder 
onder een ruit met diens ondertekening. 

 
N.B. Bewaard bij de chartercollectie. 

 
1318.  1527 maart 8 (up Vridach post Dominicam Esto mihi). 

Wolter van Weze, richter in Liemersch, Palick van Helbergen en Wilhem Steynbicker, 
schepenen te Zevener, oorkonden, dat Johan Clover en diens vrouw Felicitas verklaard 
hebben ontvangen te hebben van het Groote convent te Doisborgh de som van 250 rijnsche 
guldens, waarvoor zij aan het convent een stuk land, genaamd Elzemait, in het kerspel Weell 
in de Broick hebben verkocht. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4294) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1319.  1527 november 18 (opten Manendach post Lebuini). 

Johan Zoer en Johan Golsmit, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Johan Becker met 
zijn vrouw Bette en Fenne Beckers, zijn moeder, verkocht hebben aan Rutgher Wolterszoon 
en diens vrouw Gertruedt hun huis aan het kerckhoff naast de school. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4548) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
N.B. Door vocht beschadigd. 

 
1320.  (15)28 juni 8 (opten nesten Manendach post Trinitatis). 

Bernt Louwerman verklaart, dat hij zijn dochter Clara op dezelfde voorwaarden als vermeld 
in de brief d.d. 1518 november 10 (zie Regestenlijst nr. 1288) in het Groote convent te 
Doesborch heeft gebracht. 

 
Eigenhandig geschreven verklaring in dorso van de brief d.d. 1518 november 10 (zie 
Regestenlijst nr. 1288). 

 
1321.  (15)28 oktober 7. 

Kairll, hertog van Gelre enz., erkent ontvangen te hebben van de burgers en ingezetenen van 
de stad Doisborch 446 guldens voor het onderhoud van het garnizoen en beveelt aan Henrick 
van Scharpenzeell, richter, en de zetters van het ambt Doesborch dit geld uit de eerste 
schatting weer terug te betalen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 2572) op papier, met de ondertekening van de oorkonder en zijn 
opgedrukt secreetzegel onder een ruit. 

 
1322.  1529 maart 6 (op Saterdach na den Sonnendach Oculi in der vasten). 

Heinrick van Scherpenzeell, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Arndt (to H)aen en 
zijn vrouw Renne verkocht hebben aan Adame Schaeps, weduwe van wijlen Johan Splinter, 
twee stukken land, waarvan het ene geheten is die Alffstede, in het kerspel Drempt en het 
ambt Doesborch. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4574) met de zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Johan 
Zoert en Jacob Blyffer in groene was. 
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N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
1323. (15)29 maart 8 (op Manendach post Dominicam Letare Hierusalem). 

Pater, ministerse, procuratrixse en zusters van het convent Meriengraeff te Doesborch 
verkopen het goed Roerdinck in het kerspel Furden, zijnde landsheerlijk leengoed, aan 
Henrick Vrosinck en zijn vrouw Hermanne. 

 
1323a.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4401). 

N.B. Beschadigd. 

1323b.  Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4401). 
N.B. Dorsale notitie: In causa conventus in Doesborch contra Roerdinck. 

 
1324.  1529 maart (21 - 28) (in de Passieweke). 

Johannes van Deventer, wonend in Groningherlandt te Middelstum, verklaart ontvangen te 
hebben van het Groote convent te Doesborch een schuldbekentenis van negen goudguldens, 
door Gheert Krijt, burgemeester te Deventer, gegeven aan wijlen zijn oom Harmen 
Harnsmaker. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4350) op papier. 

 
1325.  (25)29 mei 15 (opten hylgen Pynxteravont). 

Heer Aelbert van Deventer, pater, zuster Evert Mommen, ministerse, zuster Efsche Gotynx, 
procuraterse, en zusters van het Groote convent te Doesborch verklaren verkocht te hebben 
aan Johan Zoer een door hem gepacht stuk land, genaamd die Corte roeden, in 
Angerloebroeck met recht van wederinkoop. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4259). 

 
N.B. Onder het stuk is aangetekend, dat pater Johannes van Zaltboemell dit land in 1535 heeft 
teruggekocht ten gebruike voor zijn neef. 

