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bewerkt door Mr. A.P. van Schilfgaarde (1957)

Na bijna 400 jaar, na sedert bijna 150 jaar een onderling gescheiden bestaan te
hebben gehad, is deze collectie dus weer in haar geheel op haar oude plaats terechtgekomen.
Een derde belangrijke aanwinst verkreeg het archief door de liberaliteit van de
familie Van Nispen tot Pannerden, die een grote collectie stukken, van voorouders, die rentmeester van het Huis Bergh waren geweest, afkomstig, afstonden.
Het betreft in hoofdzaak de administratie van het rentambt Pannerden.
In 1950 werd het archief Bergh ook verrijkt met een aantal stukken vnl. betreffende Boxmeer en Haps, die te voorschijn gekomen waren bij de inventarisatie
van het Archief der zg. Commissie van Breda. uit welker archief ook reeds in
1928 (zie mijn Geschiedenis van het archief, blz. XXII) belangrijke aanwinsten
waren verkregen.
Hierachter volgt een specificatie van de herkomst van de bovengenoemde voorname aanwinsten, daarna een complete lijst der aanwinsten en errata.

Toelichting
De hier volgende lijsten van inventaris- en regestnummers beschrijven in de
eerste plaats de aanwinsten, die het archief van het Huis Bergh in de periode
1932-1956 heeft verworven, en bevatten in de tweede plaats de corrigenda, die
sedert 1932 opgemerkt zijn, daarbij inbegrepen de errata, welke reeds waren
vermeld op blz. 242 van het in 1932 in druk verschenen deel ‘Index’ van ‘Het
Archief van het Huis Bergh’.
De aanwinsten zijn in hoofdzaak verkregen door het terugbrengen naar het
archief van een collectie archivalia, die in 1568 door graaf Willem van den
Bergh moeten zijn meegenomen naar de Dillenburg. Door de begin-19e eeuwsche verdeeling van het Dillenburgsche archief tusschen koning Willem I en
Pruisen is een deel hiervan in het Staatsarchief te Wiesbaden terecht gekomen,
een ander deel in het Koninklijk Huisarchief te ’s-Gravenhage.
Deze laatste collectie vermeldde ik reeds in mijn ‘Geschiedenis van het Archief’
(1932) op blz. IX, het andere deel was mij toen nog onbekend. De op het
Koninklijk Huisarchief berustende collectie, vrijwel de belangrijkste, is in 1952
aan het Huis Bergh in permanent bruikleen afgestaan, de collectie Wiesbaden,
vnl. uit afgeloste rentebrieven bestaande, kwam op grond van de ruilovereenkomst van 1928 tusschen de Staat der Nederlanden en de N.V. Huis Bergh (nadat ingevolge een ruil tusschen de eerstgenoemde partij en de staat Rheinland-Westfalen deze stukken aan Nederland waren gekomen) in 1951 ook in het
archief Bergh terecht.
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A.P.v.S. 1957

A. Afkomstig uit het Koninklijk Huisarchief te ’s-Gravenhage (in permanent
bruikleen):
Inv. 34a, 34b, 55a, 303a, 329a, 346a, 349a, 350a, 351a, 352a, 353a, 354a, 355a,
356a, 357a, 379a, 404a, 405a, 407a, 428a, 431a, 445a, 462a, 1137a, 1153a,
1612a, 1796a, 1933a, 3238a, 3506a, 4029a, 5040a, 5617a, 6481a, 6484a, 6513a,
6678a, 6704a, 6849a, 6922a, 6950a.
B. Afkomstig van het Staatsarchief te Wiesbaden:
Inv. 325 (reg. 3533a), 1362a, 1378a-b, 1379a-l, 1381a-e, 1382a, 1384a-b,
1385-ba, 1389a-b, 1390a, 1394a, 1396a, 1440a-o, 1453 (reg. 1713a), 3513a,
4824, 4927 (reg. 2721a en 2913b), 5056 (reg. 2786a).
C. Afkomstig van de familie Van Nispen tot Pannerden:
Inv. 1275a-c, 1333 (aanvulling 1807-1816), 4896 (aanvulling 1651-1682),
4896a, 5225a-c, 5268a-e, 5307a-b, 5321a-b, 5330a-c, 5352a-b, 5762a, 6145
(aanvulling), 6173a, 6214a, 6217a.
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D. Afkomstig uit het archief van de Commissie van Breda:
Inv. 333 (reg. 3531, oorspr.), 2863 (afschrift van 1627), 6486-6497, 6601 (staat
uitvaart van 1781), 6626 (notities over Haps), 6639 (acte van 1729), 6664a, 6717
(3 charters), 6796a-c, 6935a, 6616, 6655, 6831, 7098 (bij deze laatste 4 nummers
kleine aanvullingen).

ARCHIEF HUIS BERGH (Inventaris 1932)
Addenda, corrigenda en delenda

INLEIDING
E. Archief van de Byvanck:
Inv. 2864, brieven van 1748 en 1787, zijn afkomstig uit het archief van de
Byvanck, geschenk Jhr. Mr. Buurt van Nispen tot Pannerden in 1952.

blz. 17, bij noot 6. Vgl. Rhein. Heimatpflege 1937, S. 439.
blz. 25, Locke van Bentheim is geboren in 1420.
blz. 35, r. 3 v.o. Arnold, lees: Adolf. Noot 19. Vgl. Van Spaen, Proeve blz. 90.
blz. 62. Weytenhorst, lees: Weyenhorst.
blz. 99, Bücker, lees: Bucker.
blz. 162, Margriet van Boxmeer overleed in 1503.
blz. 111, noot 4, staat: blz. 182, lees: 382.
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INVENTARIS
Inv. 34a. Stukken betreffende diverse zaken, behandeld in de klaring voor den
graaf van den Bergh. 1560-1565. / 1 omslag (reg. no. 591a, 2910a-c).

295. Bijvoegen: (reg. no.) 2276a.
300. Bijvoegen: (reg. no. 431).
303a. Bijvoegen: reg. no. 2411a.

34b. Rapport omtrent de misdragingen van Gerhardt die Wyldt genant die Greff,
1561. / 1 stuk.
55a. Memoriaal van den secretaris van den graaf van den Bergh over hetgeen
aan den Prins van Oranje moet medegedeeld worden over de weigering van den
graaf van den Bergh om in de Geldersche schatting mede te betalen, (1564). / 1
stuk.

303a. Memorie over het magescheid tusschen graaf Willem en zijn broeder
Frederik, en over de uitzet van gravin Anna, c. 1565. / 1 omslag.
313. N.B. Vgl. Van Schilfgaarde, Het Huis Bergh, blz. 295.
325. Bij te voegen: Met een volmacht tot executie, 1545. / 1 charter (en 1 stuk
etc.) (reg. nos. 2323 en 2533a).

60. Bijvoegen: N.B. Is geen landdagszaak.
77. Bijvoegen: Afschrift.

329a. Stukken betreffende de huwelijkssluiting en de betaling der bruidschat aan
gravin Maria van Nassau en graaf Willem van den Bergh, 1556, 1559. / 1 omslag
(reg. no. 2867a en 2867b).

83. Bijvoegen: N.B. Van 1594. Vgl. Inv. no. 453, br. van 15 Maart 1594.
333. Staat: 1 charter, lees: 2 charters.
87. Staat: 1 charter, lees: 1 stuk.
88. Staat: 1 charter, lees: 1 stuk.
89. Staat: 1 charter, lees: 1 stuk.

346a. Brief, ingekomen bij de bevelhebbers van graaf Willem van den Bergh,
1555. / 1 omslag (br. no. 5156).
349a. Brief, ingekomen bij graaf Willem van den Bergh, 1558. / 1 omslag (br.
no. 5187).

100. Staat: 3 charters, lees: 4 charters. Invoegen: (reg. no.) 48a.
204. Bijvoegen: (br. no.) 2251a-b.
251. Bijvoegen: (br. no.) 2497b.
273. Bijvoegen: (br. no.) 2496a, 2497a.
280. Bijvoegen: (reg. no. 1320).
287. Bijvoegen: (reg. no. 1808).
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350a. Brieven, ingekomen bij graaf Willem van den Bergh, 1559. / 1 omslag (br.
no. 5193 en 5196).
351a. Brieven, ingekomen bij graaf Willem van den Bergh, 1560. / 1 pak (br. no.
5197-5228, 5230-5252, 5254, 5256-5265, 5267-5282, 5284-5291, 5293-5298,
5300, 5301, 5304-5314, 5316-5321, 5323-5326).
352a. Brieven ingekomen bij graaf Willem van den Bergh, 1561. / 1 pak (reg.
no. 2897a, 2922a en b; br. no. 5333-5341, 5343-5356, 5358-5397, 5399, 54015404, 5406-5426, 5428, 5430-5461, 5463-5470, 5472-5493, 5496-5506, 55085530, 5533, 5535-5547).
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353a. Brieven ingekomen bij graaf Willem van den Bergh, 1562. / 1 omslag (br.
no. 5558 en 5564).

428a. Acte van vrijgeleide voor Sondach van Munster, afkomstig van den graaf
van den Bergh, c. 1560. Minuut. / 1 omslag (reg. no. 2901a).

354a. Brieven ingekomen bij graaf Willem van den Bergh, 1563. / 1 omslag (br.
n. 5573, 5575, 5578, 5580-5583).

431a. Request van Ernst Mom over zijn riddermatigheid, c. 1565. / 1 omslag.
438. Bijvoegen: (reg.no.) 3806a, 3945a.

355a. Brieven ingekomen bij graaf Willem van den Bergh, 1564. / 1 omslag
(reg. n. 2802a, 2803a; br. no. 5586, 5588, 5590-5594, 5596-5603, 5605-5614,
5616-5628, 5630-5632, 5634-5641).
356a. Brieven ingekomen bij graaf Willem van den Bergh, 1565. / 1 pak (reg.
no. 2926a, 2960a, 3021a; br. no. 5647-5652, 5654-5669, 5672, 5674-5678,
5680-5682, 5684-5689a, 5691, 5692, 5694-5696, 5698-5707, 5709-5711, 5713,
5720, 5721, 5724-5734, 5736, 5738, 5739, 5741, 5744, 5745, 5747.
357a. Brieven ingekomen bij graaf Willem van den Bergh, 1566. / 1 omslag (br.
no. 5754, 5758 en 5759).

445a. Brieven ingekomen bij gravin Maria, 1560-1564. / 1 omslag (br. no. 5229,
5299, 5398, 5400, 5429, 5579, 5586a, 5604).
462. Staat: 1576, 1577, lees: 1561, 1567, 1577.
462a. Brief, ingekomen bij Agnes van den Hatert, c. 1565. / 1 omslag (br.no.
5405).
465. N.B. Gedrukt: Van Schilfgaarde, Het Huis Bergh, blz. 296.
472. De sauvegarde is overgebracht naar Inv. 533 bij 1598 Juli 6.

370. Bijvoegen: (br. no.) 6584-6589, 6591, 6593-6597.
492. BJjvoegen: (br. no.) 6669.
379a. Requesten, ingekomen bij graaf Willem van den Bergh, c. 1560-c. 1565. /
1 omslag.

521. N.B. Vgl. Van Schilfgaarde, Het Huis Bergh, blz. 299.

404. Bijvoegen: (reg. no.) 3828a, 3830a-c, 3898a, 3949a, 4077a.

736. Staat: Graes, lees: Graus.

404a. Minuten van commissiebrieven en andere stukken, uitgegaan van graaf
Willem van den Bergh, 1560-1565. / 1 omslag (reg. no. 2887a, 2890a, 2892a-c,
2893a en b, 2902a, 2903a, 2905a, 2908a, 2909a, 2910a, 2910d, 2912a en b,
2920a, 2924a, 2951a, 2988a, 2999a, 3004a, 3011a, 3032a.

872. N.B. Vgl. Inv. no. 7073, 3e katern N: 6 en Inv. no. 1175 f. 222v.
936. N.B. Vgl. Van Schilfgaarde, Het Huis Bergh, blz. 303.
938. N.B. Vgl. Van Schilfgaarde, Het Huis Bergh, blz. 305.

405a. Lijst van misdadigers, overgegeven aan den provoost Harler, 1556. / 1
katern.
407a. Volmacht van de voogden van de jonge graven van den Bergh voor hun
advocaten in het proces bij het Rijkskamergericht, 1547. / 1 stuk (reg. no. 2641).

1063. N.B. Afschrift. Het oorspr. is in 1735 verbrand.
1065. Staat: Luneville, lees: Lunéville.
1137a. Stukken betreffende de geschillen tussen den graaf van den Bergh en
Daem en Hector b. van den Bergh, 1538-1542. / 1 pak (reg. no. 2356b-g, 2357a

Mr. A.P. van Schilfgaarde, Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1932-1957)
(transcriptie/reprint: J.H.G. te Boekhorst, Bennekom – 31 januari 2005) – pag. 9

Mr. A.P. van Schilfgaarde, Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1932-1957)
(transcriptie/reprint: J.H.G. te Boekhorst, Bennekom – 31 januari 2005) – pag. 10

en b, 2373a en b, 2379a, 2390a en b, 2392a, 2393a, 2408a, 2409a; br. no. 4311a,
4408a, 4445a, 4465a, 4470a, 4476a en b, 4477a, 4522a, b, 4536a, 4538a, 4546a,
b, 4552a-k, 4554a, 4559a-c, 4577a, 4578a, b, 4583a-c, 4591, 4592, 4557a,
4596a, 4597a, 4618, 4627, 4638, 4649a, 4651a, 4657a, 4664b, 4666a, b, 4669a,
4673, 4703a, 4709a.
1153a. Bijlagen tot de boedeladministratie van Daem van den Bergh, c. 1560. / 1
omslag.
1165a. Verbaal van de apostilles etc. van Floris van Culemborg als voogd over
gravin Maria Elisabeth van den Bergh, over 1619. / 1 deel.
1183a. Over 1747-1757. / 1 deel. / N.B. Gemerkt P.
1275 a-c. Copieboeken van mr. H.A. van der Renne, administrateur van het Huis
Bergh, 1805-1824. / 3 deelen.
1275a. Over 1805-1813.
1275b. Over 1813-1821.

1378a. Acte, waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Wendel, weduwe van
Bernt Ribbe, en haar kinderen een rente van 6 malder rogge ’s jaars verkoopt,
gaande uit de hof te Vynckwick in het kerspel Didam, 1505. / 1 charter (reg. no.
1710a).
1378b. Acte, waarbij graaf Willem van den Bergh, op grond van een
schuldbekentenis van zijn vader d.d. 1505 aan zijn neve van Homoit erkent
schuldig te zijn een rente van 12 goudguldens ’s jaars, 1509. Met een transfix,
waarbij Jasper van Homoit den brief overdraagt aan Mechtelt Pailens, 1542, en
een transfix, waarbij laatstgenoemde den brief overdraagt aan Melchior
Schultken, 1544. / 3 charters (reg. no. 1777a, 2461a en 2510b).
1379a. Acte, waarbij Anna wan den Bergh, gravin weduwe van Sarwerden, voor
haar onmondigen neef Oswald, graaf van den Bergh, aan Wilhem Klerck, burger
te Emmerik, verpandt het voorste einde van den Groten Slage in de buurschap
Oeken, kerspel Etten. 1515. / 1 charter (reg. no. 1863a).
1379b. Acte, waarbij Anna van den Bergh, gravin weduwe van Sarwerden,
namens haar neef Oswald, graaf van den Bergh, aan Joost Tengnagel verpandt
een huis c.a. bij de Rosengarde, in gebruik geweest bij wijlen heer Henrick van
Homoit en zijn vrouw, 1517. / 1 charter (reg. no. 1884a).

