FAMILIE VAN DORENWEERD
RAW DATA

De van Dorenweerds zijn al veel aan de orde gekomen in mijn publicaties tot dusver, Zuidzoom II (2015) was
goeddeels aan de familie gewijd.
Samen met relevante delen uit zowel mijn publicaties tot en met 2020 en uit de hierna te putten raw data is hopelijk
een scherper omlijnd beeld te creēren van de familie in de late middeleeuwen: haar positie in de maatschappij, haar
contacten en relaties in de samenleving en haar familiale banden.
RAW DATA

Memorie van antwoord door heer Jorden van Wijhe in zijn geschil over bezitsstoornis, met Sander van den
Dorenweerd, klager, hangende voor hertog en raden, z.j. 1 stuk, ca. 1435. 1 stuk
N.B. Datering: betrokkenen komen voor onder de deelnemers aan het Verbond van 1436 (GldA, 2000 Oud Archief
Arnhem, inv.nr. 5807). Datering: ca. 1435
====

Akte van openbare ingebrekestelling door Willem Robbertsz. van Dorenweerd, bastaard, van Elbert van Alpen
wegens het niet uitbetalen van hetgeen deze als mede-erfgenaam van Robbert van Dorenweerd aan Willem schuldig
was, 1430.09.03. 1 stuk Datering: 1430.09.03
====

Het Utrechts Archief 220 Kapittel van Sint Pieter te Utrecht
=======

REYNALT VAN HOMOET, heer ten Dorenweerdt, BARTOLT VAN SALLANT, WILHEM VAN RIJSWIJCK,
GHERIT VAN GHERNER geheeten VAN EEM, JOHAN BENTINCK, HENRICH BENTINCK, HELMICH
BENTINCK, broeders, HENRICH VAN ESSEN en HENRICH DIE VOSS verklaren het verbond tusschen
ridderschap en steden van het land van Gelre en het graafschap Zutphen te bezweren. Oorspr. (Inv. no. 5806), met
de zegels der oorkonders; de zegels van den eersten en vierden tot en met zesden oorkonder zijn verloren. Van
eenige zegels zijn de randschriften beschadigd Datering: 1435 November 14
====

REYNALDT VAN HOMOEDT, heer then Doerenweerdt, aan de stad Aernhem. Bereidverklaring, om mee te doen
met de zaken betreffende het „Regiment". Oorspr. op papier (Inv. no. 221)
Datering: (Midden der 15e eeuw)
=====

REYNALT VAN HOMOIT, heer then Dorenweert, aan de stad Nymegen en de afgevaardigden der drie
hoofdsteden, aldaar vergaderd. Bericht, waarom hij niet als gedeputeerde van de ridderschap van het Kwartier van
Arnhem ter dagvaart te Nymegen is verschenen. Afschrift (Inv. no. 181)
Datering: (14)58 Juli 1
.
EX: GA 2000 Oud Archief ArnhemLocatie

================
P.M.
Vgl met kasteel M’dachten: beide nabij Arnhem, splitsing IJssel/Rijn, beiden belangrijke rivieren, beiden de
Veluwe in de rug, etc. etc. Locatie D’weerd a’d Rijn, overgang Driel, zie beloop Rijn met z’n bochten. Zie afb. p. 9
De omvang ETC.
= = == = = = = = = = = = .
Ex: Nicolai Broederschap 1:
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Jacop Lijster, richter te Wageningen, en de schepenen aldaar, oorkonden dat Johan van der Samme en zijn
broer Henrick die Roysse erkend hebben schuldig te zijn aan Randolff Jeger en Johan van Kranenborch,
ten behoeve van de Broederschap, een rente van 5 pond 's jaars, gaande uit hun huis en erf te Dolre, uit een
hofstede daarnaast, in het oosten begrensd door het land van Randolff van Wynnyngler, in het westen door
dat van Gerrit die Roysse, in het zuiden door een openbare weg en in het noorden door de landerijen der
erfgenamen van Robbert van den Dorenwert, Bartout van Ruwenhove, en Dirck Hack, en uit een ½ malder
zaailand in den Diepenoirt, in het oosten begrensd door het land van de hertog van Gelre, in het westen
door dat van de erfgenamen van Robbert voornoemd Datering: 1455 april 24
==========
P.M.:
Abdij Mariënweerd
Kapittel van Tiel

Catharina Gasthuis Arnhem

Check heren van Wisch (Stevina v. Dorenweerd) in GA 0314
======
CHECK:
CHECK TOORNWERD IN ARCHIV ABTEI WERDEN
Digitaal Oorkonden boek Noord Brabant
Archieven abdij Werden (D.)
Ministerialiteit van Gelre, van Winter
Gens nostra
RDO vlgs UTRECHT ARCHIEF

Jacob (Jacobus, Jacop), heer van Mirlaer, ridder R. 93*.

==========
1332-10-30:

Reynald graaf van Ghelre , Sweder heer van Apecoude en Berend van Dorenwerde beloven aan de stad
Utrecht, om Henric Snoyensone en de andere gevangenen, die te Duersteden liggen, des Zondags na
Nieuwjaarsdag (Januari 3) weder te zullen uitleveren.
=====

Johan zoon toe Homoet, Wisch en Dorenweerd verbindt zich, niets tegen den hertog te zullen ondernemen, maar
denzelven, desgevorderd, met al zijne magt bij te staan, 1432 november 13 (1432. des donresdaigs na St.
Martijnsdage episcopi). 1 charter

= = = ==
Ex: GA 306 Commanderij van St. Jan te Arnhem
Didderic van Hessen, ridder, drossaard in de Lymersch, oorkondt, dat Gherit Pukert Gheritszoon,
hoofdschuldenaar, met Wynant van Eeltingen, Wynant van Duven, Johan Doerwerder, Rembolt van
Scadevelt en Gherit Pukert Heynrichszoon als borgen, beloofd hebben den heeren van St. Johannes te
Arnhem te waren jaar en dag in 7½ morgen land, gelegen in den Hoogen Welvelde, welk land die heeren
gekocht hebben van Gherit Pukert. Datering: 1354 april 21
=====
Ex: Nicolai Broederschap 1
Henric van Jamerloe en Geryt van Arnhem, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Sander van der
Dorenweert heeft bekend aan Johan Lewen en Willem van Rees, ten behoeve van de Broederschap, een
bedrag van 13 pond schuldig te zijn, van welk bedrag hij belooft jaarlijks een rente van 1 pond te betalen
tot de schuld is afbetaald. Datering: 1353 juni 29
=======
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BONINGEN. Veerstad en weerd in de Waal van de Dyelake tot aan de maalschap van Winsen, de
Krumme aeker, morgen en een stuk land op de Yergert in kerspel Boningen. Robert van Apelteren, als
momber van Jacop van Apelteren, beleend, 25 Juli 1390.
=====
27 December (1333) «332. Dat heer Robbert van Apelteren, ridder, te erffpachte genomen heeft van greve
Reynalde van Gelre LXXVII mergen IIII hont ende 1.V roeden lans. tot Ewich gelegen, myt voirxverden
etc.
=======
25 Maart 1342. Dat mijn here van Gelre off synen erven mit dusent pont cleynre penningen loessen
moegen den Gclreschen werdt, in den kirspell van Gent gelegen, die wilneer hertoge Reynalt van Gelre
heren Jacob, heren van Mirlair, ende synen erven tot den ervedros_seta
=======

P.M.:
CHECK TAETS VAN AMERONGEN IN GA
LACOMBLET, T.J.: Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, 1840 - 1858
Band 1: von dem Jahr 779 bis 1200 einschließlich. Düsseldorf 1840.
Band 2: von dem Jahr 1201 bis 1300 einschließlich. Düsseldorf 1846.
Band 3: [Von dem Jahr 1301 bis 1400 einschliesslich]. Düsseldorf 1853.
Band 4, 1. Hälfte: die Urkunden von 1401 bis 1500. Düsseldorf 1857
Band 4, (Gesamtausgabe?): die Urkunden von 1401 bis zum Erlöschen des Jülich-Cleve'schen Hauses im
Mannesstamme (1609) und eine Nachlese von 80 alten Urkunden enthaltend. Düsseldorf 1858.
Nachweis der Überlieferung: Bearb. von Wolf-Rüdiger Schleidgen
=======
Dat goet to Driel met sijnen tobehoren.
Robert van Doren weerdt hiermede beleent, a°. 1402.
Dirck heer to Wisse h e, knape, a°. 1419.
Vrouw Steven vrouwe tot Hoemoet ende Wisch, a°. 1426.
Eadem, huysfrou Henrix van Homoet, transporteert den hoff tot Driele,
gelegen in den kerspel van Oosterbeke, in der maelschap van Driele,
haldende 40 mergen landts, wat min ofte meer ter goeder maten,
tot Zutphenschen leenrechte, op
Roloff Mom, a°. 1431.
Idem eedt vernijt, a°. 1465.
=======
Ex; DCN:

Datering:

1361 December 15

Beschrijving:

Gerechtsbrief van den officiaal van Utrecht, waarbij Otto Van Cattenbroec
erkent van het kapittel in erfpacht te nemen 8 morgen land in Cattenbroec in de
parochie van Zeyst, en zulks op de voorwaarden, vervat in 's kapittels hier
ingelaschten brief dd. 1361 December 12.