 
1326.  1529 juli 5 (opten Manendach na Onser Liever Vrouwen Visitacien dach). 

Sander Schymmelpenninck, stadhouder en richter van het scholtambt Zutphen, oorkondt, 
dat Aelbertus Davantrie, priester en pater van het Groote convent te Doesborch, en Efse 
Gotinges, procuraterse, namens dat convent verkocht hebben aan Henrick Roerdinck en zijn 
vrouw Harmanna het erf Roerdinck in het kerspel Voerden en de buurschap Delden. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4401) met het geschonden zegel van de oorkonder in groene was. 

 
N.B. Gecancelleerd. 

 
1327.  1530 mei 13. 

Gerardus de Suggeroede, deken van St. Salvator te Trajectum en vicaris-generaal S.V., 
verklaart, dat Matheus de Goch, abt van de St. Paulusabdij aldaar, aan Harmannus opte 
Noerdt, scholaris van het bisdom Trajectum, de tonsuur heeft toegediend. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4416) met het licht geschonden zegel “ad ordines” van de oorkonder 
in rode was. 

 
N.B. Het stuk is door muizen beschadigd. Gedrukt: J.W. Wijndelts, Het geslacht Op ten Noort, 
blz. 149. 
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1328.  1530 mei 16 (acta fuerunt hec in camera senatoria eiusdem oppidi Doesborgensis). 

De notaris Henricus ten Have instrumenteert, dat Adam Paidts, bestuurder van het huis van 
Theodericus die Gruter en Gherardus Bochamer, en vicaris in de parochiekerk te 
Doesborgum, de vicarie op het altaar van St. Catharina en St. Elisabeth in die kerk, 
opengevallen door de dood van heer Harmannus Scaep, begeven heeft aan Harmannus 
Optenordt. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4415) met de signatuur van de notaris. 

 
N.B. Gedrukt: J.W. Wijndelts, Het geslacht Op ten Noort, blz. 150. 

 
1329.  1530 juni 11. 

Gerardus de Suggeroede, deken van St. Salvator te Trajectum en vicaris-generaal S.V., 
verklaart, dat Laurentius Hartoge, bisschop van Ebron, aan Harmannus Gerarduszoon opten 
Oert van Doesborch, clericus van het bisdom Trajectum, de wijding van subdiaken heeft 
toegediend. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4416) met het licht geschonden zegel “ad ordines” van de oorkonder 
in rode was. 

 
1330.  1530 juli 7 (op Donredach post Visitacionis Marie virginis). 

Gerit Giginck en Johan Zoer, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henrick Stockman en 
zijn vrouw Griete verkocht hebben aan Johan Aelbertszoon en diens vrouw Jutte hun aandeel 
in een huis in de Waterstraet. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4549) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1331.  1530 juli 18 (tempore sevientis in opido Doesborgensi pestilentiae epidimialis). 

Heer Joannes de Barduwick, commandeur en pastoor van de kerk van Doesborgum, stelt met 
zijn vicarissen bepalingen vast over de residentieplicht van de vicarissen. 

 
Afschrift (16e eeuw) in Inv. A. nr. 19, fol. 4 verso. 

 
N.B. Gedrukt: Van Heussen, Historia Episcopatus Daventriensis (1755), p. 171. 

 
1332.  1530 december 17. 

Wilhelmus de Enckevoert, kardinaal en bisschop van Trajectum, verklaart, dat Laurentius 
Hartoge, bisschop van Ebron, aan Harmannus Gerarduszoon opten Oert, clericus van het 
bisdom Trajectum, de priesterwijding heeft toegediend. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4416) met het zwaar geschonden zegel “ad ordines” van de 
oorkonder in rode was. 

 
N.B. Gedrukt: J.W. Wijndelts, Het geslacht Op ten Noort, blz. 152. 

 
1333. 1531 maart 13 (op Maenendach post Gregorii). 

Gerit Giginck en Gerit Scaep, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henrica van Giese, 
anders genaamd Scholten, die zich in het Groote convent, geheten Sunte Marien graven, 
aldaar heeft begeven, aan dit convent de gehele door haar van haar ouders verkregen 
nalatenschap overgedragen heeft. 
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Oorspronkelijk (Inv. nr. 4139) met de zegels van de oorkonders in groene was. 
 