1275c. Over 1821-1834.
1333. Tekst te veranderen in: Stukken betreffende de inning der verponding van
het Huis Bergh. Met desbetreffende correspondentie, 1806-1816. / 1 omslag.
1362a. Acte, waarbij Otto van Bylant c.s. zich verbinden er voor te zorgen, dat
aan Ernt, weduwe van Wilhelm Roede, haaar lijftocht betaald wordt van de
tienden te Yzenfoirde, door Wilhelm, heer van den Bergh, en zijn vrouw Mette
van Benthem verkocht aan Derick van Baer en diens vrouw Nese, en verklaren
dat Derick hiermede niet belast zal worden, 1438. / 1 charter (reg. no. 471a).

1379c. Acte, waarbij Zeyno van Dort en zijn vrouw Henrick van Aiswijn verpanden aan den drost Cracht van Camphuysen het goed in de Swairspeck, een
Vinckwickslag en 2 halve slagen, de Nyemait te Azewijn, een heyenslag te Kilder, 1/5 deel van de Grote Asselt, leenroerig aan Bergh, het goed te Braempt,
leenroerig aan Keppel, 1526. / 1 charter (reg. no. 2121a).
1379d. Acte, waarbij Engelbert ’s Haesen en zijn vrouw Mechtelt aan den pastoor en de vicarissen te Gendringen een rente van 3 rijnsche guldens ’s jaars verkopen, gaande uit de Banhegge, groot 4 maldersait, onder Groot Azewijn, 1528.
/ 1 charter (reg. no. 2158a).

1363. N.B. Vgl. Inv. no. 4344, f. 43v.
1379e. Acte, waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Joist van Randwick
verpandt zijn tienden in het kerspel Randwick, geheeten Randwicker broektiend,
en de tyns, die wijlen Arndt van Randwick en zijn overleden zoon Gijsbert hem /
schuldig waren, 1530. / 1 charter (reg. no. 2222a).
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1379f. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Derick van Wamell,
burger te Arnhem, de Noydenwerdt onder Westervoirt verpandt, 1530. / 1
charter (reg. no. 2230a).

1381b. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Evert van Meworden een
rente van 15 malder rogge ’s jaars verkoopt, gaande uit zijn tiend van Lengelrevelt, 1531. / 1 charter (reg. no. 2255b).

1379g. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Peter van Kuyck de
Groote en de Kleine Ymmenhorst aan de wetering verpandt, 1530. / 1 charter
(reg. no. 2233a).

1381c. Acte, waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Ott van Rijswick,
tolschrijver te Lobith, een bouwing met Nonnenkamp, Byrhont en Mollenkamp,
gelegen onder Millingen, verpandt, 1531. / 1 charter (reg. no. 2255c).

1379h. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Arndt t’Averenghe de
Wielmermaet in, de buurschap Groot Azewijn in den Hartger, verpandt, 1530. /
1 charter (reg. no. 2233b).

1381d. Acte, waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Olyphier Hackfort zijn
tienden te Hervelt en Aalst verpandt, 1531. Met een transfix, houdende
verhoging van de pandsom, 1538. / 2 charters (reg. no. 2261a en 2391a).

1379i. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Wilhem Klerck den jonge
een deel van de Grevenmaet in het Hoybroick verpandt, 1530. Met een transfix,
waarbij de pandsom verhoogd wordt, 1536. / 2 charters (reg. no. 2233c en
2350a).

1381e. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Geryt Hoickenshorst
verpandt een deel van de Grevenmaet in het Hoybroick, 1534. / 1 charter (reg.
no. 2329a).

1379j. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Philips Ysenberch en
diens vrouw Elisabeth de Batt onder St. Stevensweert verpandt, 1530. / 1 charter
(reg. no. 2235a).
1379k. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Philips Ysenbergh en
diens vrouw Elisabeth een "hoybant" onder Stevensweert verpandt, 1530. Met
een acte waarbij deze het losrecht van de brieven, vermeld onder no. 1379j en
1379k, overdraagt aan Arnt Visser, 1535. / 2 charters (reg. no. 2235b en 2331 a).
1379l. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Gerrit en Rutger ter
Voirdt gend. Schomekers verpandt een deel van de Grevenmait in het
Hoybroick, 1530. Met een transfix, waarbij het losrecht wordt overgedragen aan
Lambert Poir, 1533. / 2 charters (reg. no. 2235c en 2307a).
1381a. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, verpandt aan heer Wulfganck
van Duven, kanunnik te Xanten en pastoor te Keken, een aantal tienden in het
kerspel Millingen in de Duffel, 1531. Met acte waarbij de pandsom verhoogd
wordt, 1546. / 2 charters (reg. no. 2255a en 2613a).
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1382a. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Wilhem van Scryck
verkoopt een rente van 15 malder rogge ’s jaars, gaande uit zijn molens te Bergh
en te Zeddam, en een slag van zijn holtwaren in Stockemermark, 1537. Met een
transfix, waarbij Wilhem van Schryck den brief aan zijn zwager Arnoldus
Vysscher overdraagt, 1539. / 2 charters (reg. no. 2356a en 2394a).
1384a. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Mechtelt van Holthusen,
weduwe van Bernt van Holthusen, een rente van 25 rijnsche gulden verkoopt,
gaande uit de Koewert of Valewert in het ambt Doesburg. 1538. / 1 charter (reg.
no. 2387a).
1384b. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Marten van Rossum zijn
goederen te Frynenstein verpandt. 1541. / 1 charter (reg. no. 2440a).
1385a. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Hermen van
Waeldenborch en diens zuster Angnes verpandt het goed ter Gunne aan de
Roickgiensche brug, en het halve goed te Berckeler, beide in het kerspel
Doetinchem, 1543. / 1 charter (reg. no. 2485a).
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1385b. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, en zijn vrouw Elizabeth
erkennen schuldig te zijn aan Jost van Gemen gend. Provestynck 1000 rijnsche
guldens, 1544. / 1 charter (reg. no. 2510a).
1389a. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Hermen Broill en diens
vrouw Belighen verpandt het Goirslach, groot 11 maldersait, in de buurschap
Lengell in het Goer, 1545. / 1 charter (reg. no. 2578a).
1389b. Acte waarbij Oswald, graaf van den Bergh, aan Arndt Visscher, richter te
Westerfoirt, de Noidenwerdt en de "scaipswair" en de visscherij te Westerfoirt
verpandt, 1546. / 1 charter (reg. no. 2590a).

1440c. Acte waarbij Mechtelt, weduwe van Lambert Poir, en haar dochters Lyze
en Heylke aan Bate, weduwe van Bernt Ribbe den jonge, en haar kinderen een
rente van 6 rijnsche guldens ’s jaars verkopen, gaande uit de Beempt in de
buurschap Groot-Azewijn, 1501. / 1 charter (reg. no. 1639a).
1440d. Acte waarbij Lyze en Heylken Poir, gezusters, aan Henrick Passman,
burger van Emmerik, een rente van 24 rijnsche guldens ’s jaars verkopen,
gaande uit de Grote weyde of het Grote Slach, hun verpand door den graaf van
den Bergh, gelegen in het kerspel Zeddam in het Hoybroick. 1509. / 1 charter
(reg. no. 1761a).

1390a. Acte, waarbij Willem, graaf van den Bergh, aan Herman van Waeldenburch een weiland, groot 6 maldersaat, in het kerspel Gendringen buurschap Wychen, verpandt, 1556. / 1 charter (reg. no. 2784a).

1440e. Acte waarbij Lyze en Heylke Poir, gezusters, erkennen aan Marcus van
den Bergh schuldig te zijn een rente van 6 gulden ’s jaars, gaande uit 95
maldersaat land in het Hoybroick onder Groot Azewijn, kerspel Zeddam, 1512. /
1 charter (reg. no. 1819a).

1394a. Arte waarbij Willem, graaf van den Bergh, aan Thomass ten Bergh en
diens vrouw Jutte Losenkayt een rente, groot 50 gulden brabants, gaande uit de
Berghse wardt in Doesburg, verpandt, 1561. / 1 charter (reg. no. 2903).

1440f. Acte waarbij Lyze Poir erkent aan de kerkmeesters ten Berghe schuldig te
zijn een rente van 6 gulden ’s jaars, gaande uit de weide, vermeld in de acte van
1512 (inv. no. 1440e), 1516. / 1 charter (reg. no. 1867a).

1396a. Acte waarbij Willem, graaf van den Bergh, en drost-dijkgraaf, rentmeester schout-tollenaar, schepenen en heemraden, burgemeesters, kerkmeesters en
Heilige Geestmeesters van Hedel erkennen schuldig te zijn aan mr., Franchoys
van Hanenberch Walravensz. een som van 1704 car. guldens, 1562. / 1 charter
(reg. no. 2945).

1440g. Acte waarbij Lyze Poir aan Johan Louwerman een rente van 5 Philips
gulden ’s jaars, gaande uit haar huis te Bergh, verkoopt, 1517. / 1 charter (reg.
no. 1883a).

1440a. Acte waarbij Mechtelt, weduwe van Lambert Poir, en haar dochters Lyze
en Heylke aan Wilhem van Reken een rente van 6 rijnsche guldens ’s jaars
verkopen, gaande uit het halve Vinckwijksche slag onder Zeddam, 1500. / 1
charter (reg. no. 1574a).
1440b. Acte waarbij Mechtelt, weduwe van Lambert Poir, en haar dochters Lyze
en Heylke aan het Gasthuis in Bergh een rente van 3 malder rogge ’s jaars
verkopen, gaande uit het halve Vinckwijksche slag onder Zeddam, 1501. / 1
charter (reg. no. 1627a).

Mr. A.P. van Schilfgaarde, Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1932-1957)
(transcriptie/reprint: J.H.G. te Boekhorst, Bennekom – 31 januari 2005) – pag. 15

1440h. Acte waarbij Lyze Poir, voor een schuld van 300 goudguldens aan Johan
Westrick Johansz., aan dezen een rente geeft van 18 goudguldens, gaande uit het
land, vermeld in de acte van 1512 (inv. no. 1440e), 1517. / 1 charter (reg. no.
1896a).
1440i. Acte waarbij Wytken van Kruythaven en zijn vrouw Geertken aan Luloff
die Bruyne een rente van 12 rijnsche guldens ’s jaars verkopen, gaande uit de
Wulfft in de buurschap Spoilbergh, groot 5 maldersait, uit Kopenmait in de buurschap Groot-Azewijn, uit Wylackerslach en de Poillpasch onder Etten, 1519. / 1
charter (reg. no. 1926a).
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1440j. Acte waarbij de kerkmeesters en de koster van Netterden erkennen
schuldig te zijn aan den drost Wessel van Ermen 200 rijnsche guldens, gebruikt
voor herstel van hun kerk, en hem daarvoor geven een rente van 12 gulden ’s
jaars, gaande uit de Kryssen Geer on de buurschap Groot-Azewijn, 1519. / 1
charter (reg. no. 1929a).

1453. Staat: 1, lees: 2 charters. Bijvoegen: (reg. no.) 1713a.

1440k. Acte waarbij Lyze Poir aan Henrick van Elverick een rente van 9
rijnsche guldens ’s jaars verkoopt, gaande uit een weideland, groot 25
maldersait, in het Hoybroick, uit een weide aan Bergerdijk, groot 4 maldersait,
en uit een halve Vinkwijkslag, groot 12 maldersaat, in de buurschap Vinkwijk,
1519. / 1 charter (reg. no. 1941a).

1566. N.B. Vgl. ook br. no. 1532.

1551, 1552. N.B. 2e rekening in Inv. no. 3205.
1552. N.B. Vgl. ook Inv. no. 2595.

1612a. Stukken behorende tot het rekenplichtig beheer, c. 1560. / 1 omslag.
1642. N.B. Betreft alleen de ontvangsten.

1440l. Acte waarbij Lyze Poir, voor in 1516 van heer Derick van Gronen en heer
Henrick van der Empell als vicarissen en namens de zeven oudste vicarissen in
de kerk te Bergh ontvangen 60 rijnsche guldens, afkomstig van Johan Splinters
memoriestichting, erkent schuldig te zijn aan de vicarissen een rente van 3½
rijnsche guldens uit het land, vermeld in de acte van 1512 (Inv. no. 1440e), 1519.
/ 1 charter (reg. no. 1941b).

1678. (1 omslag) (reg. no. 3289a).

1440m. Acte waarbij Wilhem Tendberch en zijn vrouw Henrixken aan Henrick
Kempelman een rente van 4½ rijnsche gulden verkopen, gaande uit een weide in
het Hoybroick, groot 4 maldersait, gend. die Gravenmaet, 1528. / 1 charter (reg.
no. 2158b).

1933a. Memorie van grieven tegen den pastoor Johannes van Esseren (1561,
1562). / 1 katern.

1440n. Acte waarbij Daem en Hector van den Bergh, gebroeders, aan Johan van
Raesfelt toe Raesfelt verpanden hun hof te Honten in het kerspel Gendringen en
uit 2 weiden in het Hoybroick een rente van 79 malder rogge ’s jaars, 1533. / 1
charter (reg. no. 2305a).

1796a. Brieven, ingekomen bij den landdrost Cornelis van Delen, 1560-1564. / 1
omslag (br. no. 5556 en 5951).
1871+ [:sic] Rekening van Henrick van Groenen over 1495/96.

1980a. Accoord tussen Willem, heer van den Bergh en burgemeesters, schepenen en raad van Emmerik over de doorgang door de landweer, 1435. Afschrift. /
1 stuk. / N.B. Vgl. Dederich, Annalen, Beilage 47, S. 226.
2494, 2495, 2497, 2498. Duplicaten.
2502a. 17e rekening over 1793/94, afgehoord 28 Jan. 1796.

1440o. Acte waarbij Daam van den Bergh, drost, aan Geryt van den Steenhuys
een rente van 17½ rijnsche guldens verkoopt, gaande uit de helft van het Nylant
in het Heybroick, 1536. / 1 charter (reg. no. 2339a).

2502b. 18e rekening over 1794/95, afgehoord 10 Febr. 1800.
2547 (en 1794/95 vervalt, evenals de noot).