=============

1371 November 8
Beschrijving:
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Brief van den officiaal van den aartsdiaken van Utrecht, waarbij Otto Van den
Berghe aan het kapittel overdraagt zijn recht van erfpacht aan 8 morgen land
op Cattenbroec in de parochie van Zeyst, dat hij verkregen had bij den hier
ingelaschten brief des kapittels dd. 1361 December 12. Bij twee afzonderlijke

onderaan gevoegde acten, beide dd. 1371 November 13, verklaart Otto Van den
Berghe met zijne vrouw en hare voorzonen van alle rechten, die zij op voormeld
land mochten hebben, ten behoeve des kapittels afstand te doen.
1371 November 13
Beschrijving:

Otto Van den Berghe met zijne echtgenoote Clemensa, weduwe van
Dirc Ghiselbertss., en diens zoon Herman verklaren geen recht te hebben
op 8 morgen land in het kerspel van Zeyst, door Otto aan het kapittel
overgedragen. (Bijgevoegd bij een brief dd. 1371 November 8.)
1371 November 13
Beschrijving:

Ghiselbert en Nycholaes, zonen van Dirc Ghiselbertssoen,
verklaren geen recht te hebben op 8 morgen land in het kerspel
van Zeyst, door Otto Van den Berghe aan het kapittel
overgedragen. (Bijgevoegd bij een brief dd. 1371 November 8.)

1371 November 8
Beschrijving:

Brief van den officiaal van den aartsdiaken van Utrecht, waarbij Otto Van den
Berghe aan het kapittel overdraagt zijn recht van erfpacht aan 8 morgen land op
Cattenbroec in de parochie van Zeyst, dat hij verkregen had bij den hier ingelaschten
brief des kapittels dd. 1361 December 12. Bij twee afzonderlijke onderaan gevoegde
acten, beide dd. 1371 November 13, verklaart Otto Van den Berghe met zijne vrouw
en hare voorzonen van alle rechten, die zij op voormeld land mochten hebben, ten
behoeve des kapittels afstand te doen.

=======
P.M.:
PROFILERING DE LAATMIDDELEEUWSE FAMILIE VAN DORENWEERD

Aan het einde van mijn stuk over de familie van Dorenweerd in Zuidzoom II (2015) heb ik me verstout een
profilering van de familie te geven. Voeg daaraan toe: NIET kunnen vinden zakelijke relaties/transacties van de
familie met elk van de 5 Utrechtse kapittels, géén verbanden met de RDO, géén vrouwelijke fam.leden opgenomen
in kloosters. Geen relaties met oude Gelre families als van Wisch (vóór huwelijken van NN en Agnes), Bahr etc.

====

VAN DORENWEERD/DOLRE/VAN HETEREN

Bernd I van Dorenweerd wordt omstreeks 1260, bij de aanval op zijn burcht, bijgestaan door Geraerd van Dolre en
de vader van Wouter van Heteren.
Blijkens Dijkveld Stol (ongedateerd) treden in 1178 een Reinier en (broer) Hugo van Dolre op als getuigen bij het
testament van Godfried van Rhenen. Voorts zegt hij dat in het Wageningen van 1216 een hof van Dolre heeft
bestaan, die later is aangeduid als de Dolderbrink, gelegen aan het westeinde van de Dolderstraat aldaar en deel van
de latere Bovenbuurt. (N: Het zal dit gebied(je) zijn dat in 838 bekend staat als Thuller dat in 838 samen o.a. met

Bracola (Brakel) door graaf Rodgarius aan de St. Maartenkerk van Utrecht wordt geschonken, Jansen, 2020).

Verder ‒ nog steeds volgens Dijkveld Stol ‒ komt in 1214 en 1225 een Gerhardus van Dolre voor bij de overdracht
van de novale tiend door bisschop Otto II aan zijn broer Gerhard van Gelre; ook in 1225 is (een) Gerard van Dolre
aanwezig wanneer bisschop Otto II van Utrecht aan het klooster in Betlehem de grove en smalle tienden in Garderen
geeft, vroeger in leen geschonken aan Eberhart van Wilp (Gem. Archief, Barneveld). Kort daarna ‒ in 1228 en 1235

4

‒ komt in de RDO archieven een Gerardus van Dolre voor met een zoon Bernard. Op 1292-11-04 verpandt
Gyselbertus van Dolre, ridder, het latere Nergena bij zijn intrede in de RDO.
Nu zegt Dijkveld Stol dat de van Dolre’s ook in Utrecht voorkwamen, en daarvoor zijn inderdaad aanwijzingen te
vinden. Klootwijk (1978) schrijft dat “Dolreberchs hofstede” wel voor het eerst wordt genoemd in 1388 maar
wellicht al bestaat in 1240, wanneer Bernhard de Dolre, ministeriaal van de Utrechtse bisschop, enkele keren
optreedt als getuige bij bisschoppelijke oorkonden. De hoeve zou 36 morgen groot zijn en in 1388 liggen in
“Cattenbroyck in den kerspel van Seyst”, maar er is ook de mening dat de hoeve niet ín maar nabij Cattenbroeck
ligt.
======
In “De namen van en in Zeist” (internet-posting “PDF Poll_ 1982_5.pfd”) van Galis en Visser wordt Dolreberch
omschreven als een “hofstede in Cattenbroeck (1388) aan de Wersweg” en Cattenbroeck zelf als “hofstede (1361)
(gerecht)”.
Bij Manten (1992, p. 47) blijkt dat Bernard van Dolre in 1292 een welgegoed man was en in noot 23 (p. 57) merkt
hij op: “De families Van Dolre en Freys van Dolre zijn oude Utrechtse geslachten. "Beide geslachten hebben
eeuwenlang in Amersfoort gewoond, waar men hen in 1704 nog vermeld vindt." Volgens sommigen stamt Van
Dolre af van een bastaard van het Henegouwse geslacht dat vanaf 1299 ook de graven van Holland leverde”.
In 1994 noteert Manten dat in 1178 worden een Reinier en een Hugo van Dolre worden genoemd als ministerialen
van de bisschop, in dit jaar Godfried van Rhenen († 1187-05-27) of Boudewijn II van Holland, vanaf 4 juli van dit
jaar. Ridder Gerard van Dolre en zijn zoon Berend van Dolre waren raadslieden van de bisschop
Een geslachtsregister van deze familie heb ik niet gevonden; Manten (1994) doet als enige een poging, maar die
begint pas echt vorm te krijgen medio 14e eeuw.
Deze scribenten zijn het erover eens dat de van Dolre’s in het Sticht Utrecht een factor van belang zijn geweest.
Ook de locatie van de frequent genoemde Leenhof van Dolre is onbekend gebleven.
Ik vermoed dat de 13e eeuwse, Utrechtse familie van Dolre afkomstig is van het 9e eeuwse Dolder bij ‒ nu ín ‒
Wageningen. Begin maart 838 draagt graaf Rodgar een groot complex gronden, goederen, mensen en rechten over
aan de St. Maartenkerk van Utrecht, waaronder “…..in Bracola (Brakel, Wageningen) en in Thuller (Dolder,
Wageningen) al wat gij daar vroeger bleek te bezitten, met alle mensen die daaraan verbonden zijn”. En bij dezelfde
transactie draagt de Utrechtse kerk aan Rodgar over “…..in het dorp Seist: zes gezinnen met hun landerijen en
gebouwen”.
Daar komt bij dat het toponiem Dolder voor zover ik heb kunnen nagaan twee maal voorkomt in
Midden-Nederland, en wel in Wageningen en in het kerspel Zeist, het huidige Den Dolder. Niet onmogelijk heeft de
Leenhof gestaan in Dolder/Wageningen. Vanuit deze locatie is de stad Utrecht en Zeist en omgeving relatief
gemakkelijk bereikbaar via de heerwech. De vroegst bekende vermelding van een hof van Dolre in dit onderzoek
dateert uit 1216.
En een laatste aanwijzing voor mijn vermoeden dat het Stichtse Dolre zijn roots in Dolder/Wageningen heeft is dat
de Dolreberch in of nabij Kattenbroek ligt en de familie van Dorenweerd ‒ zoals nog zal blijken ‒ medio 14e eeuw
verwant is aan een Otten van Cattenbroec.
Kortom, direct bewijs dat een Geraerd van Dolre die ≈ 1250 verwant kan zijn geweest aan Bernd I van Dorenweerd
heb ik niet kunnen vinden onder de Stichtse van Dolre’s, maar het is denkbaar dat er ook een Wageningse tak in de
familie van Dolre is geweest resp. is blijven bestaan.
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Vermoedelijk is de Geeraerd van Dolre, die omstreeks 1250 Bernd I van Dorenweerd te hulp komt, raadsman van
de bisschop, zijn zoon Berend van Dolre ook. Hij is vermoedelijk dezelfde Gerard van Dolre die in 1225 aanwezig
is wanneer bisschop Otto II van Utrecht aan het klooster Bethlehem de grove en smalle tienden in Garderen geeft. In
1288 zijn een Gerard en zijn zoon Bernard, beiden als dienstmannen van de kerk van Utrecht, aanwezig wanneer
bisschop Willibrand het klooster Bethlehem bij Doetinchem begiftigt met het patronaat van de Doesburgse kerk.
Een onopgehelderd aspect daarbij is dat deze Geraerd en Berend in het gegeven tijdsbestek optreden als
ministerialen van de Utrechtse bisschop, die de zijn maarschalk Sweder van Vianen opdracht geeft het kasteel van
Bernd te verwoesten en dat Bernd van Dorenweerd toen zou zijn bijgestaan door diezelfde bisschoppelijke
ministerialen.
• Geslacht van Heteren
Over dit geslacht in de 13e eeuw heb ik niets kunnen vinden. Vermoedelijk is Wouter van Heteren niet alleen een
verwant maar ook een buurman van Bernd van Dorenweerd; niet onmogelijk is hij bewoner/eigenaar van de Roode
Toren in Heteren die voor het eerst wordt genoemd in 1381 maar die vermoedelijk al in de 12e eeuw heeft bestaan.
In dit onderzoek is Diederik de vroegst bekende van het geslacht van Heteren blijkens deze oorkonde van
1232-11-20: “Gerardus, deken, H. scolasticus en magister Andreas, deken en scholaster en kanunniken van