1334.  (15)31 maart 30 (opten Donredach nae Onser Liever Vrouwen dach Annuntiationis). 

Richter, schepenen en raad van de stad Doesborch geven vidimus van een extract uit het 
gerichtsboek, geschreven door ’s richters gezworen schrijver mr. Henrick ter Brugghen, 
betreffende een overeenkomst tussen de vrienden en magen van wijlen Henrick van Heker 
en diens zoon Kracht met Evert van Ulfft als momber van de kinderen van Kracht voornoemd 
en het convent Maryengraeve te Doesborch over de afdoening o.a. van een schuld van 
Jorden van Heker Henrickszoon, groot 200 gouden rijnsguldens aan het klooster Sledenhorst 
en het Groote convent te Doesburg, voor welke schulden door Evert van Ulfft zestien malder 
rogge per jaar en een holtslagje in het kerspel Wehl waren verbonden. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4293) met het opgedrukte stadszegel onder een ruit. 

 
1335.  1531 mei 8 (op Manendach post Cantate). 

Gerit tGroetenhues en Gerit Scaep, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Wolter ter 
Stegh en Harman Smelinck, gildemeesters van de St. Nicolausbroederschap te Doesborch, 
overgedragen hebben aan heer Harman opten Oerd en heer Johan ter Hegh, vicarissen, 
bezitters van wijlen heer Derick Gruters huis aldaar, twee renten, elk van drie hornsguldens, 
en een van 1 hornsgulden per jaar, gaande uit drie huizen aldaar, onder de last van een 
wekelijkse mis op het St. Nicolaasaltaar in de moederkerk voor de gestorven leden van de 
broederschap. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4474) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1336.  1531 december 15 (opten Fridach post Conceptionis Marie virginis). 

Gerit van Trier en Gerit Scaep, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Gysbert Ryperbant 
en zijn vrouw Clara verkocht hebben aan het convent Sunte Marien graeve te Doesborch het 
verwin, dat zij hadden, aan het huis van Gerit ter Laeck. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4239) met de licht geschonden zegels van de oorkonders in groene 
was. 

 
1337.  1532 juni 30 (primo Kalendas Julii). 

De priesters en klerken van het Klerkenhuis te Doesborch verzoeken de proost en 
aartsdiaken van Daventria, institutie te willen verlenen aan heer Egbertus Trajecti, priester, 
aan wie zij krachtens hun patronaatsrecht de door de dood van Arnoldus Bonghartz, priester, 
vacerende vicatie van St. Ursula in de parochiekerk te Doesborch hebben begeven. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4484) met het zegel van het Fraterhuis in groene was. 

 
1338.  1532 augustus 10 (Acta ….. in camera ipsius domini constituentis procuratoria). 

De notaris Hinricus ten Have, priester, instrumenteert, dat heer Egbertus de Traiecto, onlangs 
verkozen als procurator van het Fraterhuis te Doesborch en vicaris van St. Ursula in de 
parochiekerk aldaar, in de overweging, dat de procurator Johannes de Huesden voor enkele 
jaren de brieven van deze vicarie verduisterd en de inkomsten ten eigen bate aangewend 
had, in handen van door hem aangestelde gemachtigden afstand heeft gedaan van zijn 
vicarie voor het treffen van maatregelen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4484) met de signatuur van de notaris. 

 
1339. (1533). 
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Joist, graaf tBronckhorst, Evert van Hekeren, Bernt van Haickfort en burgemeesters, 
schepenen en raden van de steden Zutphen, Doisborch en Dotinckhem, erkennen als gevolg 
van de door de Raden van de hertog van Gelre vastgestelde overeenkomst tussen hen en de 
stad Campen aan deze stad nog 275 rijnsche guldens schuldig te zijn, af te betalen in drie 
jaren, de eerste termijn op St. Jacobsavond in het jaar 1534.  

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 2487). 

 
1340. (1533). 