1441a. Overeenkomst tussen den jonker van den Berge en Rutgher van den
Padevorde over diens inkomsten als kastelein en verwaarder van het land van
den Bergh, c. 1438. Minuut. / 1 stuk. / N.B. Rutger komt in 1438 het eerst voor
als drost ’s lands van den Bergh.
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2595. N.B. Door de rentmeester 1824 genoemd.
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na 2641: 4 delen: Maanboeken 1770-1778, 1776-1782, 1783-1788, 1789-1790
(aanw.?)

3437. Het contract van 1822 overgebracht naar no. 2574.
3441. Staat: Van Lennep, lees: Mom.

2682. Bijvoegen in noot: Met bijlagen. (1 pak: 1629-1634?)
3456. Het contract van 1822 overgebracht naar no. 2574.
2857-59. Lees: -59b. Jaar tot 1777 te veranderen in 1797.
2859a. Over 1777-1785.
2859b. Over 1786-1797.
2863. Bijvoegen: Met een afschrift van 1627.
2864. Na ‘1712’ veranderen: 1737, 1748 en 1787. ‘8 charters’ wordt ‘10
charters’.

3506a. Stukken betreffende een stuk land, toebehorende aan de pastorie te Westervoort, 1565, 1521. / 1 omslag (reg. no. 1987a en 3041a).
3513a. Getuigenverklaring op verzoek van den drost Daem van den Bergh over
de verpachting van het veer van Westervort aan Arnold Vysscher, 1548. / 1 charter (reg. no. 2649a).
3520. Staat 5, lees 6 charters.
3651. Bijvoegen: en 1624/25.

2913. Na ‘bosschen’ invoegen: 1618, 1645-1823. Oude jaartallen vervallen.
3679. N.B. De bijlagen hiervan in inv. no. 3680.
2933. Vgl. Van Schilfgaarde, Het Huis Bergh, blz. 298.
3687a. 8ste rekening over 1659/1660, afgehoord 14 Juni 1662.
2933a. Inventaris van het Huis Bergh, 1620. / 1 deel.
3706a. 28ste rekening over 1679/1680, afgehoord 15/5 Februari 1690.
2944. In de N.B. De uitgaven lopen van 1759 af.
3768a. Rekening over 1699/1700, afgehoord 16 Maart 1715.
3033. Vervalt. Overgebracht naar no. 2571.
3869a. Over 1748/1749.
3205. N.B. Vgl. no. 1551.
3869b. Rekening over 1749/50.
3217. N.B. Behoort bij no. 3716.
3876a. Rekening over 1757/1758, afgehoord 1760 April 10.
3238a. Accoord over het leengoed Sweder Terningsgoed onder Gendringen, ten
overstaan van den stadhouder van de leenen, 1560. Minuut. / 1 omslag.

4029a. Verklaring betreffende een vicarie, verbonden aan het huis Swanenburg,
1559. / 1 omslag.

3278. Staat: Lengel, lees: Vinkwijk.
4094. Invoegen na 1735: 1745.
3420. Ten dele overgebracht naar no. 2571.
4291. Lees: Over 1598/1599 en 1599/1600.
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5268a. Rekeningen van F.Ph. van der Veecken over 1713-1719. / 7 deelen.
4303. N.B. Staat 1, lees 4 charters.
4731. Staat: afschriften, lees: Afschrift.

5268b. Rekeningen van F.Ph. van der Veecken over 1720, 1721, 1722, 17231725, 1727-1729. / 9 deelen.

4808. Staat: Vorden, lees: Voorst.

5268c. Rekeningen van F.Ph. van der Veecken over 1730-1739. / 10 deelen.

4824. Staat: afschrift, lees: afschriften.

5268d. Rekeningen van F.Ph. van der Veecken over 1740-1742, 1744, 1746. / 6
[lees: 5] deelen.

4826. Staat: Goltsmitweidje, lees: Goldsmitswaardje.
5268e. Rekening van F.L. van der Veecken over 1750. / 1 deel.
4886. N.B. Vgl. br. no. 3199 en 3350a.
4896. Achter 1649: 1651-1682.
4896a. Stukken betreffende voor het gericht behandelde zaken, 1651-1682. / 1
omslag.
4927. Bijvoegen na 1493: 1553, 1561. 2 charters, lees: 4 charters. Bijvoegen
(reg. no.) 2721a en 2913a.

5307a. Rekeningen van C.F. van Nispen over 1753, 1754, 1755, 1756, 17571759. / 11 deelen. / N.B. 1754 in duplo, idem 1757, 1758, 1759.
5307b. Rekeningen van C.F. van Nispen over 1760-1762, 1763, 1764-1765. / 11

deelen. / N.B. Dupl. in 1760, 1761, 1762, 1764, 1765. 1762 geen dupl.
(2001 RF).
5321a. Rekeningen van Mevr. van der Veecken over 1766-1769. / 4 deelen. /
N.B. Dupl. 1768.

4931. Staat: c. 1500, lees.: 1487 (?).
5321b. Rekeningen van Mevr. van der Veecken over 1770-1774. / 5 deelen.
4959a. Rekening van Ceel Bruins over 1457/1458. / 1 deel.
5330a. Rekeningen van J.B. van der Veecken over 1775-1779. / 5 deelen.
5040a. Lijst van vorderingen van den rentmeester Lenart Kalff, c. 1545. / 1
omslag.
5056a. Bijlage bij de rekening van Jaspar van Ulft, 1556. / 1 charter (reg. no.
2786a).

5330b. Rekeningen van J.B. van der Veecken over 1780-1782, 1784-1786. 1789.
/ 7 deelen.
5330c. Rekeningen van J.B. van der Veecken over 1790 en 1791.
3 deelen. / N.B. Dupl. van 1791.

5225a. Rekeningen van A.F. Verheyen over 1690-1697, 1699. / 9 deelen.
5352a. Rekeningen van mr. A.J. Verheyen q.q. over 1799. / 1 deel.
5225b. Rekeningen van Th.R. van Haeren over 1701-1706, 1708, 1709. / 8
deelen.

5352b. Rekeningen van mr. A.J. Verheyen q.q. over 1800-1804. / 4 deelen. /
N.B. Dupl. 1800, 1802/4.

5225c. Rekeningen van Th.R. van Haeren over 1710-1712. / 3 deelen.
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5417. Achter 1 omslag: (reg. no. 1910a).

6384a. Over 1655/1656.

5617a. Briefwisseling van graaf Oswald van den Bergh betreffende de Drielsche
vicarie, 1561. / 1 omslag (br. no. 5532 en 5534).

6481a. Getuigenverklaring voor het gericht van Boxmeer, 1566. / 1 omslag.
6483a. Brieven aan den drost van Boxmeer, 1803 en z.j.

5762a. Beschrijving van de grafelijke goederen onder Pannerden, Bijlandt en
Millingen, naar de niet meer aanwezige atlas van Th. Bucker, 1728. / 1 deel.

6484a. Stukken betreffende de vervolging van Henrick Lew te Boxmeer, 1563. /
1 omslag.

5763. Staat Bücker, lees: Bucker.
5969. Lees: over 1687 en 1688.
6072a. N.B. De rekeningen over 1829/30 - 1837/38 in inv. no. 6106(II).

6513a. Stukken betreffende pachtbetaling te Boxmeer, 1561. / 1 omslag (reg. no.
2924a).
6542a. Rekening van Boxmeer over 1737. / 1 deel / Bruikleen van Prov. Gen. v.
K. en W. te ’s-Hertogenbosch 1960.

6073. N.B. Het oorspr. in Inv. no. 2607.
6609. Vervalt.
6074. N.B. Het oorspr. in Inv. no. 2608.
6621. Invoegen jaartal: 1596.
6139. invoegen jaartal: 1513.
6639. Bijvoegen jaartal: 1729.
6173a. Stukken betreffende de tynsbetaling over Pannerden aan het kapittel van
Emmerik, 1663. Met retroacta sedert 1424. / 1 pak.
6186a. Eigendomsbewijs voor den graaf van den Bergh van een rijswaard c.a.
met visscherij, groot 5 hollandsche morgen, 219 roeden, gelegen in het gericht
van Cleversham bij de Kijffwaard, afkomstig van Johanna von Wylich, Arnold
Adriaan en Roelman van den Bylandt, vrouwe en heeren zu Spaldorff, 1631. / 1
charter.
6214a. Stukken betreffende het jachtrecht te Pannerden, 17e en 18e eeuw. / 1
pak.

6639a. Tynsboek van St. Anthonis en Sambeek, 1780, bijgehouden tot in 1797. /
1 deel.
6664a. Eigendomsbewijs voor den Hatendonck of Warande te Sambeek,
afkomstig van den prins van Oranje, 1644. / 1 charter.
6678a. Request betreffende een leengoed te Beugen, c. 1560. / 1 omslag.
6704a. Request betreffende een leengoed te Vlijmen, 1565. / 1 omslag.
6705. Bijvoegen: en 1 stuk.

6217a. Stukken betreffende het beheer van Pannerden en Bylandt, afkomstig van
de rentmeesters, 18de en 19de eeuw. / 1 pak.

6717. In tekst bijvoegen jaartallen: 1472, 1523 en 1788. In plaats van 13, lees 16
charters. Bijvoegen reg. no. 1002, 1020 en 2033.

6332. Invoegen: (over) 1631/32, 1632/33 en
6796a. Rekening over 1787, afgehoord 1788 Januari 20.
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REGESTENLIJST
6796b. Rekening over 1788, afgehoord 1789 Januari 28.

6922a. Leenregister van Stevensweert, c. 1560. / 1 katern.

48a. 1311 October 24. Johannes de Wele, de oude Stephanus de Ysenvorde,
Johannes ton Loe en Bernardus Ridder erkennen schuldig te zijn aan de
lombarden Thomas Pulsewinus, Jacobus Abbolus c.s., op het slot van Mons
verblijf houdende, 9 mark en 8 penningen brabantsch, over 12 weken te betalen.
/ Datum anno Domini Mo CCCo undecimo crastino Severini episcopi. / Oorspr.
(Inv. no. 100), met het geschonden zegel van Adam, nobilis de Monte, in bruine
was.

6935a. Acte van beleening van graaf Hendrik van den Bergh met Ohé en Laak,
1623. Afschrift. / 1 stuk.

69. Bijvoegen: c. Afschrift van 1618 (Inv. no. 4824). N.B. Zie br. no. 3932 en
3933.

6950a. Stukken betreffende de afrekening met Joris van Hilst,
rentmeester van Spalbeek, 1560. / 1 omslag.

100. Staat: 3345, lees: 1345.

6796c. Rekening over 1789, afgehoord z.d.
6849a. Stukken betreffende de rechtspraak te Stevensweert, c. 1564. / 1 omslag.
6871. Staat: Heynrick, lees: Leynrick.

431. Voor: oorspr. bijvoegen a. Verder bijvoegen b. Afschrift (Inv. no. 300).
Inv. II, blz. 308, in de noot: Staat: 1611, lees: 1641.
467. N.B. Zie br. no. 4198.
7338. Staat: Mevorden, lees: Wevorden.
469. Zie br. no. 4198.
7403. Invoegen jaartal: 1801.
471a. 1438 Februari 4.
Otte van Bylant, Gerit van Hacfoirden en zijn broeder Jacob, Rutger van den
Paidfoirde, Gerit van der Koernhorst Hermansz. en Jan Hertebroick verklaren in
te staan voor de betaling aan Ernt, vrouw van Wilhem Roede, van haar lijftocht
aan de tienden van Yzenfoirde, door Wilhelm, heer ten Berge, ten Bylant en tot
Hedell, en diens vrouw Mette van Benthem verkocht aan Derick van Bair en
diens vrouw Nese. / Gegeven int jair onss Heren duzent vierhondert acht ind
dertich des neisten Dinxdages na onser Liever Frouwen Lichtmissen daige. /
Oorspr. (Inv. no. 1362a), met de zegels van de oorkonders, waarvan het laatste
geschonden. / N.B. Gecancelleerd.
591a. 1446 Februari 16.
Notaris Johannes Ruter instrumenteert, dat, in tegenwoordigheid van deken en
kanunniken van de kerk van St. Martinus in Embrica, in kapittel vergaderd, Gerhardus Greve de jonge, burger van Embrica, verklaarde het altaar van de Hh.
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Stephanus en Laurentius en de 11000 maagden in de parochiekerk van St.
Aldegundis te Embrica, opnieuw te begiftigen en bereid te zijn, mits het recht
van de benoeming van een vicaris aan zijn familie zou blijven voorbehouden. /
Acta fuerunt haec Embricae in loco capitulari supradicto (indictione nona die
vero Jovis decima sexta Februarii). / Afschrift (Inv. no. 34a), gecollationneerd
door notaris Guilhelmus Fabritius.
1002. Bijvoegen: a. oorspr. (inv. no. 6717), met het geschonden zegel van den
oorkonder, in roode was, en zijn handteekening. / b. enz.
1020. Als 1002.
1267. N.B. Gedrukt. Van Schilfgaarde, Het Huis Bergh, blz. 306.
1320a. Staat Inv. no. 4731, lees: Inv. no. 280.
1574a. 1500 Juli 28.
Wessell van Ermen, drost ’s lands van den Berghe, oorkondt, dat Mechtelt,
weduwe van Lambert Poir, en haar dochters Lyze en Heylken verkoopen aan
Wilhem van Reken een rente van 6 rijnsche guldens ’s jaars, gaande uit een half
Vinckwicksslag in het kerspel Ziedam, buurschap Vinckwick, en uit het Taickenmaetken, gelegen aan Bergerdiick. / In den jaeren onss Heren viiftienhondert
upten neesten Dynxdach na sunte Jacobsdach. / Oorspr. (Inv. no. 1440a), met de
zegels van den oorkonder en van de gerichtslieden Rutger Kaerwech geheyten
Lullart en Geryt van Lengell, sluiter. / N.B. Gecancelleerd. Gemerkt XII.

1639a. 1501 November 30.
Wessell van Ermen, drost ’s lands van den Berghe, oorkondt, dat Mechtelt,
weduwe van Lambert Poir, en haar dochters Lyze en Heylle verkoopen aan Bate,
weduwe van Bernt Ribben den jongen, en haar kinderen een rente van 6 rijnsche
guldens ’s jaars, gaande uit de Beempt in het kerspel Ziedam, buurschap Groete
Aiswiin. / In den jaeren onss Heren viifthienhondert ind eyn up Dynxdach sunte
Andries’dach des hilligen apostels. / Oorspr. (Inv. no. 1440c), met de zegels van
den oorkonder en van de gerichtslieden Rutger Kaerwech geheyten Lullart en
Zelle Heyman. / N.B. Gecancelleerd. Gemerkt V.
1710a. 1505 Maart 11.
Oiswailt, graaf van den Berghe en heer van den Bylant, erkent verkocht te
hebben aan Wendel, weduwe van Bernt Ribbe, een rente van 6 malder rogge ’s
jaars, gaande uit den hof te Vynckwick in het kerspel Diedam, die in gebruik is
geweest bij wijlen zijn natuurlijke zuster Heylwich. / In den jaere onss Heren
duysent viifhondert ind viif up Dynxdach sunte Gregorius’avent des helligen
Pawes. / Oorspr. (Inv. no. 1378a), met het zegel van den oorkonder. / N.B.
Gecancelleerd.
1713a. 1505 Mei 25.
Oisswailt, graaf, en Wilhem, jonggraaf van den Berghe, erkennen schuldig te
zijn aan Arnt, Reyner en Geryt Kremer Reyners zoons 300 goudguldens, en
verpanden hun hiervoor het Benynengoed van Heeze in het kerspel Diedam,
buurschap Loill. / In den jaere onss Heren duysent viifhondert ind viif up sunte
Urbanus’dagh. / Oorspr. (Inv. no. 1453), met de licht geschonden zegels van de
oorkonders. / N.B. In dorso aanteekeningen over de lossing.