Embrica (Emmerik, Emmerich), op pauselijk gezag tot "confirmatores" gedelegeerd, doen uitspraak
tussen het kapittel van Sutphania en Thidericus, ridder van Heteren, over de tienden van de waard van
Heteren: laatstgenoemde zal de tienden van het kapittel in pacht houden tegen twaalf malder koren
genaamd "halfspindecorn" per jaar, Arnhemse maten” (RAZ).

P.M.: Check “De Rode Toren te Heteren” van Taco Hermans
=====
HENDRIK I ≈ 1280

Hendrik is vermoedelijk voor het jaar 1294/5 overleden omdat Jacobus van Dorenweerd in dit onderzoek dan voor
het eerst als heer van Dorenweerd lijkt te acteren. Nu bevat het necrologium van de Abdij van Hoog Elten wel deze
vermelding van een Hendrik van Dorenweert.: “.It. m. Henrici de Doerenweert militis d.bo. in dichteren j lib.iij s”.
Hendrik is kennelijk begraven als heer van een goed in Dichteren (N: Thans is Dichteren een wijk van Doetinchem in
de hoek van de A18 en de N317)

Hij blijkt te zijn overleden op 23 juli van een onbekend jaar, onbekend is dus ook welke Hendrik van Dorenweerd,
Hendrik I of II, hier wordt bedoeld; het is niet mogelijk dat het hier om een Hendrik uit het tijdvak van ca. het jaar
1000 tot aan ca. 1250 zou gaan, zie Kist pp. 4 en 5. Met dichteren wordt bedoeld het gelijknamige gebied bij
Doetinchem
De oudste vermelding van Doetinchem komt uit 838, wanneer Rodgar een gewijde kerk aldaar aan de Utrechtse
bisschop schenkt, zie Jansen 2020. Het komt vaker voor dat de van Dorenweerds eigendom hebben in of nabij
plaatsen die Rodgar in 838 aan de Utrechtse St. Maartenkerk heeft geschonken; voorbeelden: Renkum/Harten,
Arnhem, AANVULLEN)
JACOBUS 1294/5 - ≈ 1310

In dit overzicht wordt Jacobus vermeld als heer van Dorenweerd, omdat hij de enige van Dorenweerd is die in de
onderhavige periode is aangetroffen en ook “heerlijke” taken lijkt te vervullen; ook lijkt Bernd II nog te jong om als
zodanig op te treden.
Op 1296-10-29: Mauricius, richter, en Nycolaus Wynandus' zoon, Ghenckinus Biirwisch, Johannes Zesarius' zoon
en.udo, schepenen te Arnem, oorkonden, dat heer Johannes Lopus, ridder, erkend heeft, dat hij overgedragen heeft
aan Jacobus de Dorenwerde, knaap, voortaan zijn vasal, zijn tiend in Lewe en al zijn goederen in Nuda, welke bij
overdracht moeten verheergewaad worden met 1 pond waarbij hij beloofd heeft aan Jacobus te verschaffen een
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open brief van de graaf van Gelre en open brieven van de Flemingi, volgens welke aan Jacobus en zijn
medestanders de gevangenneming van Johannes kwijt gescholden is, terwijl ook is vastgesteld, dat Johannes
intussen zal laten bekend maken, dat de borgen van Henricus Witte tengevolge van genoemde krijgsgevangenschap
van hun borgstelling ontheven zijn, aan welke bepalingen is toegevoegd, dat, wanneer Johannes dit alles zal hebben
gedaan en 50 pond in de Kerstdagen en 60 pond op Marialichtmis zal hebben gegeven aan Jacobus, deze aan
genoemde Johannes alles zal teruggeven, maar wanneer Johannes in gebreke zal gebleven zijn, alles erfelijk zal
bezitten.
1304-02-20
Twee meldingen:
Gherardus Man, Theodericus Winandus' zoon en Johannes Cisarius' zoon, schepenen te Arnhem, oorkonden, dat
Jacobus de Dorenwaerde erkend heeft schuldig te zijn aan Winandus Cisarius' zoon en aan Johannes, zoon van
Nella, een som van 40 mark oud Brabants, waarvoor als borgen optreden Jacobus de Riesande, Arnoldus de
Beynem, Stehanus Borro, Fredericus de Berentrode, de jonge, en Henricus de Raelt, die, in geval van
niet-voldoening, te Arnhem in leisting zullen gaan.
en
Jacobus Biirwisch en Ancelmus Monetarius' zoon, schepenen te Arnhem, oorkonden, dat Johannes..ekren, als
hoofddebiteur en borg, beloofd heeft te betalen aan Winandus Cisarius' zoon en aan Johannes, zoon van Nella, een
som van 62 mark en 9 solidi oud Brabants, waarvoor als borgen optreden Jacobus de Dorenwaerde, [Gher]ardus de
Mosa, Godefridus de Dorinke, Johannes de Brenen, Wilhelmus Otto's 2oon, Everardus Carreboem en Stephanus
Borre,
die,
in
geval
van
niet-voldoening,
te
Arnhem
in
leisting
zullen
gaan.
1305-10-24

Twee meldingen:
Gherardus Man en Jacobus Biirwisch, schepenen te Arnhem, oorkonden, dat Stephanus Borro verklaard heeft
schuldig te zijn aan Theodericus, dienaar van de priester te Oesterbekc, een som van 23 pond, waarvoor als borgen
optreden Jacobus de Dorenwerde, Jacobus de Riesande en Gherardus, de zoon van heer Arnoldus Ghisenebbe,
ridder, die, ingeval van niet-voldoening, te Arnhem in leisting zullen gaan, waarbij bepaald is dat Theodericus als
zijn mede-ontvanger heeft aangesteld Martinus, de broeder van Gherardus Man, en dat Stephanus Borro zijn borgen
schadeloos
zal
houden.
en
Rutgherus supra Valium en Godefridus Papc, schepenen te Arnhem, oorkonden, dat Jacobus de Dorenwerde
verklaard heeft schuldig te zijn aan Henricus, zoon van Wernerus ex Palude, een som van 50 pond, waarvoor als
borgen optreden Jacobus de Riesande, Stephanus Borro, Arnoldus, de zoon van heer Winandus, en Jacobus
Mauricius' zoon, die, in geval van niet-voldoening, te Arnhem in leisting zullen gaan.
1325-05-31