Joest, graaf etc., beloven, dat zij, voor het geval de stad Campen bij niet-betaling van de 
toegezegde 275 goudguldens op de vastgestelde termijnen maatregelen zou treffen, 
elkander voor de schade, die daardoor zal ontstaan, zullen vrijwaren. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 2487). 

 
1341.  1535 januari 29 (op Fridach post Conversionis Sancti Pauli). 

Wessel Scaep en Daem Scaep, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat joffer Alijt Blyffers 
geschonken heeft aan de zes gilden of broederschappen te Doesborch, nl. van het H. 
Sacrament, van O.L. Vrouwe, St. Anne, van het H. Kruis, St. Anthonys en St. Sebastianus, drie 
guldens van een rente van vier gulden en een stooter per jaar, gaande uit een huis aldaar, 
terwijl het overige aan haar broeder Jacob Blyffer toekomt, die de rentebrief in bewaring 
heeft. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4506). De zegels van de oorkonders zijn verloren. 

 
1342.  (15)36 oktober 17 (op Dinsdach post Galli). 

Richter en schepenen van de stad Doesborch oorkonden, dat heer Johan van Boemel, pater, 
zuster Everarda Mommen, materse, en zuster Yde van der Empel, procuraterse van het 
convent Mariengrave aldaar, volmacht hebben gegeven aan Roloff Mom om in rechte op te 
treden tegen een beslag, door Johan Weyganse en Wilhem Steck gelegd op aan het convent 
toebehorend korengewas op het Cocksguet in het kerspel Weel. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4278) op papier, met het opgedrukte stadssecreetzegel onder een 
ruit. 

 
1343.  1537 april 17 (op Dynxdach na den Sonnendach Misericordia Domini). 

Ponciaen Groenwalt en Marten van Andelst, schepenen te Nymegen, oorkonden, dat 
Erasmus van Eck, onderrichter te Nymegen, ten behoeve van Lijsbeth van Boeningen beslag 
heeft gelegd op een mand met linnen lakens, die Agnes van Steenbach en Hilleken Dappers 
van Doesborch hebben staan in het convent van den Hezenberch te Nymegen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4143) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
geschonden. 

 
1344.  1537 december 1. 

Hilger van Spegel, graaf, Melchior van Kerpenn en Georgenn van Bruwilre, schepenen van het 
keurvorstelijk gericht te Colne, oorkonden, dat Ulrich Dederich van Straysberch, van wie 
hertog Carll van Gelre een partij wijn als prijsgoed heeft laten aanhouden, om die reden 
gelden, toebehorend aan burgers van de steden Doissberch, Arnhem en Sutphen tot een 
waarde van drie duizend gulden heeft laten in beslag nemen. 
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Oorspronkelijk (Inv. nr. 2792) met het zegel van de tweede oorkonder in groene was. De 
zegels van de eerste en laatste oorkonder zijn verloren. 

 
1345.  (15)37 december 26. 

Kaerle, hertog van Gelre enz., verklaart het bewijsambt te Zutphen op de ter dagvaart te 
Nymegen vastgestelde voorwaarden aan de pandheren in bezit te hebben gegeven en 
verbiedt hen in dat bezit te storen. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 98). 

 
N.B. De begeleidende brief is verloren. 

 
1346.  1538 maart 18 (op Maenendach nae den Sonnendach Reminiscere). 

Jacob Blyfer en Bernt Grueter, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Bernt ten Have en 
zijn vrouw Harmanna verkocht hebben aan Wolter Daemsoen en diens vrouw Agnes een 
rente van drie goudguldens, gaande uit de stadsrenten van Doesborch, met recht van 
wederinkoop. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4594) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
geschonden. 

 
1347.  1538 maart 21 (op Donderdach nae den Sondach Reminiscere). 

Johan van Laer en Johan van Leyden, schepenen te Deventer, oorkonden, dat juffer Else van 
Voirst, weduwe van Willem van Middelen, heeft verklaard dat zij reeds in het jaar 1535 de 
goederen, door haar van haar vader geërfd, met name die olde Wedem, die kleyne Becke en 
dat Elsbroick in het kerspel Hummell, heeft verkocht aan haar broer Otto van Voirst en diens 
vrouw Berte, van welke goederen door hun broer Zweder van Voirst, landdrost van Zutphen, 
de gerechtelijke overdracht is geweigerd, en dat haar erfgenamen zich deze goederen niet 
mogen toeëigenen, maar ze moeten vrijwaren. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4568) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
geschonden. 