1627a. 1501 Juni 17.
Wessel van Ermen, drost ’s lands van den Berghe, oorkondt, dat Mechtelt,
weduwe van Lambert Poir, en haar dochters Lyze en Heylle verkoopen aan het
Gasthuis in den Berghe, waarvan heer Giisbert Lanssinck, priester, verwaarder
is, een rente van 3 malder rogge ’s jaars, gaande uit een half Vinckwicksslag in
het kerspel Ziedam, buurschap Vinckwick, ter voldoening van een inbreng van
40 rijnsche guldens van Neesken, vrouw van den ouden Geryt van der
Kornhorst. / In den jaeren onss Heren viifthienhondert ind eyn upten neesten
Donredach na sunte Vith ind Modestus’dach martirum. / Oorspr. (Inv. no.
1440b), met de zegels van den oorkonder en van de gerichtslieden Rutger
Kaerwech geheyten Lullart en Zelle Heyman. / N.B. Gecancelleerd. Gemerkt X.

1761a. 1509 Februari 23.
Wessell van Ermen, drost ’s lands van den Berghe, oorkondt, dat Lyze en
Heyken Poir, gezusters, met hun broeder Reyner Poir, verkoopen aan Henrick
Passman, burger te Embrick, ter zake van gekochte wijn, een rente van 24
rijnsche guldens ’s jaars, gaande uit de Grote Weyde of het Grote Slach, hun
verpand door den Graaf, gelegen in het kerspel Ziedam in het Hoybroick. / In
den jaeren onss Heren duysent viiffhondert ind negen upten neesten Vrydach na
sunte Petersdach ad Cathedram apostell. / Oorspr. (Inv. no. 1440d), met de
zegels van Willem, graaf van den Berge (licht geschonden), den oorkonder en
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den gerichtsman Henricus van Gronen; het zegel van den gerichtsman Lambert
upt Loet is verloren. / N.B. Gecancelleerd.

drost te Ulft en richter van Gendringen, is verloren. / N.B. Gecancelleerd. Gelost
tussen 1525 en 1532. Bedoeld moet zijn Vrijdag ná St. Lucas.

1777a. 1509 December 28.
Wilhem, graaf then Berghe, heer then Bylandt, tot Homoit, Wysch, Boxmeer en
Haips, erkent, ingevolge een in 1505 gegeven belofte van zijn overleden vader,
schuldig te zijn aan zijn neve van Homoit voor "lijfpensie" een rente van 12
goudguldens ’s jaars. / In den jaere onss Heren duysent viiffhondert ind negen up
Vrydach Alrezielendach. / Oorspr. (Inv. no. 1378b); het zegel van den oorkonder
is verloren. / N.B. Met transfixen van 1542 Maart 9 en 1544 October 21 (reg. no.
2461a en 2510b). / Gecancelleerd.

1867a. 1516 April 11.
Johan Splinter, stadhouder van het drostambt ’s lands van den Berghe voor den
landdrost Wessel van Ermen, oorkondt, dat Lyze Poir erkent ontvangen te
hebben van de kerkmeesters then Berghe 100 Philips’guldens, aan de kerk
gegeven door Claiss van den Eger en diens vrouw Elsken van Raiffeller, en
verkoopt hiervoor aan de kerk een rente van 6 gulden ’s jaars, gaande uit het
goed, vermeld in den brief van 1512 October 10 (reg. no. 1819a). / Oorspr. (Inv.
no. 1440f), met de zegels van den drost, den stadhouder en de gerichtslieden
Hermannus Weegh en Henricus van Gronen. / N.B. Gecancelleerd.

1808b. Afschrift bij brief van 1524 Maart 5 (br. no. 3523).
1819a. 1512 October 10.
Wessell van Ermen, drost ’s lands van den Berghe, oorkondt, dat Lyze en Heylken Poir, gezusters, – die van Marcus, natuurlijken zoon van wijlen Barnabas
van den Berghe, bastaard, de hem door zijn vader vermaakte 100 goudguldens
(uit te betalen door Bely Ruytters, weduwe van Barnabas) ontvangen hebben, –
aan Marcus vnd. verkoopen een rente van 6 Philips’ gulden ’s jaars, gaande uit
het Nyegelendt in het kerspel Ziedam, buurschap Grote Aisswiin, in het Hoybrock. / Gegeven ind geschiet in den jaeren onss Heren duysent viiffhondert ind
twelff up Sonnendach sunte Gereonis ind Victoirsdach der heiliger martellers. /
Oorspr. (Inv. no. 1440e), met de zegels van den oorkonder (geschonden) en van
de gerichtslieden Bernt Louwerman en Henrick Vysscher. / N.B. Gecancelleerd.
Gemerkt VII.
1863a. 1515 October 19.
Anna van den Berghe, gravin tot Sarwerden, weduwe, voogdes van haar neef
Oisswalt, graaf van den Berghe, verpandt aan Wilhelm Klerck, burger te Embrick, het voorste einde van den Grooten Slage in het kerspel Etten, buurschap
Sycke, op voorwaarde van betaling van eenige renten. / In den jaere onss Heren
duysent viiffhondert ind viifftien up Vrydach sunte Lucas’dach Evangelist. /
Oorspr. (Inv. no. 1379a), met de zegels van de oorkondster en van de getuigen
Wessell van Ermen, drost van het graafschap van den Berghe, Johan van Lenep,
Ernst Mom, richter te Didam, Joest Tengnagell, Hermannus Weegh, Wernerus
Elferdonck en Henricus van Gronen; het zegel van Cracht van Camphuysen,
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1883a. 1517 Januari 2.
Derick Putzeler, rentmeester ’s lands van den Berghe, als tynsrichter van den
graaf van den Berghe, oorkondt, dat Lyze Poir verkoopt aan Johan Louwerman
een rente van 5 Philips’guldens ’s jaars, gaande uit haar huis en hofstad binnen
den Berghe gelegen. / Gegeven ind geschiet in den jaeren onses Heren duysent
viiffhondert ind soeventhien up Vrydach neest na den helligen Nyenjairsdach. /
Oorspr. (Inv. no. 1440g); de zegels van den oorkonder en van de tynsgenoten
Lambert upt Loitt en Henricus van Gronen zijn verloren. / N.B. Gecancelleerd.
1884a. 1517 Februari 21.
Anna van den Berghe, gravin van Sarwerden, weduwe, voogdes van haar neef
Oeswald, graaf van den Bergh, verpandt aan Joest Tengnagell een huis en hofstad bij de Rosengarde ten Berghe, dat wijlen heer Henrick van Homoit en zijn
vrouw hun leven lang gebruikt hebben. / In den jaeren onss Heren duyrsent viiffhondert ind soventhien up Saterdach sunte Peters avent ad cathedram. / Oorspr.
(Inv. no. 1379b), met de zegels van de oorkondster en van de getuigen Johan van
Lenep (geschonden), Ernst Momme, Cracht van Camphuysen, Hermannus
Weegh, Wernerus Elferdinck en Henricus van Gronen. / N.B. Gecancelleerd.
1896a. 1517 September 18.
Wessel van Ermen, drost ’s lands van den Berghe, oorkondt, dat Lyze Poir voor
een schuld van 300 goudguldens, aan den jongen Johan Westrick een rente geeft
van 18 goudguldens ’s jaars, gaande uit het land, vermeld in de acte van 1512
October 10 (reg. no. 1819a). / Gegeven ind geschiet in den jaeren onses Heren
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duysent viiffhondert ind soeventhien up Vrydach neest na sunte Lambertzdach
des helligen bisschops ind martellers. / Oorspr. (Inv. no. 1440 h), met de zegels
van den oorkonder en van de gerichtslieden Derick Peys en Reyner Poir. / N.B.
Gecancelleerd.
1910a. 1518 Mei 27.
Heer Engelbert die Bye legt rekenschap af van zijn beheer van den tol te Hedell
toen G. Reperbant afwezig was. / Gescreven in den jair ons Heeren dusent
wiiffhondert ende achthien des Donderdachs nae den heiligen Pinxterdach. /
Afschrift (of concept?) (Inv. no. 5417).
1926a. 1519 April 14.
Wessell van Ermen, drost ’s lands van den Berghe, oorkondt, dat Wytken van
Kruythaven en zijn vrouw Geertken verkoopen aan Luloff die Bruyne een rente
van 12 rijnsche guldens ’s jaars, gaande uit de Wulfft in de buurschap Spoilberch
achter den Nyenberch, uit Koipenmait in het kerspel Ziedam, buurschap Grote
Aisswiin in den Hartger, uit Wylaickerslach en de Poillpasch in het kerspel
Etten. / In den jaeren onses Heren duysent viiffhondert ind negenthien up Donredach na demme Sondach Judica in der vasten Oorspr. (Inv. no. 1440i), met de
zegels van den drost en van de gerichtslieden Hermannus Weegh en Johan
Heynck. / N.B. Gecancelleerd. Gelost 1547.
1929a. 1519 Mei 1.
Lambert upt Loit, stadhouder van het drostambt ’s lands van den Berghe namens
den landdrost Wessel van Ermen, oorkondt, dat Arnt Ryperbant en Johan Schut,
kerkmeesters van Netterden c.s. erkennen van Wessell van Ermen vnd. Ontvangen te hebben tot opbouw van hun kerk 200 rijnsche guldens, waarvoor zij hem
geven een rente van 12 rijnsche guldens ’s jaars, gaande uit de Kryssengeer in
het kerspel Ziedam, buurschap Groite Aisswiin, in het Hoybroick. / In den jaeren
onss Heren duysent viiffhondert ind negenthien up Sonnendach sunte Jacobsdach des helligen apostels. / Oorspr. (Inv. no. 1440j), met de zegels van den
drost, den stadhouder en de gerichtslieden Henricus van Gronen en Johan Ophaven. / N.B. Gecancelleerd. Gemerkt VI.
1941a. 1519 October 26.
Lambert upt Loit, stadhouder van het drostambt ’s lands van den Berghe namens
den landdrost Wessel van Ermen, oorkondt, dat Lyze Poir aan Henrick van
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Elverick, wien zij 200 rijnsche guldens schuldig is voor aankoop van land,
verkoopt een rente van 9 rijnsche guldens, gaande uit een weide in het
Hoybroick, dat zij van haar moeder geërfd heeft, uit een weide aan Bergerdiick,
en uit een half Vinckwickslag in de buurschap Vinckwick. / Gegeven ind
geschiet in dem jaeren onss Heren duysent viiffhondert ind negenthien up Guesdach post Crispini et Crispiniani martirum. / Oorspr. (Inv. no. 1440k), met de
zegels van den drost, den stadhouder en de gerichtslieden Henrick Vysscher en
Johan Heyinck. / N.B. Gecancelleerd.
1941b. 1519 October 26.
Lambert upt Loit, stadhouder van het drostambt ’s lands van den Berghe namens
den landdrost Wessel van Ermen, oorkondt, dat Lyze Poir erkent in 1516
ontvangen te hebben van heer Derick van Gronen en heer Henrick van der
Empell als vicarissen namens de 7 oudste vicarieën in de kerk ten Berghe 60
rijnsche guldens, afkomstig van een stichting door wijlen Johan Splinter voor
een mis op het St. Johansaltaar, waarvoor zij een rente geeft van 3½ rijnsche
gulden ’s jaars, gaande uit het land, vermeld in de acte van 1512 October 10 (reg.
no. 1819a). / Gegeven ind geschiet in den jaeren onss Heren duysent viiffhondert
ind negenthien up Guesdach neest na sunte Crispinus’ et Crispinianus’dach der
helligen martellers. / Oorspr. (Inv. no. 1440l), met de zegels van den drost, den
stadhouder en de gerichtslieden Johan Heynck en Henrick Vysscher. / N.B.
Gecancelleerd.
1987a. 1521 April 9.
Reyner in den Bongart namens den leenheer Frederick, heer tot Voerst en
Keppell, beleent, na opdracht door Derrick Doeyss met zijn vrouw Jenneken en
zijn zoon Hartger, Henrick van Schevichaven Jacobsz. met de Goltacker onder
Westervoert. / Int jare onss Heren duysent viiffhondert ind een ind twyntich dess
naesten Dinxsdaeghs nae den Sonnendach van Blaecke Paesschen. / Afschrift
(Inv. no. 3506a), gecollationneerd door Derrick Janssoen van Essen, notaris,
1566. / N.B. Aan de keerzijde de acte van 1565 September 23 (reg. no. 3041a).
2033. Bijvoegen: / a. Oorspr. (Inv. no. 6717), met het zegel van den oorkonder,
in roode was. / b.
2106. Bijvoegen: Zie reg. no. 1977.
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2121a. 1526 Juli 14.
Joest Tengnagell, stadhouder van Cracht van Camphuysen, drost ’s lands van
den Berghe, oorkondt, dat Zeyno van Dort en zijn vrouw Henrick van Aiswiin
verpanden aan voornoemden drost het goed in den Swairspeck, een heel en 2
halve Vinckwickslagen, de Nyemait te Aiswiin, een ‘heyenslach’ te Killer, 1/5
deel van de Grote Asselt, leenroerig aan Bergh, en het goed te Braempt, leenroerig aan Keppell, alles afkomstig van Wilhem van Aeswiin, erfhofmeester van
Gelre, vader van Henrica vnd. / In den jaere onss Heren duysent viiffhondert sess
ind twintich op Saterdach post Margariete virginis. / Oorspr. (Inv. no. 1379c),
met het licht geschonden zegel van Karel, hertog van Gelre etc., in roode was, en
de zegels van den stadhouder en den gerichtsman Wernerus Elferdinck; die van
den drost en van de gerichtslieden Wessell van Arnhem en Bernt Louwerman
zijn verloren. / N.B. Gecancelleerd. Gelost door de gravin van den Bergh
tusschen 1537 en 1545.
2158a. 1528 Mei 19.
Cracht van Camphuysen, drost ’s lands van den Berghe, oorkondt, dat Engelbert
’s Haesen en zijn vrouw Mechtelt aan den pastoor en de vicarissen te Gendringen verkoopen een rente van 3 rijnsche guldens ’s jaars, gaande uit de Banhegge in de buurschap van Groten Aiswiin, waarvoor Engelbert en zijn vrouw de
50 goudguldens, aan de kerk geschonken door wijlen jonkvrouw Giisbert van
Dort, weduwe van Nyvelt, ontvangen hebben. / Geschiet in den jaere onss Heren
duysent viiffhondert ind acht ind twintich up Dynxdach na dem Sonnendach
Vocem Jocunditatis tusschen Paesschen ind Pynxteren. / Oorspr. (Inv. no.
1379d), met de zegels van den drost en van de gerichtslieden Wernerus
Elferdinck en Wessel van Arnhem. / N.B. Gecancelleerd.
2158b. 1528 Mei 19.
Cracht van Camphuysen, drost ’s lands van den Berghe, oorkondt, dat Wilhelm
Tendberch en zijn vrouw Henrixken verkoopen aan Henrick Kempelman een
rente van 4½ rijnsche guldens, gaande uit een weide in het Hoybroick, gend. de
Gravenmaet. / Gegeven ind geschiet in den jaeren onss Heren duysent viifhondert acht ind twintich up Dynxdach neest na demme Sonnendach Vocem Jocunditatis tusschen Paischen ind Pynxteren. / Oorspr. (Inv. no. 1440m), met de
zegels van de gerichtslieden Wernerus Elferdinck en Wessell van Arnhem; het
zegel van den drost is verloren. / N.B. Gecancelleerd. Gelost 1553. Gemerkt.
IIII.
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2222a. 1530 Juli 27.
Oiswailt, graaf van den Berghe en heer van den Bylandt, verpandt aan Joist van
Randwiek zijn tienden in het kerspel Randwick, geheiten Randwickerbroickthiendt, en de tyns, die wijlen Arndt van Randwick en diens overleden zoon
Giisbert aan oorkonder schuldig waren, groot 11 schellingen en 1 hoen. / Gegeven int jair onss Heren viifftienhondert ind dertich op Guesdach neest na sunte
Jacobsdach des helligen apostels. / Oorspr. (Inv. no. 1379e), met het licht
geschonden zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd. Gelost 1545, zie
Inv. no. 5510.
2230a. 1530 September 10.
Oeswailt, graaf van den Berghe en heer van den Bylandt, verpandt aan Derick
van Wamell, burger te Arnhem, de Noydenweert onder Westervoirt, buitendijks
gelegen. / In den jaere ons Heren duysent viiffhondert ind dertich upten neesten
Saterdach na onser Liever Vrouwendach Nativitatis. / Oorspr. (Inv. no. 1379f),
met het zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.
2233a. 1530 October 27.
Oiswaelt, graaf van den Berghe en heer van den Bylandt, verpandt aan Peter van
Kuyck de Groite en de Kleyne Ymmenhorsten op de Wetering. / Gegeven in den
jaere unss Heren duysent viifhondert ind dertich up sunte Symon ind Judenavont
der heyliger apostelen. / Oorspr. (Inv. no. 1379g), met het zegel van den
oorkonder. / N.B. Gecancelleerd. Gelost 1542.
2233b. 1530 November 29.
Oiswailt, graaf van den Berghe en heer van den Bylandt, verpandt aan Arndt
t’Averenghe de Wielmermaet in de buurschap Groite Aiswiin in den Hartger. /
In den jaere onses Heren duysent viiffhondert ind dertich op Dynxdach neest
sunte Katherinendach der helliger joncferen. / Oorspr. (Inv. no. 1379h), met het
zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.
2233c. 1530 December 13.
Oiswailt, graaf van den Berghe en heer van den Bylandt, verpandt aan Wilhem
Klerck den jongen een deel van de Grevenmait in het Heybroick. / In den jaere
onss Heren duysent viiffhondert ind dertich up sunte Luciendach virginis. /
Oorspr. (Inv. no. 1379i), met het licht geschonden zegel van den oorkonder. /
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N.B. Gecancelleerd. Gelost in 1542. Met een (losgeraakte) transfix van 1536 Juli
8 (reg. no. 2350a).
2235a. 1530 December 22.
Oiswaelt, graaf van den Berghe, heer van den Bylandt, Boxmeer en Sunte Steffensweerdt, verpandt aan Philips Ysenberch en diens vrouw Elisabeth de Batt
onder Sunte Steffensweerdt aan de Maze. / In den jaere unss Heren duysent viiffhondert ind dertich up Donredagh na sunte Thomas’dagh des heiligen apostels. /
Oorspr. (Inv. no. 1379j), met het zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.
Gelost 1562.
2235b. 1530 December 22.
Oiswaelt, graaf van den Berghe, heer van den Bylandt, Boxmeer en Sunte
Steffensweerde, verpandt aan Philips Ysenberch en diens vrouw Elisabeth een
‘hoybant’ onder Sunte Steffensweerdt aan de straat. / In den jaere unss Heren
duysent viifhondert ind dertich up Donredagh nae sunte Thomas’dagh des heiligen apostels. / Oorspr. (Inv. no. 1379k), met het zegel van den oorkonder. / N.B.
Gecancelleerd. Gelost 1562.
2235c. 1530 Decenber 22.
Oiswaelt, graaf van den Berghe en heer van den Bylandt, verpandt aan Gerrit en
Rutger ter Voirst geheiten Schomekers een deel van des Grevenmaet in het
Hoybroick. / In den jaere unss Heren duysent viifhondert ind dertich up
Donerdach neest na sunte Thomas’dagh des heiligen apostels. / Oorspr. (Inv. no.
1379l), met het zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd. Met een transfix
van 1533 December 31 (Reg. no. 2307a).