Wynandus Theodericus' zoon en Gherardus de Angerlo, schepenen te Arnhem, oorkonden, dat Henricus van der
Hove, vazal van Jacobus de Rezande, samen met Jacobus de Rezande verschenen, levenslang in lijftocht gegeven
heeft, met toestemming van Jacobus, de leenheer, aan vrouwe Ada van der Hove, zijn moeder, de lager gelegen
molen bij Hove, met alle bijbehorende profijten, waarbij Henricus aan zijn moeder beloofd heeft op haar verzoek
voor haar bij de molen een passend en waardig huis te zullen bouwen, hetwelk gedaan is in aanwezigheid van heer
Bernardus de Dorenwerde, ridder, en van Johannes de Brenen, de oude, vazallen van de graaf van Gelria, die
Jacobus in dit geval tot zijn vazallen heeft benoemd.
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erkent ridder Johannes Lopes dat hij heeft overgedragen aan Jacobus de Dorenwerde, knaap, zijn tiend in Lewe en
zijn goederen in Nuda. Jacobus wordt genoemd ”strenuus famulus Jacob de Dorenwerde” (ijverige dienaar) en
wordt dus Johan’s vazal. Waarschijnlijk is Johan in de oorlog tegen Brabant door Jacob gevangen genomen.
Rond de overgang naar de 14e eeuw komt Jacob voor een stuk grond in Drielerbroek als betalingsplichtige voor op
een tijnslijst.
1301-03-18: Gerardus Man, Godekinus Pape en Henricus de Huve, schepenen te Arnem, oorkonden,

dat Theodericus de Schonehave, Gerdungus, pachter van Jacobus de Dorcnwerde, Everardus de Katherbroch en
Genekinus de Herne in erfpacht hebben ontvangen de tiend van vrouwe Elizabet de Oye, gelegen te Berinchem, uit
handen van Gerardus Pape, haar beambte, voor 182 malder goed tarwemeel, af te leveren in 2 termijnen met hun
eigen karren aan de oever van de Renus, voor welke betaling als borgen hebben ingestaan Gerdungus
de Schonehave, Brant de Herleslo, Reynerus de Stheghe, Reynerus de Herne, Arnoldus Magnus en Ottho de
Brochusen,
die
bij
niet-voldoening
te
Arnem
in
leisting
zullen
gaan.
Datum anno Domini MºCCCº primo Sabbato ante beati Benedicti abbatis., 1301 Maart 18
Notities
. Johan’s pachter Gerdungus treedt ook op 1292-11-05 op, wanneer Gijsbert van Dolre intreedt in en 100 pond
Hollands schenkt aan de RDO.
. Elizabet van Oye is niet definitief getraceerd. Dijkveld Stol oppert dat zij Elisabeth of Beatrix van Oye kan zijn,
die in 1329 de tweede vrouw is van Johan de Cock van Weerdenburg. Door een afstammeling Johan de Cock van
Hemert, heer van Doorwerth, kan deze tiend mogelijk in het bezit van Doorwerth zijn gekomen en de Dorenweerdse
of Huyghense grove en smalle tiend zijn geweest.
1304-02-20

Op deze dag is Jacobus 40 oud brabantse marken verschuldigd aan Winandus Cisarii en Johannes van Nelle en op
20-05 van dit jaar treedt Jacobus de Dorenwaerde op als borg. Op 19-10 belooft hij te betalen aan “Henricus filius
…. ex Paleide” (palude: veen, moeras, HJ) 50 pond penningen. Op 1305-10-19 verklaart Stephanus Borro schuldig
te zijn aan Theodericus, dienaar van de priester te Oesterbeck, een som van 23 pond, waarvoor als borg optreedt o.a.
Jacobus de Dorenwerde. Op 1305-10-24 heeft Jacobus een schuld van 50 pond aan Henricus, zoon van Wernerus ex
Palude en op een onbekende datum in dit jaar staat Arnoldus Winekini borg voor Jacobus wegens een
betalingsverplichting van laatstgenoemde aan Henricus de Palude. In een zoenuitspraak van 1310-10-02 worden
genoemd ”Jacop uten Dorenwerde Roit Otte ende Baernt uten Dorenwerde” (Registrum Guidonis, Immink e.a.,
1966).
Jacobus is de enige van Dorenweerd die in de onderhavige periode is aangetroffen. In 1310 wordt een Jacobus uten
Dorenwerde als “knaap” vermeld.
=======
EX: 0314 Klooster Bethlehem bij Doetinchem
Henrik van Wisch en zijne huisvrouw Elizabeth nevens hunne dochter Berta geven het patronaat der kerk te
Doetinchem behoorende tot de curtis Berlehamme, welke door Elizabeth Voorn van den graaf van Gelre te leen
gehouden werd van het convent van Bethlehem, zich van behoud ende de advocatie der wastijnzigen en den tijns
welke door deze mocht betaald worden tegen uitkering aan het klooster van eenen penning 's jaars al het welk
bekrachtigd wordt door Reinald, zoon des graven van Gelre, als leenheer apud Rosendale waarvan getuigen zijn
Walter, heer van Keppel, Henrik, heer van Ghenep, Jacob van Myrlar, Bernard van Dorenweerd, ridders, Gyselbert
van Haeften en Jacob van Myrlar, knapen, 1317 october 31 (Anno domini MCCC septimo decimo in vigilia
Omnium Sanctorum). 1 charter en 2 stukken.
Datering: 1317 october 31
======
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P.M.:
CHECK in GA, Delpher Myrlaer. Is ws. identiek aan Maerlo, Merlo, Mierlaer, schoonvader van Berend v,
D.weerde
=======
1310-05-05:
“Wy Ghye, bi der ghenade Goeds bisscop tot Utrecht, maken cont met desen brieve allen luden, alse dat wy van der
antale ende tviest (twist, HJ) die was tusghen Sveder van Montforde op die ene zide, ende Agnesen willeneer Jans
dochter van Merlo ende Baernt van den Dorenwerde, hoer wyttelike man ende hoer monbare, op die ander zyde,
alse van tvien hove lands, die gheleghen sin in Aftersloet in haren Ghisebrechts gherichte van Ruele, daermede in
ghenoemd is Wulvingskamp, dat wy daerof ene wittelike waerheyt bi den oudesten ende vrodesten van den lande
onderghesocht hebben ende hebben ghevonden, dat dat vorghenoemde goed eyghen is ons Ghestichts van Utrecht
ende dat Agnese Jans dochter van Merlo vorghenoemd van den goede een recht leenvolgher is; ende dat hebben wy
hoer verlient te houden van ons ende van onse Ghestichte in dienstmans stat also, alse hoer ouderen van onsen
vorvaren ghehat hebben. In orkonde deser letteren beseghelt met onsen seghel. Ghegheven int jaer ons Heren
MºCCCº ende tyene des Dinsdages na Meydage.
Check ook Historisch genootschap Utrecht
== = = = = = = = = = =

Ex: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. De bisschoppen van Utrecht 1301-1340, 1937
Alles gedaan m.u.v. Inhoudsopgave checken:

Dorenwerde, Rernd van den, 176, 223, 226; ridder- 410. 425, 427, 434, 744, 932.
»Henric van, ridder, 1167.
zie ook Merlo.

Gebruik deze bron ook om anderen te checken, zoals Maerlo etc.
1310-05-05

Bs. verklaart in den twist tusschen Sveder van Montforde en Agnese, dochter van wijlen Jan van Merlo, vrouw van
Baernt van den Dorenwerde, over twee hoeven in Bloclandachter Montforde en twee hoeven en een viertel in
Aftersloet in het gerecht van heer Ghisebrecht van Ruele, waartoe behoort de Wulingerskamp, bij de oudsten van de
streek onderzoek te hebben gedaan en te hebben vastgesteld, dat deze goederen aan het Sticht behooren en
datAgnese leenvolgster is, waarom hij haar de goederen als dienstmansleen toewijst.
1311-06-10

Agnese van Merlo, echtgenoote van Baern(t) van Dorenwerde, verklaart op 7 Juni j.1. te Utrecht in den Domvoor de
„rode Doere" te zijn verschenen en daar voor prelaten en mannen van het Sticht te hebben overgedragen aan heer
Ghisebrecht van Yselsteyne een deel van de goederen,die zij en haar voorvaderen als dienstmansgoed in leen
hadden van het Sticht, n.1. in Wlvinxcamp in het gerecht van Oudmunster ix/2 hoeve of 24 morgen, /2 hoeve
tusschen het land van Jacob van Lichtenbergh, ridder, en dat van de kinderen van Wouter van Langherake en een
viertel beneden de Marne in het gerecht van Sueder van Montforde. Zij verzoekt bs., heer Ghisebrecht uten Goy,
burggraaf van Utrecht, Johan Yenzoon en haar man deze overdracht te bevestigen, terwijl Baernt verklaart het geld
van heer Ghisebrecht te hebben ontvangen.
1311-07-08

Bs. verklaart, dat op 5 Juli j.1. voor hem en zijn mannen Henric Borre, Baernd van Dolre, Everard van Wilpe e.a. ter
Horst verschenen is Agnese, dochter van wijlen Jan van Maerlo, echtgenoote van Baernd van Dorenwerde, en hem
heeft opgedragen 24 morgen in het gerecht van Oudmunster aan de Af tersloet, genaamd Volvingskamp, 8 morgen
in hetzelfde gerecht tusschen het land van heer Jacob van Lichtenberge en dat van de kinderen van Wouter van
Lankenrake en een viertel bij de Maerne in het gerecht van Sueder van Montforde, die zij als dienstmansgoed in
leenhad van het Sticht en dat hij deze goederen als erfelijkdienstmansgoed aan heer Ghisebrecht van Yselsteyne
heeft verleend.
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1311-11-16