 
1348.  1538 mei 9. 

Johan van Twickello, landdrost van Twenthe, oorkondt, dat heer Egbert ter Bruggen, pater 
van het Fraterhuis te Doesberghe, en zijn zus Barbara ter Bruggen, wonend in het Kleine 
convent aldaar, aan hun zussen Aleyde en Meryken ter Bruggen het levenslange 
gebruiksrecht hebben gegeven van de nalatenschap van hun ouders, wijlen Frederick ter 
Bruggen en diens vrouw Effze, terwijl na de dood van deze zussen heer Egbert en Barbara 
voornoemd elk honderd goudguldens zullen ontvangen, welke na hun dood aan het 
Fraterhuis respectievelijk het Kleine convent zullen komen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 112) met de zegels van de oorkonder en de stad Delden in bruine 
was. 

 
N.B. Dorsale notitie: Van C gulden toe Delden. 

 
1349.  1538 augustus 28 (opten Guensdach post Bartolomei). 

Richter en schepenen van de stad Doesborch geven aan de meesters van het Smedengilde 
van St. Loy voorschriften voor het bestuur van het gilde. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4120) op perkament. 
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N.B. Afgesleten en verbleekt. 

 
1350. (15)38 november 26 (op Dinxdach post Katherine). 

De afgevaardigden van bannerheren, ridderschap en steden van Gelre en Zutphen, 
beschikkende op een verzoekschrift van Johan Egbertz., burger te Deventer, betreffende de 
belening met het landgoed Ruerdinck te Vorden, bevestigen het Groote convent te 
Doesborch gedurende het leven van de daar vertoevende zus van wijlen Peter ten Hackhuys 
in het bezit van dit goed. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4400). 

 
1351.  1538 november 26 (Dinxdaiges nae Catherine virginis). 

Afgevaardigden van bannerheren, ridderschap, hoofd- en kleine steden van Gelre en Zutphen 
geven vidimus van de brief d.d. 1494 september 20 (zie Regestenlijst nr. 1205). 

 
Afschrift (Inv. nr. 4263) d.d. 1600 juni 4, gewaarmerkt door Engelbert Hoevel, secretaris van 
Emmerik. 

 
1352.  1538 november 28 (op Donredach post Katherine virginis). 

Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesborch oorkonden, dat het Fraterhuis 
aldaar met Albert Schaep een dading heeft getroffen in een geschil over een uitweg van de 
Cleyne in de Grote Yssert, over een door het Fraterhuis vroeger gekochte weg. 

 
Oorspronkelijk (Inv. A. nr. 84) met het stadszegel in groene was. 

 
N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
1353.  1539 (februari 10) (op Sunte Scholasticen (?) daghe der hilligher jonffer). 

Heer Henrick van der Borch, prior, Johannes Nuysinck, supprior, Johannes Zutphanie, 
procurator, en conventualen van het convent Mariendael bij Arnhem verklaren, dat heer 
Egbert van Delden, pater (van het Fraterhuis) te Doesborch, een aan hen krachtens het 
testament van wijlen heer Aernth van Middachten verschuldigde rente van twee 
goudguldens, gaande uit de Valeweert in het ambt en het kerspel Doesborch, heeft afgelost. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 3831). Het conventszegel is verloren. 

 
N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar. 

 
1354.  1539 maart 12 (op dach Gregorii papae). 

Egbertus van Utrecht, pater, Lijsbeth van der Capellen, mater, Geesken Ruthgertz, 
procuraterse, Agata van Ebbenhorst, “schersuster”, en zusters van het convent Syon bij 
Doetinchem verklaren verkocht te hebben aan Aleit Kerckhoffs, moeder in het Weduwenhuis 
te Doisborch, ten behoeve van die stichting een rente van 2½ goudgulden per jaar, gaande 
uit een stuk land, genaamd dat Langewant, in het ambt Doisborch en het kerspel Angerlo. 