2255b. 1531 Maart 17.
Oiswailt, graaf van den Bergh en heer van den Bylandt, verkoopt aan Evert van
Meworden een rente van 15 malder rogge ’s jaars, gaande uit zijn tiend van
Lengelervelt. / In den jaere unss Heren duysent viiffhondert eyn ind dertich up
sunte Gertrudendach der heyliger joncferen. / Oorspr. (Inv. no. 1381b), met het
zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.
2255c. 1531 Maart 19.
Oiswailt, graaf van den Berghe, heer van den Bylandt en tot Hedell, verpandt aan
Ott van Riiswick, tolschrijver te Lobith, een bouwing en de Nonnenkamp, de
Biirhondt en de Mollenkamp in de heerlijkheid Millingen in de Duyfell. / In den
jaere onss Heren duysent viiffhondert eyn ind dertich up Sonnendach neest na
sunte Geertrudendach der helliger joncfferen. / Oorspr. (Inv. no. 1381c), met het
zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.
2261a. 1531 Mei 14.
Oiswailt, graaf van den Berghe, heer van den Bylandt en Hedell, verpandt aan
Olyphier Hackfort de tienden te Herffelt en Aelst. / Upten Sonnendach Vocem
Jocunditatis anno viifthienhondert een ind dertich. / Oorspr. (Inv. no. 1381d),
met het zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd. Met een transfix van
1538 November 7 (reg. no. 2391a).
2276a. (15)32 Februari 19.
Oiswalt, graaf van den Berghe, begiftigt Henrick Roick, kanselarijdienaar van
den hertog van Gelre, met de kosterij te Uchten. / Up Manendach post Invocavit
anno etc. xxxii. / Minuut (Inv. no. 295).

2238. Zegel is aanwezig.

2288. Zegel van de oorkonder is aanwezig.

2255a. 1531 Maart 17.
Oiswailt, graaf van den Berghe en heer van den Bylandt, verpandt aan heer
Wulfganck van Duven, kanunnik te Xanten en pastoor te Keken, een aantal tienden in de heerlijkheid Millingen in de Duyfell. / In den jaere onses Heren duysent viiffhondert eyn ind dertich up sunte Geertrudendach der helliger jofferen. /
Oorspr. (Inv. no. 1381a), met het zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.
Gelost tusschen 1561 en 1578.

2289. Zegels zijn aanwezig.
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2291. Zegels van gerichtslieden zijn aanwezig.
2305a. 1533 November 4.
Henrick van Airde, stadhouder van het gericht van Genderingen en Etten, oorkondt, dat Daem en Hector van den Berghe, bastaardgebroeders, verkoopen aan
Johan van Raesfelt toe Raesfelt een rente van 79 malder rogge ’s jaars, gaande
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uit hun goed de hof te Honten, die zij van Gerryt Huyckenshorst gekocht hebben,
in het kerspel Genderingen, buurschap Honten, en uit 2 weiden in het Hoybroick.
/ In den jaren onss Heeren duysent viiffhondert ind drieindertich des Dinxdaegs
nae Alrehelligendach. / Oorspr. (Inv. no. 1440n); de zegels van Daem van den
Bergh, den stadhouder en de gerichtslieden Luyss van der Kornhorst en Bernt
Rybbe zijn verloren. / N.B. Gecancelleerd.
2307a. 1533 December 31.
Oiswailt, graaf van den Berghe, heer van den Bylandt, geeft goedkeuring aan de
overname door zijn dienaar Lambert Poir van de pandschap, vermeld in den brief
van 1530 December 22 (reg. no. 2235c), waar deze is doorgestoken. / In den
jaere onss Heren duysent viifhondert drie ind dertich up sunte Silvesterdach des
helligen bisschop. / Oorspr. (Inv. no. 1379l), met het zegel van den oorkonder. /
N.B. Gecancelleerd.
2317. Zegel van oorkonder is aanwezig.
2329a. 1534 December 24.
[Oiswailt] graaf van den Berghe en heer van den Bylandt, verpandt aan Geryt
Hoickenshorst een weide van des Greven Maet in het Hoybroick. / In den jaere
onss Heren duysent viiffhondert ind viir ind dertich up Vrydach neest na sunte
Thomas’dach des helligen apostels. / Oorspr. (Inv. no. 1381e), met het licht
geschonden zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.
2331a. 1535 Mei 17.
Philips van Ysenborch, rentmeester van het kapittel van Thoren, draagt de
pandschap, vermeld in de brieven van 1530 December 22 (reg. no. 2235a en
2235b), over aan Arndt Visser, schout van Sant Stevenswerdt. / Datum in den
jare ons Heren duyssent viifhondert viif ende dertich altera Pentecostes. / Oorspr.
(Inv. no. 1379k), met het zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd. Gelost
1562.

Berghe vnd. verkoopt aan Geryt van den Steenhuyss een rente van 17½ rijnsche
gulden ’s jaars, gaande uit de helft van het Nylant in het Hoybroick, afkomstig
van zijn overleden moeder Lyze Poir. / In den jaeren unss Heren duysent viifhondert ind sess ind dertich up Vrydach na unser liever Vrouwendach Purificationis. / Oorspr. (Inv. no. 1440a), met de zegels van den verkooper, den stadhouder en de gerichtslieden Johan Everwijn en Arnoldus Vysser. / N.B. Gecancelleerd. Gelost 1555. Gemerkt III.
2349. Zegels zijn aanwezig.
2350a. 1536 Juli 8.
Oiswaildt, graaf van den Berghe en heer van den Bylant, verhoogt de pandsom,
vermeld in den brief van 1530 December 13 (reg. no. 2233c), waar deze doorgestoken was. / In den jaere onss Heren duysent viifhondert sess ind dertich
upten neisten Saterdach na sunte Martiinsdach Translationis. / Oorspr. (Inv. no.
1379i); het zegel van den oorkonder is verloren. / N.B. Gecancelleerd.
2356a. 1537 April 11.
Oiswaelt, graaf van den Berghe, heer van den Bylant en Hedell, verkoopt aan
Wilhem van Scriick een rente van 25 malder rogge ’s jaars, gaande uit de molens
te Bergh en te Ziedam en verpandt hem een slag holtwaren in Stockemermarck
in de lade ‘grave van den Berghe’. / Gegeven in den jaeren unss Heren duysent
viifhondert ind soven ind dertich up Goensdach neest na Sunte Ambrosius’ dach
des heiligen biscops. / Oorspr. (Inv. no. 1382a), met het zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd. Met een transfix van 1539 Januari 22 (reg. no. 2394a).

2337. Zegels zijn aanwezig.

2356b. (15)37 Mei 5.
Ludolph die Bruyn en Gaderth van Meverden, schepenen te Emerick,
oorkonden, dat, ten verzoeke van Adam (van den Bergh), bastaard, Wynricht
Wernertz. van Oir een verklaring aflegt over een hem in de afgeloopen zomer
door den graaf van den Berghe afgenomen verhoor inzake de klachten tegen den
drost. / Op Dynstdagh post Ascensionis Domini anno etc. XXXVIIo. / Afschrift
in Inv. no. 1137a f. 27v.

2339a. 1536 September 4.
Lambert upt Loit, stadhouder van het drostambt ’s lands van den Berghe voor
den landdrost Daem van den Berghe, bastaard, oorkondt, dat Daem van den