Bs. verklaart, dat Rover van Montforde voor zijn brandstichting en de mishandeling van Pieter van Maerlo 300 zw.
Torn. moet betalen, waarmede bs. hen, die schade geleden hebben, zal schadeloos stellen. Van dit bedrag moet
hijzelf 100 & betalen en zijn helpers 200 ® ; wie dat zijn moet hij opgeven in een door hem of door Sueder
zijnbroeder gezegelde oorkonde en wel vóór 25 Nov. Aan den Domproost, dien bs. daartoe machtigt. De helpers
moeten in het Sticht gegoed zijn en bs. mag hen vrijspreken, waarop Rover hun aandeel moet betalen. Het geld moet
worden betaald op 22 Febr. en op 2 April a.s.
1317-10-31

Henrik van Wisch en zijne huisvrouw Elizabeth nevens hunne dochter Berta geven het patronaat der kerk te
Doetinchem behoorende tot de curtis Berlehamme, welke door Elizabeth Voorn van den graaf van Gelre te leen
gehouden werd van het convent van Bethlehem, zich van behoud ende de advocatie der wastijnzigen en den tijns
welke door deze mocht betaald worden tegen uitkering aan het klooster van eenen penning 's jaars al het welk
bekrachtigd wordt door Reinald, zoon des graven van Gelre, als leenheer apud Rosendale waarvan getuigen zijn
Walter, heer van Keppel, Henrik, heer van Ghenep, Jacob van Myrlar, Bernard van Dorenweerd, ridders, Gyselbert
van Haeften en Jacob van Myrlar, knapen.
Uit het tijdvak 1317-1322 dateert een stuk met de tekst: “Item pro filio Johannes de Lobeec sunt fidejussorus:
dominus Bernardus de Dorenweerde, Gerardus de Dolre et Wilhelmus frater ejus sub pena C lb ad festum Martini”.

(N: Dit stukje tekst staat op een los vel in Registrum Guidonis, pag. 244. Het is, bij gebrek aan context, niet precies te
duiden. Mogelijk staan Bernard en de beide Dolre-broers garant voor de schuld van Johannes, als borgen dus. Borgen
konden soms worden gedwongen die schuld te voldoen; in dit geval kan die dwang dan hebben bestaan uit een boete
van 100 pond.)

=====
P.M.:

20. Barneveldse kronieken 13e eeuw: Precieze tekst: 1225 Gerard van Dolre present toen bisschop Otto II van
Utrecht aan het klooster in Betlehem de grove en smalle tienden in Garderen geeft, vroeger in leen geschonken aan
Eberhart van Wilp.

=====

1319-03-17

Prelaten en kapittelen der stad, abt en convent van S. Paulus en commandeurs en broeders van S. Johannes en de
Duitsche Orde berichten den paus, dat zij tegenover Reynoldus, zoon van Reynoldus, graaf van Ghelria, Walterus
de Keppel, Borro de Dornic, Jacobus de Myerlaer, Godefridus Teughenaghel, Bernardus de Dorenwaerde,
Baldewinus de Auensate, Petrus de L,ecka en Theodericus de Moerse, ridders, en Gerardus de Baersdonc,
Ghiselbertus de Herwene, Ghiselbertus de Haeften en Gerardus de Broechem, knapen, die in hun strijd tegen de
vrijheid der kerk van bs. en officiaal appeleeren op den paus, tot hun vertegenwoordigers benoemen Egydius de
Bake en Henricus Vrenke, kanunniken resp. van Dom en S. Pieter.
1319-10-07 (acta sunt hec Wygmunden die Dominica post Remigii

REYNALDUS, zoon van den graaf van Gelria, sluit, door bemiddeling van zijn oom heer HENRICUS DE
FLANDRIA, graaf van Lode, en de schepenen van Noviomagium, Sutphania, Embrica en Dozeborgh, en ingevolge
uitspraak van heer STEPHANUS, heer van Wisch, heer WOLTERUS, heer van Keppel, GODEFRIDUS
TENGHENAGHEL, JOHANNES DE DORNICH en BERNARDUS DE DORENWERDE, ridders, een verdrag
met de stad Arnhem ter bijlegging van de geschillen met die stad, waarbij hij belooft al haar rechten te zullen
handhaven, terwijl de stad hem wederkeerig hulp toezegt
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1319-10-13

Reynoud, zoon van den graaf van Ghelre, verklaart in denzelfden strijd dezelfde scheidslieden onder dezelfde
voorwaarden te hebben aangewezen onder borgstelling van Heynric van Ylaenderen, graaf van Loden, Wouter van
Keppel, Willaem van Mille, Jacob van Mierlaer, Godevaert Tenghenaghel, Vrederic van der Eese, Jan van Dornic,
Berrend van Dorewaerden, ridders, Gherit van Barsdenc en Otte van Anensteyn, knapen, en de steden Suytven,
Niemaghen, Harderwiic en Doesborch, die eveneens te Woudrichem zullen leisten.

1319-10-7

REYNALDUS, zoon van den graaf van Gelria, sluit, door bemiddeling van zijn oom heer HENRICUS DE
FLANDRIA, graaf van Lode, en de schepenen van Noviomagium, Sutphania, Embrica en Dozeborgh, en
ingevolge uitspraak van heer STEPHANUS, heer van Wisch, heer WOLTERUS, heer van Keppel,
GODEFRIDUS TENGHENAGHEL, JOHANNES DE DORNICH en BERNARDUS DE
DORENWERDE, ridders, een verdrag met de stad Arnhem ter bijlegging van de geschillen met die stad,
waarbij hij belooft al haar rechten te zullen handhaven, terwijl de stad hem wederkeerig hulp toezegt.
=====
1319-10-19

Reynoldus, zoon van den graaf van Gelria, verklaart, met toestemming van zijn moeder Margareta, van zijn oom
Henricus de Flandria, graaf van Lode, en van zijn raadslieden Th. de Murse, Petrus de Lecka, Johannes de
Petersijm, Wolter de Keppele, Godefridus Tengenagel en Bernardus de Dorenwerde, ridders, te verpanden aan zijn
stad Sutphania zijn inkomsten aldaar, n.1. zijn visscherij, tol, molen en eiland, omdat de stad voor hem borg
gebleven is bij bs.% en den graaf van Hollandia (vgl. no. 425), met de bepaling, dat de schade, die de stad uit deze
borgstelling mocht lijden, uit de opbrengst dezer rechten mag worden voldaan.
======
1322-01-6 [up Dertyendach

REYNOUT, zoon van den graaf van Gelre, geeft met advies van zijn raden heer WOLTER, heer van
Keppel, heer JACOB VAN MIRRLAER en OTTO VAN HAELT een verklaring, wat onder woeker is te
verstaan, en hoe de schepenen van Arnhem daarover zullen hebben te vonnissen.
=======
1324-07-06

REYNAUT, zoon van den graaf van Gelre, erkent schuldig te zijn aan JACOB HENRICS ZOON
BYRWYSCH voor geleverde wijnen 73 brabantsche marken, waarvoor hij als borgen aanwijst zijnen
raad heer BERNARD VAN DEN DORENWERDE, ridder, WYNANT DIDERYCS ZOON, GHERART
VAN ANGHERLO en JOHAN VAN LOET, knapen, onder verband van leisting. Oorspr. (Inv. no. 6366),
met het geschonden zegel van den oorkonder.
1325-05-31

Bernardus de Dorenwerde, ridder, treedt op als getuige en vazal van de graaf van Gelria.
1330-04-23
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De bisschop van Utrecht en Roderic, heer van Voorst, treffen een regeling t.a.v. hun twisten over Mastbroke.
Betrokken hier bij zijn o.a. Jacob van Myrlaer de oude, ridder en Bernd van den Dorweerde die mede de regeling
van alle schade uit den oorlog zal treffen. Berend en anderen zullen binnen Renen leisten. Een maand later meldt
Sweder van Abcoude dat hij “met Jacob van Myrlaer den ouden, ridder, niet tot overeenstemming is kunnen
komen”.
=====
1330-07-28

Bernd van Dorenweerd en jonkvrouwe van Hagestein: Een overeenkomst van 1330-07-28 behandelt het bezit van
de tienden in de Liemers, in leen gehouden van ridder Bernard van Dorenweerde en van jonkvrouwe van Hagestein.
Blijkens ORA nr 368.293 is op 1330-07-28 de halve tiend in de Liemersch leenroerig aan Bernardus de
Dorenwerde, ridder.
P.M.: Check Verkerk, Coulissen v.d. Macht: p. 127, 128.