 
Afschrift van circa 1560 in Inv. nr. 3533, fol. 17. 

 
N.B. Blijkens marginale notitie afgelost in 1575. 

 
1355.  (15)39 maart 17 (op Maenendach post Letare Jerusalem). 
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Stheven Claesz., rentmeester van de stad Doesborch, verklaart ontvangen te hebben van 
Jacob Penninck, burgemeester, vanwege schepenen en raad en ingezetenen van de stad, de 
som van 120 daalders, eertijds te Zutphen uit de gelden van de overleden Hertog ontvangen 
en bestemd om een nieuwe stadswindmolen te bouwen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 1541) op papier. 

 
1356.  (15)39 juni 17 (op Dinsdach post Odulphi). 

Richter en schepenen van de stad Doesborch oorkonden, dat in het stedelijk gerichtboek een 
getuigenverklaring d.d. 8 mei 1523 is opgenomen betreffende de door burgers van hun stad 
genoten vrijdom van tol te Deventher. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 2483) op papier, met het opgedrukt stadssecreetzegel onder een ruit. 

 
1357.  1539 juni 19 (opten Donredach post Odulphi). 

Richter en schepenen van de stad Doesborch oorkonden, dat verschillende burgers 
getuigenis hebben afgelegd aangaande hun wetenschap omtrent de door burgers van 
Doesborch genoten vrijdom van tol te Deventher en te Kaeten. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 2483) op papier, met het opgedrukte stadssecreetzegel onder een 
ruit. 

 
1358.  1539 december 4 (up Sunte Barbaren dach der hilger jonfer). 

Heer Johannes Kuyner, rector, zuster Ghiertruidt van Poelwijck, materse, en conventualen 
van het convent Bethanyen bij Arnhem verklaren, dat heer Egbert van Delden, pater van het 
Fraterhuis te Doesborch, een aan hen krachtens het testament van wijlen heer Arendt van 
Middachten verschuldigde rente van vier goudguldens per jaar, gaande uit de Valeweert in 
het ambt en het kerspel Doesborch, heeft afgelost. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr.3831) met het geschonden conventszegel in groene was. 

  
1359.  1540 januari 24 (op avent Conversionis Pauli). 

Reyner van Oelde, ook genaamd van Keppel, als leenheer beleent Henryck Keyen als hulder 
namens het convent Marryengrave te Doesborrych met dye Horst in het kerspel Wyelle 
opghen Duytsche. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4281) met het zegel van de oorkonder in groene was. 

 
1360.  1540 februari 14 (ipso die Valentini). 

Gisbert van den Wall, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Johan van Tongeren en 
Heil, zijn vrouw, en Bernt ter Stegge met Hillick, diens vrouw, verkocht hebben aan Garit en 
Bernt Pelzers, broers, met Neysken en Lubbicken, hun respectievelijke vrouwen, dertien 
akkers land in het kerspel Drempt, een in de Oisterencksche velde en twaalf in de Hoichge 
velde. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 3194). De zegels van de oorkonder en van de gerichtslieden Evert van 
den Bergh en Arnoldus van Herthessen zijn verloren. 

 
N.B. Met twee transfixbrieven, respectievelijk d.d. 1568, waarbij de helft van deze akkers werd 
overgedragen aan Aelheidt, weduwe van Henrick van Renes, die de andere helft al bezat, en 
1612, waarbij zij werden overgedragen aan het gasthuis te Doesburg. 
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1361.  (15)40 augustus 28 (op dach Augustini episcopi). 
Johannes van Boemell, pater, Everharda Mommen, mater, Yde van der Empell, procuratrix, 
en zusters van het convent Mariengraeff te Doesborch verklaren verkocht te hebben aan de 
Cruysbroeders te Coellen een rente van vier goudgulden per jaar, gaande uit hun koeweide, 
genaamd Scaepsmaet. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4354). 

 
1362.  1541 april 4 (ipsa die Ambrosii episcopi et confessoris). 