2356c. 1537 Juni 9.
Geryt Iseren en Geryt Hop, schepenen van Emerick, oorkonden, dat, ten
verzoeke van Adam van den Berghe, bastaard, drost, inwoners van den
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Spoilberch, Netterden en Hunten verklaringen afleggen omtrent vrijwillig dienstbetoon aan drost Adam. / Op Saterdagh dem negende des maindts Junii in den
jair ons Heren Jesu Christi duesent viiffhondert soeven ind dertich. / Afschrift in
Inv. no. 1137a f. 26v.
2356d. 1537 Juni 9.
Geryt Iseren en Geryt Hop, schepenen van Emerick, oorkonden, dat op verzoek
van Daemb van den Berghe, bastaard, drost, eenige inwoners van Etten verklaringen afleggen omtrent vrijwillig dienstbetoon aan Daemb en diens broeder
Hector. / Op Saeterdagh den negende dess maendts Junii in den jair ons Heren
duysent viiffhondert ind XXXVII. / Afschrift in Inv. no. 1137a f. 26.
2356e. 1537 Juni 9.
Ludolph die Bruyn en Engelbert van Tyll, schepenen van Emerick, oorkonden,
dat Jorden Wilde Lew van Wycken, op verzoek van Daemb van den Berghe,
bastaard, drost, verklaart dat hij dezen en diens broeder Hector, drost van Ulfft,
vrijwillig eenige diensten bewezen heeft. / Op Saterdagh den negenden des
maendts Junii in den jair unsers Heren Jesu Christi duesent viiffhonderth xxxvii.
/ Afschrift in Inv. no. 1137a f. 25.
2356f. 1537 Juni 9.
Geryt Iseren en Geryt Hop, schepenen te Emerick, oorkonden, dat op verzoek
van Daemb van den Berghe, bastaard, drost, inwoners van Oir en Kyller
verklaringen afleggen omtrent het ambtelijk optreden van Daemb en Hector van
den Berghe. / Op Saterdagh den negenden des maindts Junii in den jair unss
Heren duesent viiffhondert ind xxxvii. / Afschrift in Inv. no. 1137a f. 25.
2356g. 1537 Juni 9.
Geryt Iseren en Gerit Hop, schepenen te Emerick, oorkonden, dat, ten verzoeke
van Adam van den Berghe, bastaard, drost, Wessell Spain, vroeger gerichtsbode
te Seedam, een verklaring aflegt over door genoemden drost verlangde diensten.
/ Op Saeterdagh dem negenden des maendts Junii in den jair ons Heren duesent
viiffhondert xxxvii. / Afschrift in Inv. no. 1137a f. 27.
2357a. 1537 Juni 13.
Deryck Vaex en Jacob van den Broeck, schepenen te Graeve, oorkonden, dat
Jacob van Wachtendonck, walmeester van den graaf van Bueren, een verklaring
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aflegt omtrent het vertrek van Daemb en Hector van den Berghe van het huis
Ulfft. / Gegeven int jair ons Heren M Vc soeven ind dertich dem dertiinden dagh
der maindt Junii. / Afschrift in Inv. no. 1137a f. 28v.
2357b. 1537 Juni 13.
Jacob Roloff Jacobsz. en Matheus Jansz., schepenen van Zaltboemell, oorkonden, dat meester Henrick glazenmaker, hun medeburger, een verklaring aflegt
over een door hem gemaakt glas met het wapen van Bergh, voorzien van een M
als breuk, in een huis te Hedell. / Gegeven int jair ons Heren duysent viiffhondert
soeven ind dertich den dertyenden dagh der maindt Junii. / Afschrift in. Inv. no.
1137a f. 28v.
2373a. 1538 Februari 5.
Gaderth van Meverden en Gerit Hop, schepenen te Emerick, oorkonden, dat, op
verzoek van Adam van den Berghe, bastaard, drost, Engelbert Swedersz., burger
te Bergh, een verklaring aflegt omtrent het verbod van den Graaf om met den
Drost af te rekenen. / Op Dienstdagh post Purificationis Marie virginis anno
Domini duesent viiffhonderth ind xxxviii. / Afschrift in Inv. no. 1137a f. 29.
2373b. 1538 Maart 16.
Ott Vogel en Johan Stroiff, schepenen te Emerick, oorkonden, dat Herman Gimminck, van Bergh, op verzoek van Daemb van den Berghe, drost, verklaart, dat
in de afgelopen winter de jonker van den Bergh heeft laten controleeren wie
drost Daemb, toen deze eens in zijn huis te Bergh was gekomen, daar gesproken
heeft. / Op den Saeterdagh na Gregorii anno Domini xvc xxxviii. / Afschrift in
Inv. no. 1137a f. 16v.
2379a. 1538 April 15.
Johan Stroyff en Herman Swycker, schepenen te Emerick, oorkonden, dat, ten
verzoeke van Adam van den Berghe, drost, eenige inwoners van Stockum en
Groet Aswiin verklaringen afleggen omtrent het innen door den Graaf van de
pacht gelden van landerijen, eertijds aan den Drost toekomende. / Op Maindagh
post Dominicam Palmarum anno etc. xvc xxxviiio. / Afschrift in Inv. no. 1137a
f. 29v.
2387. N.B. Omtrent de dateering zie Ned. Archievenblad 1931/32, blz. 205.
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2387. 1538 Augustus 22.
Oiswailt, graaf van den Berghe en heer van den Bylandt, verkoopt aan Mechtelt
van Holthusen, weduwe van Bernt van Holthusen, een rente van 25 rijnsche
guldens ’s jaars, gaande uit de Koewart of Valewardt in het ambt Doisborch. / In
den jaeren onss Heren dusent viiffhondert acht ind dartich up Donredach octavas
Assumptionis Marie. / Oorspr. (Inv. no. 1384a), met het zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd. Vgl. reg. no. 2387.
2390a. 1538 October 9.
Johan Stroiff en Reyner Tytboill, schepenen te Emerick, oorkonden, dat, op
verlangen van Adam van den Bergh, drost, Johan ther Steghen een verklaring
aflegt omtrent door hem en Lambert Poir, richter te Gendringen, te Emerick met
Daem van den Bergh gevoerde onderhandelingen namens den Graaf. / Op
Gudestagh in vigilia Victoris anno Domini etc. xvc xxxviiio. / Afschrift in Inv.
no. 1137a f. 57v.
2390b. (15)38 October 14.
Geryt van den Steynhuyss en Rutgher Wynoltz., schepenen ten Berghe,
oorkonden, dat, op verzoek van Hector van den Berghe, b., hun medeburger
Johan Vysser verklaart, dat, terwijl hij sluiter was, Lyze Poirs een half slag hout
in Stokemerbosch heeft gebruikt, die haar later weer afgenomen is, en dat het
vee van Daemb van den Berghe voor de schatting in beslag genomen is geweest.
/ Op Manendach post Victoris anno etc. acht ind dertich. / Afschrift in Inv. no.
1137a f. 57v.
2391a. 1538 November 7.
Oisswailt, graaf van den Berghe, heer van den Bylant, Boxmeer en Hedell, keurt
goed de verhooging van de pandsom, vermeld in den brief van 1531 Mei 14 (reg.
no. 2261a), waar deze doorgestoken is. / In den jaren onss Heren dusent
vifhondert acht ind dertich des Donredachs neest na Alrehelligendach. / Oorspr.
(Inv. no. 1381d), met het zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.
2392a. (15)38 December 19.
Afgevaardigden der bannerheeren, ridderschap, hoofd- en kleine steden, te
Zutphen op den Landdag verzameld, verwijzen de klacht van Daem en Hector
van den Berghe, bastaardgebroeders tegen Oiswailt, graaf van den Brghe etc.,
naar de eerstvolgende landdag te Arnhem. / Donredaichs nae Lucie virginis anno
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etc. xxxviii. / a. Oorspr., ingeschreven in Inv. no. 1137a, f. 8v, met het opgedrukte secreetzegel van de stad Zutphen, onder een ruit. / b. Afschrift (Inv. no.
1137a). / c. Afschrift in Inv. no. 1137a f. 11v.
2393a. (15)38 December 22.
Burgemeesters, schepenen en raad van Zutphen geven een verklaring af omtrent
hetgene op den Landdag geschied is inzake de geschillen tusschen den Graaf en
Daemb en Hector van den Berghe. / Gegeven Sondaghes nae Thome apostolo
anno etc. xxxviiio. / a. Afschrift in Inv. no. 1137a f. 76. / b. Afschrift in Inv. no.
1137a.
2394a. 1539 Januari 22.
Johan Everwiin, stadhouder van het drostambt ’s lands van den Berghe namens
den drost Berndt van Hackfort, oorkondt, dat Wilhem van Schriek den brief van
1537 April 11 (reg. n. 2356a), waar deze doorgestoken is, overdraagt aan zijn
zwager Arnoldus Vysscher. / In den jair unss Heren duysent viiffhondert und negen ind dertich up den Guesdach na sunte Agnetendach der heiliger jofferen. /
Oorspr. (Inv. no. 1382a), met de zegels van den oorkonder en van Rutger Wiinholtz en Gerit van den Steenhuyss. / N.B. Gecancelleerd.
2400. De datum aan te vullen: negen ind dertich.
2408a. (15)40 Januari 6.
Oiswalt, graaf van den Berghe etc. verklaart, dat hij op 18 Februari e.k. met zijn
ridderschap en geërfden een klaardag zal houden voor het land van den Berghe. /
Op den sesten dagh Januarii anno etc. vertich. / Afschrift (Inv. no. 1137 a).
2409a. 1540 Februari 21.
Notaris Wilhelmus Ruger van Embrica instrumenteert, dat Adam en Hector,
natuurlijke broeders van den Berghe, appèl aanteekenen op den Hertog in hun
geschil met den graaf van den Bergh. / Acte sunt hec in opido Embricensi in
domo habitacionis dicti Adam et Hectoris sub anno etc. (millesimo quingentesimo quadragesimo indictione decima 2da vicesimo primo die mensis Februarii
etc.). / Afschrift (Inv. no. 1137a).
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2411a. 1540 Maart 12.
Oessvalt, graaf van den Berghe, etc., oorkondt, dat Aliit Kemyncx en haar
kinderen, die volschuldig eigen waren, zich vrijgekocht hebben, behalve van de
keurmedigheid. / Ghegefen in den jair unss Heren dussent vyefhondert ende xl
den xiisten dach Mert. / Minuut (Inv. no. 303).
2413. Zegels van de gerichtslieden zijn aanwezig.
2440a. 1541 Februari 22.
Oeswaldt, graaf van den Berge, verpandt aan Marten van Rossum zijn goederen
te Fryzenstein, welke gelost zijn van de erfgenamen van zijn tante van
Boickhaven. / Gegeven im jaer unsses Heren dusent viffhundert ein end verthich
am dage Petri ad cathedram. / Oorspr. (Inv. no. 1384b); het zegel van den
oorkonder is verloren. / N.B. Gecancelleerd. Gelost vóór 1544.
2461a. 1542 Maart 9.
Andries Kreinck en Arnt Berck, schepenen te Zutphen, oorkonden dat Jaspar van
Hoemoit overdraagt aan Mechtelt Pailens den rentebrief van 1509 December 28
(reg. no. 1777a), waar deze doorgestoken is. / Gegeven int jair uns Heren duysent viffhondert twie ind viertich opten Donredach nae dem Sondaige Reminiscere. / Oorspr. (Inv. no. 1378b), met de zegels van de oorkonders. / N.B. Met een
transfix van 1544 October 21 (reg. no. 2510b). / Gecancelleerd.
2464. Het zegel van Gerryt Splynter is aanwezig.
2485a. 1543 Mei 6.
Oiswaelt, graaf van den Berghe, heer van den Bylandt, Homoit Heedell en
Wyssch, verpandt aan Herman van Waeldenborch en diens zuster Angnes de
bouwinge en het goed Ter Gunne aan de Roichgiensche brug, en het halve goed
te Berckeler onder Wyssch, beide in het kerspel Dothyckem gelegen. / Oorspr.
(Inv. no. 1385a), met het zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.

2510b. 1544 October 21.
Derick ten Walle en Alphert van Tyll, schepenen te Zutphen, oorkonden, dat
Meehtelt Pailens overdraagt aan Melchior Schultken de brieven van 1509 December 28 en 1542 Maart 9 (reg. no. 1777a en 2461a), waar deze doorgestoken
is. / Gegeven int jaer ons Heren dusent viffhondert vier ind viertich opten Dinxdach nae Luce evangeliste. / Oorspr. (Inv. no. 1378b), met de zegels van de oorkonders. / N.B. Gecancelleerd.
2533a. 1545 Maart 24.
Oiswaelt, graaf tho dem Bergh, heer tho dem Bylant, Hedel, Homoeth, Wysch
etc., geeft aan Palick van Heerde, zijn kastelein te Hedel e.a. volmacht, om te
procederen op de goederen in Averbetuwe van Rutger, Derick en Henric, zoons
van wijlen Johan van der Horst, en in andere zaken. / Oorspr. (Inv. no. 325), met
het geschonden zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.
2578a. 1545 December 9.
Oisswailt, graaf van den Berghe, heer van den Bylant, Hedel, Buxmer, Haeps en
Wysch, verpandt aan Hermen Broill en diens vrouw Beleghen het Goirslach in
het kerspel Zedam, buurschap Lengell, in het Goer gelegen. / Oorspr. (Inv. no.
1389a), met het licht geschonden zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.
2590a. 1546 Februari 19.
Oiswaelt, graaf van den Berghe, heer van den Bylandt, Hedel, Homoeth, Wysch
en Boxmeer, verpandt aan Arndt Visscher, richter te Westerfoirt, de Noidensweerdt, de "scaipswaer" en de visscherij te Westerfoirt. / In den jaere unss Heren
dusent vifhondert sess ind virtich upten Frydach na sunte Valentiinsdach. /
Oorspr. (Inv. no. 1389b), met het zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.
De brief is blijkens dorsale notitie d.d. 25 Mei 1546 bezegeld na den dood van
den Graaf.

2510a. 1544 October 11.
Oesswailt, graaf van den Berghe, heer van den Bylandt, Hedell, Homoit en tot
Wysch, en zijn vrouw Elizabeth erkennen schuldig te zijn aan Jost van Gemen
gend. Provestynck 1000 rijnsche guldens. / Oorspr. (Inv. no. 1385b), met het
zegel van den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.

2613a. 1546 November 15.
De bevelhebbers ten Bergh namens Maximiliaen van Egmondt, graaf tot Bueren,
en Joest, graaf tot Bronchorst, als voogden van de onmondige graven en gravinnen van den Bergh, keuren goed, dat de pandsom, vermeld in den brief van 1531
Maart 17 (reg. no. 2255a), met nader geleende gelden verhoogd wordt. / Gegeven in den jaere unss Heren duysent viiffhondert sess ind viirtich upten xven
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Novembris. / Oorspr. (Inv. no. 1381a), met de zegels van Berndt van Hackfordt,
drost van het graafschap van den Bergh, Daem van den Bergh, Frederick Mom,
Henrick van den Padefoirdt, Cornelis van Delen, Arndt Vysscher en Rutgher van
Arnhem. / N.B. Gecancelleerd.
2649a. 1548 September 9.
Notaris Hieronymus Zender instrumenteert, dat mr. Henrick Sluter en heer
Hermen de Baess, priesters, op verzoek van Daem van den Bergh, drost, verklaren, dat in 1546 Arnoldus Visser, richter te Westervort, te Arnhem in de ‘Berrichsche Herberrich’ ten huize van Wolter van Dyem een acte heeft vertoond
waarbij hem de halve veerstad te Westervort verpacht was, en verzocht heeft aan
genoemde priester hem ook de wederhelft te willen verpachten. / Acta sunt hec
anno etc. quibus supra (anno Domini millesimo quingentesimo ottavo die vero
nona mensis Septembris etc.). / Oorspr. (Inv. no. 3513a), met het merk en onderschrift van den notaris.
2671. Het zegel van Lambert upt Lott is aanwezig.
2721a. 1553 Juni 5.
Joist, graaf tot Bronchorst en heer tot Borckelloe, als voogd over Wilhelm,
Oisswalt, Fredrich en Anna, onmondige nagelaten kinderen van Oisswalt, graaf
tho dem Berg, geeft voor de helft van de rente bevestiging van de rentebrief van
1493 Juni 10 (reg. no. 1433), thans ten behoeve van Steven van Wytenhorst en
diens vrouw Catharina. / Gegeven ind geschiet in den jaeren unsers Heren duesent viiffhondert drie ind viifftig up sinte Bonifacius’dage. / Oorspr. (Inv. no.
4927), met de zegels van den oorkonder (geschonden) en de bevelhebbers
Berndt van Hacfoirt, landdrost, Daem van den Berg b., Fredrick Mom, Henrick
van den Paidfoirt, Cornelis van Delen, Arndt Visser en Rutger van Arnhem. /
N.B. Gecancelleerd. Met een transfix van 1561 Mei 15 (reg. no. 2913a).