1331-04-30

Hubert Scencke van Culenborch heeft opgedraegen greve Reynalde van Gelre ende weder te leen ontfangen sijn
huys, dat hy ghetimmert heeft op die syde van Culenborch tot Everdingen wart ende den eygendom dairaff etc.
Dair dit gesciede, dair waren aever heren Bernt van den Dorenwerde, ridder, e.a.
=====
1331 opten Meyavont

Alle dicghene, die desen brieff sien soelen off hoeren lesen, doe ic Hubert Scencke van Culenborch cont ende
bekenne openbair, dat ich eenen hogen edelen man, mynen lieven heren, heren Reynalde greve van Gelre ende van
Zutphen, heb opgedragen mit mynen fryen wille mijn huys, dat ïck getimmert heb op die syde van Culenborch tot
Everdingen wart, ende dien eygendom dairaff, ende hebbe dat huys weder van hem ontfangen te Zutphenschen
rechten, als met eenen pont te verheergeweden, van hem ende van synen erfgnamen erflic ende ommermeer voir
sijn open huys te halden ende te hebben. Dair dit gesciede, dair waren aever heren Bernt van den Dorenwerde,
ridder, Diderick van Keppell ende Hernbern van Hoeclem, knapen, als mannen mijns heren des greven voirs. In
oirkonde deser dinghen heb ick mynen zegel aen desen brieff gehangen. Gegeven ten Rosendaell int jaer onss Heren
duysent drie hondert ende XXXI, opten Meyavont.
16 Juli 1333

Evert van Wilpe ende sijn wijff hebben opgedragen greve Reynalt dat huys ende hoff to Brouckhorst, in den korspel
to Wilpe gelegen, myt alle synen tobehoren tot enen erffleen tot Gelre, etc. Als ic Evert van Wilpe voerrg. dyt dede,
daerr waeren over her Otto van Haelt, her Beernt van den Doerwerde e.a.

1340-05-24

Ten overstaan van Hubrecht van Büdel, kanunnik tenDom, Willam van Cyph, kanunnik te Deventer, Arnd Buce,
Pyrot van der Düle en Arnd van Bomel hoort bs. de rekening af van heer Arnoud van Yselsteyne als schout
van Amersforde en Emeland over den tijd sinds het afhooren der vorige rekening op io Nov. 1338 in het Duitsche
Huis. Bs. verklaart hem schuldig te blijven, na aftrek der 600 S, die hij moet betalen voor den dood van Otte
van Cattenbroke, 1265 ® 10 schell. 8 penn. zw. Torn., behalve de 4000 ®, die bs. hem schuldig was, en
inbegrepen de achterstallige hem toekomende zoengelden. Onder medebezegeling der getuigen belooft bs. dit
bedrag te zulle betalen.
1310-06-27: “In den name Goets amen. Dits mijns heren segghen van den soendinghe tuschen haren Hubrecht van
Vianen, haren Gherryt van den Vliete, haren Ghisebrecht van Ruwele, Johan van Bosinghem, Sueder van
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Montforde ende Baernt van Dorenwerde, haren maghen ende alien sinen helpers an die ene side ende haren
Ghisebrecht van Yselsteine, sinen maghen ende alien sinen helpers an die ander side, alse van rove, van brande, van
vanghenessen, van scade, van wonden, van leemten, die onderlinghe ghesciet sijn van beiden partien:….. “ (
Registrum Guidonis).
1310-10-02: Dits mijns heren seggen van Wouter Reedinx doit, dat die zoene costen sel III/2c lb suarter tornoyse 111) . Des
sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene IIc lb, ende ter voirzoene C lb ; ende van dere voirzoene sel hebben die paip
zijn broeder X lb hebben, ende die LXXXX lb sellen opboren haer Jan Reeding, haer Willaem van Gent, Jacop uten
Dorenwerde, Roit Otte ende Baernt uten Dorenwerde, to deilen onder die maghe na haren goitdenken.
1317-10-31: Henrik van Wisch en zijne huisvrouw Elizabeth nevens hunne dochter Berta geven het patronaat der

kerk te Doetinchem behoorende tot de curtis Berlehamme, welke door Elizabeth Voorn van den graaf van Gelre te
leen gehouden werd van het convent van Bethlehem, zich van behoud ende de advocatie der wastijnzigen en den
tijns welke door deze mocht betaald worden tegen uitkering aan het klooster van eenen penning 's jaars al het welk
bekrachtigd wordt door Reinald, zoon des graven van Gelre, als leenheer apud Rosendale waarvan getuigen zijn
Walter, heer van Keppel, Henrik, heer van Ghenep, Jacob van Myrlar, Bernard van Dorenweerd, ridders, Gyselbert
van Haeften en Jacob van Myrlar, knapen (GA 0314, Klooster Bethlehem bij Doetinchem).

HENDRIK II - ≈ 1334 - ≈ 1360

Zoon van Bernd II, ∞ Geertruid van Appeltern, grootvader van Robert.
Dijkveld Stol zegt dat Hendrik II vanaf 1351-07-25 de eerst bekende erfpachter is van de Woesthof en dat zijn
kleinzoon Robert het tot aan zijn dood heeft gehouden en hij vervolgt “Daarna werd op 21 febr. 1414 Robert Wijss,
proost te Elst en kanunnik van de dom te Utrecht, erfpachter en na diens dood Reinald van Homoet
Hendrikczoon,heer van Doorwerth, op 25 mei 1443”.
=====

1359

Heeren, ridderen, knapen en steden van Veluwe sluiten een verdrag om de gruwelen van de burgeroorlog te
beteugelen. Zij beloven elkaar niet te zullen benadelen en, indien één van hen zou worden aangevallen hem bij te
staan. Zou dat gebeuren dan zouden de heren van Hemmen en van Dorenweerd met 3, de ambtman van Wageningen
en die van Ede met achttien, Arnhem met driehonderd en de Ambtman van Veluwe met 25 man te paard te hulp
komen.
====
Blijkens Tynsrol Wageningen Ede 1360 (Heringa,1931, p. 115) is “Dominus Henricus de Dorenwerth, miles”
tynsplichtig op de Veluwe.
=====
P.M.:

• Gezins- of familiegenoten
Alexander (1350)
Sander (1353)
Coep de Dorenweert samen met Reyniro Vos onder het teksthoofd “Incipiunt turbonis”, anno 1353/4 (SrA)
„Item Coperdus de Dorenwert de loco ovili apud Heelsem 3 gross. ant.": tynsboek Wageningen Ede 1449; „de ovili
apud Aenstoet": Rekening 1335/6.

========

BERND III ≈ 1360-1389
∞ Aleyd NN.
1359: In dit jaar sluiten Heeren, ridderen, knapen en steden van Veluwe een verdrag om de gruwelen van de

burgeroorlog te beteugelen. Zij beloven elkaar niet te zullen benadelen en, indien één van hen zou worden
aangevallen hem bij te staan. Zou dat gebeuren dan zouden de heren van Hemmen en van Dorenweerd met drie, de
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ambtman van Wageningen en die van Ede met achttien, Arnhem met driehonderd en de Ambtman van Veluwe met
25 man te paard te hulp komen. Daarna slag aan de Vrijenberg bij Loenen/Veluwe waarin de bovengenoemde
verbondenen “grotendeels vernietigd” werden (Gortel, 1888).
1359/60: idem ivit pro verrone Dorenwert
1360/1: eodem tenporo servo qui ivit Dorenwert
1363-06-26

Akte waarbij Jacop van Mirlaer, heer van Milendonc, en Johan van Mirlar, ridders, gebroeders, verklaren geen
aanspraak te hebben op de landen en renten, die hun oom de domproost Heinric in het land van Utrecht gekocht en
bij testament vermaakt heeft.
======
SrA
1371/2: Incipit vinum propinatum. Dominis Bernardo van der Dorenwert, Rutgero de Laermonde e.a. (SrA)
1372-02-17: Akte waarbij Berndt van den Doerenwerde, ridder, verklaart beleend te zijn door Mechteld met de

Jonfrouwenweerd en gerecht en tienden daarbij

1372-.03-11: Akte waarbij Berndt van den Doerenwerde, ridder bevestigt dat hij geen vol recht heeft op de

Jonfrouweneerd en instemt met arbitrage.
1376-07-18: Akte waarbij deken en kapittel van Zutphen Mechteld machtigen om uitspraak te doen in hun twist met
Berend van den Doerenwerde (Doorwerth), ridder, 1376.07.18

1381/2: “die Pauli die scepenen mit heren Beernt Dorenwert mi Tonys ende mit ander geselscap verteert 11 lb. 8s.”.