Johannes van Boemell, pater, Everharda Mommen, mater, Yde van den Empell, procuraterse, 
en zusters van het convent Mariengraeff te Doesborch verklaren verkocht te hebben aan 
heer Johan Post, vicaris van het O.L. Vrouwe-altaar in de moederkerk aldaar, hun 
commensaal, een rente van 2½ rydergulden per jaar, gaande uit dat Molenvelt achter het 
melatenhuis, op grond van het testament van Wilhem Leffertz en zijn vrouw, voor wie hij een 
wekelijkse mis zal lezen. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4162). 

 
1363.  1541 april 4 (ipsa die Ambrosii episcopi et confessoris). 

Johannes van Zaltboemell, pater, Everharda Mommen, mater, Yde van den Empell, 
procuraterse en zusters van het convent Mariengraeff te Doesborch verklaren verkocht te 
hebben aan heer Johan Post, hun commensaal, een lijfrente van 1½ philipsgulden per jaar 
benevens het levenslange gebruik van het door men bewoonde huisje, waarvoor hij hun zijn 
tinnen kannen en schotels heeft geschonken. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4162). 

 
1364.  1541 oktober 16. 

Jacob Penninck, stadhouder van Johan van Keppell, landdrost van Zutphen, oorkondt, dat 
Clara van der Hoevelick, weduwe van Gysbert Ryperbant, tot een eeuwig testament 
geschonken heeft aan het gasthuis te Doisborch een rente van 5¼ goudgulden per jaar, 
gaande uit het goed Grote Wormelinck in het ambt en het kerspel Steenre, voor het uitdelen 
van turf aan de arme vrouwen, die op het Gasthuiskerkhof wonen. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 3236) met de zegels van Johan van Keppel, de oorkonder en de 
gerichtslieden Gysbert van der Wall en Jan Veer in groene was. 

 
1365.  1541 november 16 (opten Guesdach nae Sunte Martens dach yn den wynter). 

Jacob Pennynck en Bernt Grueter, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Daem van Herde 
heeft verklaard, dat de gasthuismeesters een rente van vier malder “spilkoern”, gaande uit 
de aan het gasthuis behorende Uthmate in het Angerlose broeck, met veertig daalders 
hebben afgelost. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 3155) met de zegels van de oorkonders in groene was. 

 
1366.  1541. 

Heer Johan van Boemel, pater, Everarda Mom, mater, Ida van der Empel, procuraterse, en 
zusters van het Groote convent te Doesborch verklaren, dat heer Egbert van Delden, pater 
van het Fraterhuis aldaar, een aan hen krachtens het testament van wijlen heer Arent van 
Middachten verschuldigde rente van twee goudguldens per jaar, gaande uit de Valeweert in 
het ambt en het kerspel Doesborch, heeft afgelost. 
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Oorspronkelijk (Inv. nr. 3831) met een fragment van het conventszegel in groene was. 
 
1367.  1541. 

Heer Zeino van D(orth), pater ….. Optenoirt (?), (materse), Ermgart van Lochem, 
procuraterse, en conventualen van het Kleine convent te Doesborch, verklaren dat heer 
Egbert van Delden, pater van het Fraterhuis aldaar, een aan hen krachtens het testament van 
wijlen heer Arnt van Middachten verschuldigde rente van twee goudguldens per jaar, gaande 
uit de Vaelweerd in het ambt en het kerspel Doesborch, heeft afgelost. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 3831) met het conventszegel in groene was. 

 
N.B. Door vocht beschadigd en in de aanhef grotendeels onleesbaar. Dorsale notitie: Duos 
hosce aureos domus pauperum redemit. 

 
1368.  (15)42 maart 8 (opten Guesdach nae den Sonnendach Reminiscere). 

Richter en schepenen van de stad Doesborch oorkonden, dat Everarda Mommen, materse, 
Hille Gruters en Griete Grueters, zusters van het Groote convent aldaar, een verklaring 
hebben afgelegd aangaande een transactie, door heer Johan van Boemel, pater, vier jaar 
geleden getroffen met de weduwe van Henrick Gruter over de verpachting van twee aan 
haar en het convent gezamenlijk toebehorende stukken land op die Bemthorst. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4263) op papier. Het opgedrukte stadssecreetzegel is verloten.  