2786a. 1556 November 6.
Wilhelm, graaf van den Berg, heer van den Bylandt, Hedell en Boxmeer,
verpandt aan Rutgher van Laichusen, besiender te Loebith, zijn tiend gend. de
Wenbortstiend, gelegen in het ambt van Averbetouw, kerspel Herwen, en 3
‘khoirmergen’ uit de Talholtz- of Mascopswardt. / Oorspr. (Inv. no. 5056a); het
zegel van den oorkonder is verloren. / N.B. Gecancelleerd. Gelost 1559.
2802a. (15)57 April 3.
Engelbert van Till en Reyner Tidboill, schepenen te Embrick, oorkonden, dat,
ten verzoeke van Gerrith Sceper gend. Boickenhorst, Wolbert Visscher en Henrick Lubbertz. een verklaring afleggen over de oogst van land onder Etten, gend.
de Bollert. / Opten derden dach Aprilis anno etc. LVII. / Afschrift, gecollationneerd door notaris Bernardus Agricola, overgezonden bij den brief van 1564 Juli
26 (br. no. 5601), Inv. no. 355a.
2803a. 1557 April 6.
Henrick van Heerde en Gerrit Everwiin, schepenen then Berghe, oorkonden, dat,
op verzoek van Gerrit Bockenhorst gend. Sceper, Evert Kerstges een verklaring
aflegt omtrent de oogst van de Nederste Bollert. / Up dem sesten dach Aprilis
anno etc. soeven unnd vifftich. / Afschrift, gecollationneerd door notaris Bernardus Agricola, overgezonden bij den brief van 1564 Juli 26 (br. no. 5601), Inv.
no. 355a.
2867a. 1559 Juni 11.
Wilhelm, graaf zu dem Berge etc., en Maria, geboren van Nassawe etc., gravin
zu dem Berge, erkennen van hun vader en schoonvader Wilhelm, graaf zu
Nasawe etc. ontvangen te hebben de hun toegezegde 4000 goudguldens huwelijksgoed, welke oorkonder aan oorkondster als morgengave schenkt. / Zu Dillenberg den eilfften tag Junii tausent funffhundert funftzig und neun jare. /
Minuut (Inv. no. 329a).

2784a. 1556 October 22.
Wilhelm, graaf van den Berg, heer van den Bylandt, Hedell en Boxmeer, verpandt aan Herman van Waildenborch een weidemate land, groot 16 maldersaat,
in het kerspel Gendringen, buurschap Wycken. / Gegeven in den jaeren unsers
Hern dusent viiffhondert sess ind viifftigh Donredaigs nae der Elffdusent juncffrouwendagh. / Oorspr. (Inv. no. 1390a), met het licht geschonden zegel van
den oorkonder. / N.B. Gecancelleerd.

2867b. (15)59 Juni 11.
Cornelis vann Delenn, drost zu dem Berge, erkent voor de bruidschat van Maria
vonn Nassaw, gravin zu Berge, van haar vader Wilhelm, graaf zu Nassaw, 4000
harde daalders ontvangen te hebben, en belooft de quitantie van graaf Wilhelm
zu dem Berge, volgens bijgaand model (reg. no. 2867a), te zullen overzenden. /
Actum Dillennbergh denn xi. Junii anno etc. 59. / Minuut (Inv. no. 329a).
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2887a. (15)60 Mei 18.
Wilhelm, graaf tottem Bergh etc. machtigt Cornelis van Delen, Jasper van Ulfft,
Johann Blanckenbiill, jur. lic., en Johan Masschop, jur. lic., om verweer te voeren tegen het beslag door Thomas Grammay, landrentmeester van Gelre en Zutphen, gelegd op de Talholszwardt. / Datum den xviii. Maii ao sestich. / Minuut
(Inv. no. 404a).
2890a. 1560 Juli 9.
Wylhelm, graaf totem Berg etc., verklaart een contract aangegaan te hebben met
mr. Bernnt ‘steinmesseler’ over het maken van een kaatsbaan in de Vinckennberg en gaarde, gelijk aan de kaatsbaan te Mörs. / Oorspr. op papier (Inv. no.
404a), met de onderteekening van Mr. Bernt.

2893a. (15)60 September 16.
Wilhem, graaf totten Bergh etc., geeft ten verzoeke van zijn gewezen muntmeester Matthiis van Virssen een verklaring af, dat deze zich in zijn dienst altijd eerlijk heeft gedragen. / Datum dem xviten 7bris ao etc. LX. / Minuut (Inv. no.
404a).
2897a. 1560 October 22.
Bernt van Roennenboem en Johan Heinen, schepenen te Stadtloen, oorkonden,
dat Berndt Grevinck, stadsdienaar aldaar, op verzoek van Henderick de Greve
verklaart, dat hij van dezen voor 2 ossen de accijns ontvangen heeft. / Afschrift
(Inv. no. 352a), bijlage bij de brief van 1561 Juni 4 (br. no. 5451).
2898. Bij a: Vgl. Inv. no. 2213, fol. 99 bovenaan.

2892a. 1560 Juli 20.
Wilhelm, graaf tottem Bergh etc., schenkt aan zijn "gardinier" Johan Ferrens een
stuk land, gend. de Ferckenskuill, gelegen voor de Molenpoort van de stad
Bergh, in te richten tot een lusthof en tuin. / Datum im jair unsers Hern 1560 den
xxten dach Julii. / Minuut (Inv. no. 404 a).
2892b. (1560, na Augustus 3).
Wilhem, graaf totten Bergh, verklaart dat hij Willicken Henricksz. van Angeren,
die te Berg gevangen zit, wegens overlast aan huislieden toegebracht, op velerlei
verzoek heeft vrijgelaten. / Minuut (Inv. no. 404a). / N.B. Voor de datum zie br.
no. 5257.
2892c. (15)60 Augustus 8.
Wylhelm, graaf etc., verklaart een contract gesloten te hebben met mr. Elbert
over het houtwerk in zijn kaatsbaan, dat gelijk moet zijn aan dat in de kaatsbaan
te Moerse. / Minuut (Inv. no. 404a).
2893a. (15)60 Augustus 30.
Wilhem, graaf totten Bergh, etc., schenkt aan Joriss van Hulst, rentmeester en
schout te Spalbeick, 12 mud haver ’s jaars voor het houden van een paard. /
Minuut (Inv. no. 404a).

2901a. c. 1560.
Wylhelm, graaf zum Berghe etc., verklaart, ten verzoeke van Joist, graaf zu
Schauwenburgh en heer zu Gemen, Wylhelm van Herdt, hopman Koifferen en
hopman Voess, aan Sondagh Munster vrijgeleide gegeven te hebben om zich te
komen verantwoorden. / Afschrift (Inv. no. 428a). / N.B. Onder de acte staat:
Nyclaes Karlyer. / Vgl. br. no. 5330.
2902a. (15)61 Februari 22.
Wilhelm, graaf tottem Bergh etc., bepaalt, dat niemand voortaan koren, hout of
andere waren ter markt mag komen brengen dan in de stad Bergh, en stelt als
marktdag vast elke Dinsdag. / Minuut (Inv. no. 404a).
2903. Bijvoegen: a. Oorspr. (Inv. no. 1394a); het zegel van den oorkonder is
verloren. / N.B. Gecancelleerd. / b. (Afschrift etc.).
2903a. (15)61 Maart 14.
Wilhelm, graaf totten Bergh, beveelt aan Palick van Heerd, kastelein en drost te
Hedel, aan Derick van Vuerden, burger te Embrick, 600 gulden uit te betalen. /
Minuut (Inv. no. 404a).
2905a. (15)61 Maart 27. Berge.
Wilhelm, graaf totten Bergh etc., verklaart met heer Johan Voerthuyss, domproost te Cammerick en proost te Deventer, een overeenkomst aangegaan te
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hebben, waarbij hij, als deze voor graaf Frederick totten Bergh een pauselijke
breve weet te verkrijgen voor een domprebende te Mentz en eene te Strassborgh,
hem 1200 daalders zal uitbetalen. / Actum Berge am xxvii. Martii ao LXI. /
Minuut (Inv. no. 404a). N.B. Vgl. br. no. 5384. / N.B. Bijgevoegd aanteekeningen betreffende diverse prebenden.
2908a. 1561, na April 7.
Wylhelm, graaf totten Bergh, etc., benoemt Heyne Neven, wegens het overlijden
van Herman van den Steenhuyss, ambtman te Stevenswerdt, tot stadhouder van
het gericht aldaar. / Actum Bergh -. / Minuut (Inv. no. 404a). / N.B. Vgl. br. nos.
5387 en 5402.
2909a. (15)61 April 15.
Wilhem, graaf totten Bergh, machtigt Jasper van Ulfft, ambtman, om in verzet te
gaan tegen het beslag door Thomas Grammay, rekenmeester des Konings, op de
Talholtzwerdt. / Datum den xvten Aprilis ao LXI. / Minuut (Inv. no. 404a).
2910a. (15)61 April 21.
Wilhelm, graaf totten Bergh etc., machtigt zijn dienaar N.N. om het goed de
Gulden Spicker, gelegen voor Arnhem, en dat in gebruik is bij dr. Stratius, over
te dragen aan Joist van Cranenfelt. / Datum den xxiten Aprilis ao LXI. / Minuut
(Inv. no. 404a).
2910b. (15)61 April 23.
Reyner Tidboil en Gerit van Loen, schepenen te Embrick, oorkonden, dat, ten
verzoeke van heer Henrick van Wachtendonck, pater in het fraterhuis te Embrick, Gadert Ringenberch verklaart, dat hij van Derick ten Ahuys gekocht heeft
2 of 3 lammeren, die hij weder overgelaten heeft aan een huisman op de Steynsche Wart. / Upten xxiiiten dach Aprilis anno etc. LXIo. / Oorspr. op papier (Inv.
no. 34a), met het opgedrukte stadszegel ad causas, onder een ruit.
2910c. (15)61 April 23.
Reyner Tidboil en Gerit van Loen, schepenen te Embrick, oorkonden, dat, ten
verzoeke van Reyner Krüwell, Derick Caickz verklaart, dat hij van een dienaar
van Johan van Meverden, onder Anholt woonachtig, gekocht heeft 6 molder
rogge, die Bernt Kruwell aan Johan vnd. schuldig was. / Upten xxiiiten Aprilis
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anno etc. LXIo. / Oorspr. op papier (Inv. no. 34a), met het opgedrukte stadszegel
ad causas, onder een ruit.
2910d. (15)61 April 26.
Wilhelm, graaf totten Bergh etc. geeft vergunning aan Brandt van Bernefelt, om
in zijn landen varkens te kopen van zijn onderdanen. / Datum den xxvien Aprilis
ao LXI. / Minuut (Inv. no. 404a).
2912a. (15)61 April 29. Bergh.
Wilhem, graaf totten Bergh etc., beveelt aan zijn ambtenaren om Barbara,
heidinne, met haar kinderen, die in de stad Berghe gewoond hebben, vredelijk te
laten passeeren en verblijven. / Datum Berghe denn xxix. dagh des monats anno
etc. LXI. / Minuut (Inv. no. 404a).
2912b. (15)61 Mei 6.
Wilhelm, graaf totten Bergh etc., vergunt aan zijn landdrost Cornelis van Deelen
om 30 mieten hout uit het land van den Bergh te voeren. / Datum den VIten Maii
ao LXI. / Minuut (Inv. no. 404a).
2913a. 1561 Mei 15.
Lambert Lemmen, richter te Haelderen in het ambt van Asspell, Hinrick Meyer
en Mathias Didden, schepenen, oorkonden, dat (Arndt, Wendell, Aleydt, Ursula
en Elyzabeth,) kinderen van Stheffen van Wyttenhorst, eertijds richter te
Haelderen, aan de erfgenamen van Wylhem van Scryeck de rente brief van 1553
Juni 5 (reg. no. 2721a), waar deze doorgestoken is, overdragen. / Im demme
jaere onses Heren viiffthienhondert unde een unt sestich amme daeghe Ascensionis Domini offte onses Heren Hemelsffertzdach alsoe gehyeten. / Oorspr. (Inv.
no. 4927), met de zegels van den richter en het schepenambtszegel. / N.B. Gecancelleerd.
2920a. (15)61 Augustus 6. Bergh.
Wilhelm, graaf totten Bergh etc., begiftigt Gerrit Koster met de pastorie van
Westerfortt. / Datum Bergh den VIten Augusti ao LXI. / Minuut (Inv. no. 404a).
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2922a. (15)61 Augustus 27.
Wilhelm, graaf totten Bergh etc., bepaalt, dat de drost van Heel aan Derick van
Vurden voor geleverd zijdewerk 250 daalders zal betalen. / Actum den xxvii.
Augusti ao LXI. / Minuut (K.H.A. Inv. no. 727II, 371), Inv. no. 352a.
2922b. (15)61 Augustus 27.
Wilhelm, graaf totten Bergh etc., bepaalt, dat voor de vordering van Derick van
Vuerden wegens zijdewerk de rentmeester van Boxmeer dezen 250 daalders zal
betalen. / Actum den xxvii. Augusti ao LXI. / Minuut (K.H.A. Inv. no. 727II
371), Inv. no. 352a.
2924a. 1561 December 14.
Wilhelm, graaf totten Bergh etc., verklaart Henrick Helmighs, eertijds kapelaan
te Delden, aangenomen te hebben om den pastoor te Bergh een jaar lang bij te
staan, in welke tijd hij de inkomsten van de pastorie zal genieten. / Actum den
xiiii. December ao LXI. / Minuut (Inv. no. 404a).
2924b. 1561 December 22.
Schepenen te Buegen verklaren, ten verzoeke van Jan Koppen, dat deze sedert
40 jaar aldaar gewoond heeft, en buiten zijn schuld niet in staat is zijn pachtsom
van de tienden te betalen aan den rentmeester van Boxmeer. / Anno
viiffthienhondert een ind sestich den xxii. Decembris. / Oorspr. (Inv. no. 6513a),
op papier, met het opgedrukte schepenzegel, onder een ruit.
2926a. (15)62 Januari 5.
Peter Ruttgers de Ruich, burger te Amersfortt, erkent schuldig te zijn aan mr. Jan
van Wesselinge, burger te Kuelen, 963 daalders 22 alben. / Den viiften dach
Januarii anno tue en tsestich. / Afschrift (Inv. no. 356a), overgezonden bij den
brief van 1565 December 30 (br. no. 5744).
2931a. (15)62 Maart 7.
Reyner Tidboell en Prederick Vogell, schepenen te Embrick, oorkonden, dat, ten
verzoeke van Derick Tidboel, gerichtsbode, Henrick Helmichs een verklaring
aflegt over zijn zending naar heer Johan Tidboell, kanunnik te Xancten, en diens
zuster, kloosterjoffer te Haegenbuss, en Reyner Tidboell te Coellen. / Den viiden
dach Martii ao etc. twee ind sestich. / Oorspr. op papier (Inv. no. 34a), met het
opgedrukte stadszegel ad causas, onder een ruit.
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2945. Bijvoegen: a. Oorspr. (Inv. no. 1396a), met de zegels van den Graaf (licht
geschonden), van jonker Palick van Heerd, drost, dijkgraaf en rentmeester, Willem van Heerd, scholtis en tollenaar, Ghijsbert Jansz. Luer, Jan Aerdtsz. van de
Schoer, Cornelis van Caerwech, Peter Diercx, Gerit Morinck, Ot Jansz. van der
Stegen en Jan Ghijsbertsz., schepenen, en nog 2 personen. / N.B. Gecancelleerd.
/ b. (Afschrift. etc.) / Havenborch, lees: Hanenberch.
2951a. (1562).
Wylhelm, graaf zum Bergh etc., verklaart, dat hij na den dood van zijn sluiter
Arndt the Cruyss vergeefs getracht heeft diens weduwe te bewegen afrekening te
doen, en dat hij nu van plan is de door Arndt nagelaten goederen te executeeren.
/ Minuut (Inv. no. 404a). / N.B. Het slot ontbreekt. Voor datum vgl. Inv. no.
2722.
2960a. 1563 Juni 28.
Notaris Wilhem van den Bossch instrumenteert, dat Pauwels Henrixz. van Soemeren en Goyart Jansz. van den Steen, poorter van 's Hartogenbossche, zich
tegenover Palick van Heerde, drost te Hedel, borgstellen voor Jan Arnt Vogels,
te Hedell gevangen zittende. / Den xxviiien dach der maent van Junii in den jaire
onss Heren duysent viiffhondert drie inde sestich. / Afschrift (Inv. no. 356a),
overgezonden bij de brief van 1565 April 16 (br. no. 5681).
2988a. (15)64 April 6. Bergh.
Wylhelm, graaf zum Bergh etc., erkent dat heer Johan von Marll vicarius te Gendringen, hem 20 daalders betaald heeft, als boete voor het bezwangeren van zijn
nicht. / Am sechssten Aprilis zu Bergh anno etc. 64. / Minuut (Inv. no. 404a).
2999a. (15)64 October 10/12. Berge.
Wilhelm, graaf zum Bergh etc., begiftigt zijn rijdenden bode Balthasar van der
Ham met het bodeambt te Dyem, en belast hem tevens met het toezicht op de
wildbaan. / a. Concept, met datum 10 October (Inv. no. 404a). / b. Minuut (niet
gelijkluidend met a), met datum 12 October (Inv. no. 404a).
3004a. (15)64 November 14.
Wilhelm, graaf totten Bergh etc., bepaalt, naar aanleiding van een klacht van
deken en kapittel van Embrick over de niet-benoeming van een vicaris in de
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oude kerk aldaar door Henrick die Greve, die het patronaatsrecht van deze
vicarie heeft, dat het kapittel gerechtigd is een vicaris te benoemen, en dat hij het
zal handhaven in de op zijn gebied gelegen goederen tegen (Henrick) die Greve
upte Wylt. / Datum und actum am xiiiiten Novembris anno etc. 64. / Minuut
(Inv. no. 404a). / N.B. Bijgevoegd afschrift van een acte d.d. 1446 Febr. 15 (reg.
no. 591a).
3011a. (1564 December).
Wylhelm, graaf zum Bergh etc., geeft aan zijn landdrost Cornelis van Deelen
volmacht om hem te vertegenwoordigen op de tegen 10 December te Arnhem
uitgeschreven landdag. / Zonder datum. / Minuut (Inv. no. 404a).
3021a. 1565 Februari 21.
Cornelis van Karwech en Peter Dericxz., schepenen van Hedel, oorkonden, dat
Arien Reygersz. van Malssen en Claes Kretier zich borg hebben gesteld voor het
bewaren van de nagelaten boedel van Giisbert Ariensz. in de heerlijkheid Hedel.
/ Geschiet anno viftienhondert viff en sestich den en en twintichste dach Februaryus. / Oorspr. op papier (Inv. no. 356a), met de opgedrukte zegels, onder ruiten, van de oorkonders. / N.B. Overgezonden bij den brief van 1565 Februari 28
(br. no. 5658).
3032a. (15)65 Juni 2.
Wylhelm, graaf zum Berghe etc., verklaart den hof te Brambdt, gend. de Brynck,
in het kerspel Sedam gelegen, en leenroerig aan Keppell, gewisseld te hebben
met Gerytt Spaen, en geeft volmacht aan Johan Massop, jur. lic. om dit leen te
ontvangen, en dan op te dragen ten behoeve van Gerytt vnd. / Am zweyten Junii
anno etc. LXV. / Minuut (Inv. no. 404a).
3041a. 1565 September 23.
Dirrick Janssoen van Essen, notaris, instrumenteert, dat hij een acte gezien heeft,
beginnende: "Ick Johan Kloeck, richter te Westervoert", en bevattende de
begrenzing van een stuk land aldaar. / Datum xxiiia Septembris anno XVc viiff
ind tsestich. / Oorspr. op papier (Inv. no. 3506a). / N.B. Aan de keerzijde de acte
d.d. 1521 April 9 (reg. no. 1987a).

3160. N.B. Gedrukt, Bakhuizen v.d. Brink, Bredevoort, blz. 192.
3289a. 1576 Januari 27.
Johan Basius geeft volmacht aan Henrick Gaam, rentmeester van de graaf van
den Berge, om voor schepenen van Bommell een attestatie te vragen over de
zaak van Jan Brecht tegen zekere soldaten van Bueren aangaande het buitmaken
van hazen. / Desen xxviien Januarii 1576 tot Rotterdam. / Oorspr. in Inv. no.
1678.
3531a. Oorspr. (Inv. no. 333). / b. Afschrift.
3806a. (15)83 Januari 5.
Wilhelm (graaf van den Bergh) geeft aan Geritt Schape vrijgeleide tot vervoer
van stroo en proviand van Embrick naar Arnehm. / Datum Arnehm am 5ten Dec.
anno etc. 83. / Minuut (Inv. no. 438).
3828a. (15)83 Februari 28.
Wilhelm (graaf van den Bergh) beveelt aan Jenneken Kerckhoff als pachteres het
veer aan den Bilant te laten behouden. / Gegeven Arnem den 28. Februarii 83. /
Minuut (Inv. no. 404).
3830a. (15)83 Maart 14/4.
Wilhelm (graaf van den Bergh) beveelt aan den richter van Pannerden, Herbertt
van Hagen, in die heerlijkheid een gelijke contributie te heffen als elders in de
Betawe. / Actum Arnem den 4t. Martii 83 stilo antiquo. / Minuut (Inv. no. 404).
3830b. (15)83 Maart 5.
Wilhelm (graaf van den Bergh) beveelt aan zijn richter te Westervordt, Derrick
Kluyck, om een huisje te laten afbreken. / Actum ilens Aernhem am 5. Martii
anno etc. 83. / Minuut (Inv. no. 404).
3830c. (15)83 Maart 5.
Wilhelm, graaf zum Bergh etc., stadhouder, vergunt aan zijn onderdaan Fredrick
Hommelinck om een bouwing te Grossen-Aesswein in pacht te nemen. / Datum
Arnhem den 5ten Martii 83. / Minuut (Inv. no. 404).

3158. N.B. Gedrukt, Bakhuizen v.d. Brink, Bredevoort, blz. 193.
3846. Staat: Reussen, lees: Renssen.
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3898a. (15)83 Juli 20.
Wilhelm (graaf van den Bergh) beveelt aan den rentmeester Jacques Hocque om
een geldsom uit te betalen. / Actum Zutphenn 20 Julii anno 83. / Minuut (Inv.
no. 404).
3945a. (15)83 October 21.
Wilhelm (graaf van den Bergh) beveelt aan den vaandrig van ritmeester Hans
Metz, om zich met zijn 60 ruiters van de Torewerdt over Westervortt naar
Dotteckum in garnizoen te begeven. / Datum Arnehm 21 October anno etc. 83. /
Minuut (Inv. no. 438).
3949a. (15)83 October 25.
(De graaf van den Bergh) beveelt aan Herbert van Hagen, richter in den Bilandt,
om zijn bottelier Gerit Kremer 200 daalders te betalen. / Actum Arnehm am 25.
October ao etc. 83. / Minuut (Inv. no. 404).
4077a. (15)85 November 15/5.
Wilhelm (graaf van den Bergh) beveelt aan zijn rentmeester Jacob Hocque om
aan zijn dienaar Bartolt 14 malder haver af te geven. / Actum Ulfft am 15.
Novembris ao 85 stilo novo. / Minuut (Inv. no. 404).

BRIEVEN
De hier niet opgenomen brieven, waarnaar in de Inventaris verwezen wordt, zijn
opgenomen in de in 1955 in gecyclostyleerde vorm verschenen brievenlijst
1511-1586.
186. Vgl. Hansisches Urkundenbuch IX, S. 110, N. 10.
1291a. (14)92 April 8.
Johan Greve en Hermannus Weegh zenden aan den graaf van den Berghe een
brief, heden uit Aernhem aangekomen, welken de bode niet verder wilde brengen dan naar Bergh, en die door hen geopend en gelezen is. / Gescreven upten
Sonnendach Judica anno etc. XCII. / Oorspr. (Inv. no. 193).
178b. Staat: zie reg. no. 1785, lees. br. no. 1785.
2251a. (15)03 Juli 1.
De proost van Wisschell schrijft aan Warnerus Elferdinck, secretaris, dat hij met
den Waldgraaf stappen bij de Kon. Majesteit heeft gedaan ten behoeve van den
graaf van den Bergh, en verzoekt om zijn overkomst. / Datum tot Frydburgh in
Pryskouwe up Satersdach na Petri et Pauli anno etc. 3o. / Oorspr. (Inv. no. 204).
2251b. (1503, na 1 Juli).
(Wernerus Elferdinck) antwoordt aan (den proost van Wisschel), dat Everardus
bij den Waldgraaf geweest is om de berichten te hooren. / Gescreven –. / Minuut
(Inv. no. 204).
2496a. (1506, voor 30 September).
(Frederik van den Bergh) schrijft aan (Bernt van Presinckhaven) dat de
stadhouder van Gelre bevolen heeft Hillebrant die Ghier en Jacob Morinck hun
breuken kwijt te schelden (vgl. br. no. 2497), en geeft hem daartoe volmacht. /
Ongedateerd. / Minuut (Inv. no. 273).
2497a. (1506, na 30 September).
(Frederik van den Bergh) zendt aan Johan Spyrinck afschrift van zijn brief aan
Bernt van Presinckhaven en diens antwoord daarop (br. nos 2496a en 2497), geeft
hem en zijn kastelein Wessell van Arnhem volmacht om daarin op te treden, en
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KAARTENLIJST

beklaagt zich over molestatie van Hedell door den heer van Bockhaeven. /
Minuut (Inv. no. 273).
2497b. (1506 September).
Wilhem, graaf (van den Bergh), schrijft aan (de leden van de ridderschap),
vernomen te hebben, dat de Franssoyssen te Nijmegen zijn gekomen, en beveelt
hem onmiddellijk gewapend naar Bergh te komen, daar zij zich naar de
Graafschap zullen begeven. / Concept (Inv. no. 251). / N.B. In margine het bevel
aan Symon (van Holthe) hiervan een rondschrijven te maken.

1. Bücker, lees: Bucker.
2. Vgl. Inv. no. 2235, fol. 115v.
6. Vervang: ‘Midden 18e eeuw’ door: 1779. Vgl. Inv. no. 2488, fol. 124, landmeter J. Eerlig.
8. Vgl. Inv. no. 2235, fol. 115v.
12. Bücker, lees: Bucker.
20. N.B. Voor Merner zie: Rhein. Heimatpflege 1937, S. 445.

N.B.: Zie voor een index het origineel (Archief Huis Bergh No. V-3a).
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In de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief (waarvan
deze publicatie deel 4 is) zijn in de periode van 15 januari 2005 tot op
heden (22 juni 2005) de volgende bronteksten en monografieën gepubliceerd (deel 2 en 10 zijn nog in voorbereiding):

14. Nakken in het Algemeen Historisch Archief
(familiegegevens; zie de site www.genealogiedomein.nl)
15. Zweers in het Algemeen Historisch Archief
(familiegegevens, incl. Sweers e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)
16. Terink in het Algemeen Historisch Archief
(familiegegevens, incl. Teering e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

1. Het Gildeboek van Netterden (1719-1853)
(kasboek van het Walburgisgilde, 157 pagg., met uitgebreid register)
(zie de site www.heemkunde.nl)
2. Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769)
(transcriptie gereed; index in voorbereiding; info: ahadata@zonnet.nl)
3. Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735)
(652 pagg., met uitgebreid register; zie de site www.heemkunde.nl)
4. Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957)

17. Maandag in het Algemeen Historisch Archief
(familiegegevens, zie de site www.genealogiedomein.nl)

18. Mentjot in het Algemeen Historisch Archief
(familiegegevens, zie de site www.genealogiedomein.nl)

19. Brus in het Algemeen Historisch Archief
(familiegegevens, incl. Brusse e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

20. Staring in het Algemeen Historisch Archief
(familiegegevens, incl. Starink e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(naar het typoscript van Van Schilfgaarde; zie de site www.heemkunde.nl)
5. Paspoorten Doetinchem (1811)
(85 paspoorten, Franstalig; zie de site www.genealogiedomein.nl)
6. Doesburgse kwartierlijst (circa 1810)
(lijst van 596 huizen en bewoners; zie de site www.genealogiedomein.nl)
7. Het Registre Civique van de gemeente Netterden (1813)
(zie de site www.genealogiedomein.nl)
8. Het Registre Civique van de gemeente Gendringen (1811)
(zie de site www.genealogiedomein.nl)

Hebt u interesse voor een bepaalde familienaam waarover in deze reeks
nog niets te vinden is? Meld het dan even aan ondergetekende. Bij voldoende documentatie kan dan op korte termijn (binnen enkele dagen)
over deze naam een nieuwe publicatie aan deze reeks worden toegevoegd. In de digitale kaartenbak van het AHA hebben zich in de loop
der jaren namelijk ongeveer 9000 familiedossiers gevormd! Ook andere
suggesties en reacties zijn van harte welkom.

9. Oorlogsschade in de heerlijkheden Gendringen en Etten in het rampjaar 1672
(zie de site www.genealogiedomein.nl)
10. Het Lexicon Vahalicum – Taalkrummels
(woordenlijst van het dialect van de Wals onder Gendringen)
(info: ahadata@zonnet.nl)

J.H.G. te Boekhorst
Laarweg 41
6721 DB Bennekom
e-mail: ahadata@zonnet.nl

11. Varsseveld in het Algemeen Historisch Archief
(akten van de burgerlijke stand e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)
12. Ulftse gegevens in het Algemeen Historisch Archief
(akten van de burgerlijke stand e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)
13. Berghse varia in het Algemeen Historisch Archief
(akten van de burgerlijke stand e.d.; zie de site www.heemkunde.nl)
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