 
1369.  (15)42 maart 11 (opten Saterdach post Reminiscere). 

Richter en schepenen van de stad Doesborch oorkonden, dat heer Johan Post, vicaris aldaar, 
Wilhem van Waemel, burger, en Wolter Brants op eis van heer Johan van Boemel, pater van 
het Groote convent, getuigenis hebben afgelegd over betaalde pacht van twee stukken land 
op die Bemthorst, door het Groote convent en de weduwe van Henrick Grueter samen 
verpacht. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4263) op papier, met het opgedrukte stadssecreetzegel onder een 
ruit. 

 
1370.  1542 mei 12. 

Geraert Brants Herbertszoon erkent ontvangen te hebben van Johannes Boemell, pater in 
het Groote convent te Doesberrich, 3 gulden en 14 stuivers, verschuldigd aan zijn vader 
Herbert Brants wegens cruyt. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4350) op papier, met de ondertekening van de oorkonder. 

 
1371.  1542 september 25 (op Maenendach post Mathei apostoli). 

Bernt Grueter en Sander die Wiese, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Gertyen 
Simens verkocht heeft aan Alijt Bernts, haar zus, de helft van een huis en hof in de 
Santbarghstraet aldaar, waarvan aan verkoopster de andere helft toebehoort. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4550) met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste licht 
geschonden. 

 
1372.  1543 april 25 (Acta in domo mei notarii). 

De notaris Hinricus ten Haeve, priester, oorkondt, dat heer Bernardus Everarduszoon, vicaris 
te Vetus Keppell, bij testament o.a. executeurs voor zijn nalatenschap heeft aangesteld en 
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hun opgedragen om met zijn goederen te handelen overeenkomstig door hem op te stellen 
instructies. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 4447) met de signatuur van de notaris. 

 
1373.  1543 augustus 29 (op Decollationis Sancti Johannis Baptiste). 

Johannes van Boemel, pater, Everharda Mommen, mater, Yde van den Empell, procuraterse, 
en zusters van het convent Mariengraeff te Doesborch verklaren verkocht te hebben aan 
Hermen Rensen en zijn vrouw Katherijn een rente van zes goudguldens per jaar, gaande uit 
een stuk land in het Hummelrebroeck, genaamd die Elmt. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 4162). 

 
1374.  1543 september 12. 

Karel V, keizer van Romen etc., sluit met de staten van Gelre en Zutphen een tractaat, 
waarbij hij op bepaalde voorwaarden de souvereiniteit over deze landen aanvaardt, terwijl 
Wilhem, hertog van Cleve, en zij elkaar wederkerig van de eed ontslaan. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 687). 

 
1375.  1543 september 24 (to Zutphen). 

Reyner van Chalon, prins van Oeranyen enz., draagt aan Johan van Keppel, landdrost van 
Zutphen, op om zich naar de steden Doesborch, Doetinckhem, Lochem en Grol te begeven en 
daar namens zijn Keizerlijke Majesteit de hulde en eed in ontvangst te nemen. 

 
Gelijktijdig afschrift (Inv. nr. 687). 

 
1376.  1543. 

Johannes ten Mersche, pater, Agnes van Aeswijn, mater, en Elyzabeth van Aanelt, 
procuratrix, en zusters van het St. Agnetenklooster te Arnhem verklaren, dat heer Derick van 
Asperen, pater van het Fraterhuis te Doesborch, een aan hen krachtens het testament van 
wijlen heer Arent van Myddachten verschuldigde rente van twee goudguldens per jaar, 
gaande uit de Valeweert in het ambt en het kerspel Doesborch, heeft afgelost. 

 
Oorspronkelijk (Inv. nr. 3831) met het conventszegel in groene was. 

 
N.B. Dorsale notitie: Hos duos aureos pauperes redemerunt. 
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Afkortingen: 
 
c.a. = cum annexis 
privilegiën = privileges 
tezamen = samen 
c.s. = cum suis = met de zijnen 
kleinodiën = kleinoden 
ministersche = ministerse 
resp. = respectievelijk 
 
Nakijken: ? en (!) 
 
rijnsche 
stooter 
materse 
procuraterse 
Groote convent 
signatuur 