1376: Brief van het kapittel van Zutphen aan Mechteld met het bericht dat zij haar kapelaan heer Mauricius van
Arde tot kanunnik hebben aangenomen en dat de heer van Dorenweerd hun onrecht aandoet.
1376-07-18: Arnoldus de Gruuthuus fuit Dorenwert secum in vino 4 quartas 26 s. 8 d.
P.M. Check datum + bron …..SrA??
Akte waarbij deken en kapittel van Zutphen Mechteld machtigen om uitspraak te doen in hun twist met Berndt van
den Doerenwerde, ridder.
=======
RAZ regesten

27 juli 1376 (des naesten sondages na sent Jacobsdach apostels)
Mechtelt, hertogin van Gelre, gravin van Bloys en Zutphen, doet uitspraak tusssen deken en kapittel van
Zutphen en heer Berndt van den Doerenwerde (Doorwerth), waarbij het kapittel de ban over heer Berndt
en zijn vrienden doet opheffen en dat heer Berndt gedurende drie jaar acht malder "twyspiltcorns tot
Arnhem opt Sant” en voorts drie jaren lang de achterstallige pacht tien malder per jaar en in het laatste jaar
elf malder koren voor de deken zal opbrengen.
Bij dit regest staan enkele notities, waaronder deze: Afschrift in Liber Camerae (inv.nr. 3), folio 88v. Marge:

littera de Dorenwert.

===========
RAZ:

25 september 1438 (des donredages post Mathei apostoli et ewangeliste)

14

Reynalt van Homoit, heer van Dorenweert, verklaart van deken en kapittel van St. Walburgiskerk te Zutphen
gepacht te hebben alle kapitteltienden van alle weerden, gelegen in de heerlijkheid Dorenweert (Doorwerth), van de
Ae tot Redinchem, tegen tien malder "twyspelt" koren Arnhemse maat per jaar, af te dragen aan hun rentmeester te
Arnhem "opt Sandt", en op voorwaarde dat hetgeen eertijds door bemiddeling van "de vrouwe van Beloys"
overeengekomen is tussen heer Geryt van den Dorenweert en Reynalts voorvaderen, nu vervalt.
=======
1376/7:

• Gezins- of familiegenoten
Jacobus van der Dorenwert bursifex, anno 1368/9 (SrA)
======
SANDER ≈ 1370

Heer van Dorenweerd ad interim?
1370-07-02: Sander Van den Doorenweerde verzoent zich, ter liefde van hertog Willem Van Gelre, met het kapittel
en verzoekt zijne vrienden, het kapittel niet te verhinderen in het verkoopen der tienden te Ameronghen
GERYT ≈ 1376

Ad interim?
Check

Arnh. Stadsrekeningen (SrA) over huwelijksdatum of één v.d. Zuidzooms

1389/90: “sabbato post martini burgermeister et alii mit Roebert 5 lb. 9 s. 4 d.
1390/1: “vigilia Symonis et Jude mit Robert Dorenwert..” (N: Simon en Judas, apostelen van Jezus; door de kerk heilig
verklaard, dag 28 oktober) en “mit Roebert de Dorenwert 4 quarten 21 s. 4 d.”
1398/9: “die Vincentii cum domino Johanne Hoemoet ende Roebert Dorenwert. 4 lb.”. Plus wellicht “1 quart maleveseyen 16
s.”
=======
• In 14e eeuwse tijnslijsten van de Veluwe betreffende gronden van de Dusinchof komt Bernard vanden Dorenweert

voor als betalingsplichtige voor land in Herten.

=======
=====
1405/6: “burgimagistri, Wynand Arnhem, Gosen cum aliis doe onse burger uutreysden ten Dorenweert tegen

Holland 9 lb. 4 s.” (SrA). Blijkbaar dient Dorenweerd hier als mobilisatiecentrum voor de burgers van Arnhem die
zijn opgeroepen voor een actie tegen die van Holland. In hetzelfde jaar, even verderop in de opsomming, staat de
volgende post: “reysa apud Dorenwert contra Hollandenses et Traiectenses per se 135 lb.”. Waarom de reiskosten
hier zoveel hoger zijn is onbekend. Vermoedelijk gaat het hier om een actie in het kader van de Hoekse en
Kabeljauwse twisten.
1408/9: “Robert van den Dorenweert doe ridderen, knapen ende steden van Veluwen hier verbaet waeren 4 quartas 21 s. 4 d.”
(SrA).

(Dijkveld Stol): De indeling in drieën en de aanleg van de Lange Allee zullen tot stand zijn gekomen, voordat éên
der delen afzonderlijk werd genoemd en dus v6ór 1292. Deze driedeling kan weer het gevolg zijn geweest van de
bevrijding van een kloostergoed uit de horigheid. In het vorige hoofdstuk werd immers reeds gevonden, dat Robert
van den dorenweerde tegen het eind van de veertiende eeuw verplichtingen had aan het klooster te
Elten,waarschijnlijk voor het oostelijke derde deel. Dit maakt het waarschijnlijk, dat deze gehele kavel deel
uitmaakte van de aanvankelijke giften van graaf Wichman of zijn nazaten aan de kloosters te Elten en te
Paderborn
====
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Item Robert van Dorenweerde hout den tienden to Spuelde , gelegen in Veluwe in den kerspel van Gherderen , mit
synen toebehoren.
====

Kist (1853) p. 143: “Fobert (sic) van dorenwerde wt ten guede to wagenynge I m rogg' VI sc. Garsten.”. Te betalen elk jaar op
St. Maarten in de Eltener Nederhof in Renkum.
======

Dat goet to Driel met sijnen tobehoren. Robert van Dorenweerdt hiermede beleent, aº. 1402 (Sloet, 1925).

(N: Hierna wordt het beleend aan Dirck heer to Wissche, knape, aº. 1419. In 1426 aan Vrouw Steven vrouwe tot
Hoemoet ende Wisch, aº. 1426 onder een vrij uitgebreide beschrijving en vervolgens in 1431 en 1465 aan Roloff Mom)
ROBERT’S DOCHTER NN 1412 - 1419

Robert’s oudste dochter wordt in 1412 met de heerlijkheid Dorenweerd beleend. Zij is gehuwd met Wouter van
Dorninck, Otten’s zoon, de eerst bekende heer van Dorenweerd buiten het geslacht van van Dorenweerd. Het
huwelijk blijft kinderloos. Vermoedelijk is Wouter, overleden in 1446, een zoon van de Otten van Doernic die in
1358 wordt genoemd als “magghe” van Bernd III.
======
CHECK: full tekst “Geldersche kasteelen….” Door H.A. Werner of H.M. Werner
ROBERT’S DOCHTER AGNES 1419 – 1425

Agnes wordt vermoedelijk geboren omstreeks 1370. Na de dood van haar zuster erft zij de heerlijkheid en wordt er
nog in 1419 mee beleend.
Zij trouwt met Dirck van Wisch, die landsheerlijke functies bekleedt tijdens drie hertogen van Gelre, waarschijnlijk
in 1386/7. In de SrA over dit jaar komt deze post voor: den pipers (speelmannen) gegeven van Derics bruloft van
Wische 5 lb. 12 s. In de tien jaren voor de huwelijksvoltrekking verschijnt Dirk slechts één maal in deSrA, daarna
wordt hij tamelijk frequent genoemd. Het echtpaar heeft één kind, Stevina, die trouwt met Hendrik I van Homoet;
de huwelijksvoorwaarden dateren van 24-04-1409 en het huwelijk wordt gesloten op 11-06-1409
Naar Goederenlijst:
Omstreeks 1389 wordt Robert van Dorenweerd genoemd als bezitter van Den tienden te Speulde, gelegen in
Veluwe, in den kerspel van Gherderen, mit sijnen toebehoren. Robert van Dorenweerde, idem op 29-01-1394. Na
zijn overlijden op 22-10-1411 gaat dit bezit over op her Robert van Wissche, Wouter van Doernyng, Dirc van
Wissche, Johanna van Homoet ende Henric van Homoet. Wolter van Dornick. In de paragraaf Dorenweerd hierna
worden op 29-01-1394 o.a. Robert’s beide schoonzoons genoemd in verband met diens bezittingen en rechten in
Speulde, Valburg en Zetten. In de jaren 1394/5 tot en met 1400/1 komt Dirk met enige regelmaat in de Arnhemse
stadsrekeningen voor; daarna en tot aan 1420 tamelijk frequent en, vervolgens, in de eerste 7 jaren van de 1420-er
jaren nog slechts incidenteel. Agnes overlijdt 1425, Dirk sterft na 08-12-1425, waarna Dorenweerd overgaat op
Stevina en haar echtgenoot Hendrik van Homoet.
=======
Ex GA 0314 klooster Bethlehem:

Schepenen te Duttinchem oorkonden, dat Johan van Bingarden en Mechtelt, Jutte, Lisabet en Johan, hun kinderen,
verkocht hebben aan vrouwe Agnesen, vrouwe van Wische, een rente van 1 oud schild 's jaars, gaande uit hun huis
binnen de stad, gelegen aan de muur tussen de Haimburgher poort en de Hesen poort, en uit een hof buiten de stad
aan de stadsgracht, 1375 maart 12. 1 charter en 1 stuk
Henrik, heer van Wisch, knaap, getuigt dat zijn broeder Derk van Wisch hem opgedragen heeft het goed te Gelren in
de buurschap Ysenvoerde hetwelk hij van hem in broederscheiding te leen plagt te houden en zulks ten behoeve van
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het godshuis te Beelhem als een erfelijk tijnsgoed waarvoor dit godshuis betaald had eene som gelds die door Agnes
van Wisch, moeder van heer Henrik, voor hare ziel, voor de ziel van Berend en Steven van Wisch, aan hetzelve
geschonken was. Getuigen zijn Reiner ten Hulst en Claas van Millingen, 1383 februari 22 (Int iaer ons Heren
MCCCLXXXIII op St. Petersdach geheyten Cathedra).
Diderik van Bryenen, drost des lands van Zutphen, getuigt dat Elizabeth, vrouw van Wisch, een mark gelds jaarlijks
uit eene hofstede te Hoeslo gegeven heeft aan de kerk te Bethlehem tot zielmissen voor zich, voor Henrik, heer van
Wisch, voor Willem van Herne, ridder, hare vader en voor Agnes, hare moeder, 1340 october 22 (In jaer ons Heren
dusent drije hondert viertich des sonnendaghes na St. Gallendaghe).
N.B.: Vóór 2.0.5. zijn nog méér vermeldingen van Agnes dan deze

========

Deric, heer van Wisch, wisselt met proost van Bethlehem. Geeft dye Peterskamp mit tarwe, holte, twighe
etc., strekkende tussen dat Voerbroeck en Mullingmaet, een zijde op Bernts slach van Gerner en Avergoir
slach, ander aan die begravene meden, waarop nu woont Geryt Boltken en voorts als Sweder van
Millingen en Tenneken de kamp in pacht hebben. Ontving slach Kirsphorst in de Nottel, schut een eind op
die Myddelstrate, ander op Salmendyng op de strate, een zij aan de strate op dye seghene en Roloffs slach,
onder aan erve Deric voorscreven in kerspel Silvolde, 1415 juni 27 (Int jaer unss Heren dusent vyrhondert
ende vijftyne dess donredages nae Sente Johansdach baptiste in mydsomer).
Dirck en Henrich, heren van Wyssche, hebben voor hun zieleheil toegestaan dat Henrich Post en echtgenote Alijt
aan proost en Bethlehem verkochten het goed thot Medinch met husinge, tarwe, twige, water, weide etc. in Osel dat
ons erftinsgoed is voor 5 alden coninges groten op St. Maarten in Terborg, waarvoor Bethlehem terug ontving 2
groten op hofstede die van goed tho Medinc gedeeld is en Johan Bolten en echtgenote behoort, 1416 april 2 (In den
jaere ons Heren dusent vierhundert unde sestiene des doenredages in der vasten na Letaere).
Dirck, heer van Wisch, wisselde met proost, prior, Bethlehem. Hij gaf die Hoymoet die gelegen is tussen der Riesen
en den Stranck (onder Yssel) zoals nu pacht Gosen Scake en 1 schepel binnen erfnis van de hof van Hunten en
ontving 4 alde groten, 3½ schepel rogge, 3½ schepel gerst rente uit goed Raboldinch, hetzelfde uit goed Luttike
Vernholte, en de tiend van alle erfnisse in der slicht die hoort in goed ter Gonne, de maat achter der slicht, de tiend
van stuk land dat schiet aan de widen weerde dat aelthoevich land is en hoort in het goed dat hoort op altaar van her
Ludolf met behoud van de wisselovereenkomsten die Bethlehem van de heerschap Wisch hebben. Bethlehem zal al
hun tiend vredelijk gebruiken naar uitwijzing van wisselbrief en ook op datum overeenkomst geen tiend behouden
in buurschap van Gherner dan van nyslaghen land, 1422 december 6
1438

Dirck, heer van Wisch, wisselde met prior en Bethlehem, gaf ½ molder aan de Buersdijck tussen erve Bethlehem in
Oosselt en ontving 1 molder bij Holtcamp tussen twee straten, waar nu zijn windmolen staat, 1424 mei 12
Na het overlijden van Agnes van Dorenweerd in 1425 komen de onderstaande leden van de familie nog in de archieven voor:

1430-02-22: “Item van Berndes von Duuen guide ten Brocke dat Albert Van Doorweert laest hadde, thyen
schilling” (Tersteeg, Cartularium O.L. Vrouweklooster. 19XX). Blijkens Neefjes (1992) betreft het hier een
erfpacht, gegeven door de Abdinghof in 1430. Onbekend is wanneer deze Albert precies heeft geleefd, hij is elders
niet aangetroffen.
Check: Bernd von Duuen o.a. in SrA I, II
1430-09-03:

Akte van openbare ingebrekestelling door
WillemRobbertsz. van Dorenweerd,bastaard, van Elbert van Alpen wegens het niet
17

uitbetalen van hetgeen deze als mede-erfgenaam van Robbert van Dorenweerd aan Willem schuldig was,
1430.09.03. 1 stuk
====

13 februari 1431 (Gegeven in den jaer ons heren dusent vierhondert ende een ende dertich des Dinxdaigs na

den Sonnendage Esto michi) Johan van Hoemoet, zoon van Hoemoet, Wissch en Dorenweerdt, belooft,
om alle punten te houden, vervat in de brief, waardoor deze is gestoken. Oorspronkelijk. Met het zegel van
Johan van Hoemoet in groene was. Deze brief is gestoken door de brief d.d. 3 mei 1418 (reg.nr. 478).
======
Regestnummer 478
3 mei 1418

Willem, heer van Bronchorst, Otto van Bronchorst, heer van Borclo, Walraven van Muerse, heer van Bare, Willem
van der Lecke, heer van den Berghe en Bylant, Dirck en Henrick, heeren van Wisch, Johan, heer van Voorst en
Keppell, Dirc van Durrete en Seyne van Durrete Dirczoon, Jacop van Hacfort en Gheryt van Hacfort Jacopszoon,
Johan van Middachten, Dirc van Keppell van Verwolde, Jacop van Heker, Willem van Bake en Willem van Bake
Jordenszoon, Dirc van Kelle, Gheysbert van Broechuusen, Gadert Cloegh, Gysbert van Netelhorst, Steven van
Krevenhem, Otte van Kyeken, Vrederic van Steenre en Gheryt van der Voorst Evertszoon, knapen en
burgemeesters, schepenen en raden van Zuitphen, Doesborgh, Duetichem, Lochem en Grolloe (Groenlo) sluiten een
verbond met ridders en knapen van de landen van Gelre en de graafschap Sutphen, met de drie andere hoofdsteden
en de kleine steden, om bij elkander te blijven, wanneer de hertog kinderloos mocht komen te overlijden en beloven
elkander wederkerig bijstand.
======
≈ 1435: Memorie van antwoord door heer Jorden van Wye in zijn geschil over bezitsstoornis, met Sander van den
Dorenweerd, klager, hangende voor hertog en raden.
=======
1430: In februari wordt Albert van Doorweert vermeld als eigenaar of bezitter van het goed ten Broeck in kerspel
Renkum.
====
1436-04-19

Henric van Middachten 1), ridder, Reynalt van Homoit 2), heer van Dorenweerdt, Evert van Wilp 3), Arnt van
Middachten 4), Alart van Wye 5), Peter van Steenbergen van Nyenbeke 6), Gherit van Gherner 7), geheten van
Eme, Arnt van Tuyle 8), en Giesbert van Tuyle 9), zijn zoon, Reynalt die Voss van Steenwijck 10) en Henric die
Voss Reynaltszoon 11), Herman van Mekeren 12), Johan Bentinck 13), Henrick Bentinck 14) en Helmich Bentinck
15), broeders, Bartolt van Sallant 16), Willem van Rijswiijck 17), Henric van Essen 18), Gerit Gruter 19), Arnt te
Boickop 20), Claes van Aller 21), Claes van Aller van Stoutenborch 22), Henric van Aller 23), Gherit van Delen
24), Evert 25), en Steven van Delen 26), broeders, Arnt then Voirde 27), geheten Voirtman, en Helmich ten Voirde
28), zijn zoon, Johan van Vermoeden 29), Jacob van Vermoeden 30), Huge van Vermoeden 31), Ott van Hoekelom
32), Johan van Hoekelom 33), Henric Wolff 34), Evert van den Gruuthuys 35), Dirc van Heerde 36), Willem
Toesterenhave 37), Henric Havercamp 38), Lubbert die Heiden 39), Arnt Crede 40), en Kasyn van den
Oudenbernevelde 41), knechten van het land van Veluwen, en de steden Arnhem, Herderwijck (Harderwijk),
Wagenyngen (Wageningen), Hattem en Elborch (Elburg) sluiten met ridderschap, knechten en steden van de andere
drie kwartieren een verbond, waarbij zij elkander bijstand beloven tegenover de hertog.

=====

1478 Willem van Rijswijc draagt aent clooster van Redinchem op een stuck lants gelegen inde buirschap van
Harten, geheyten Hemken Essen-zoons hoffstede, zynde een tinsgoet joncker van Wische, met eener zyde aen erve
des cloosters, metter andere zyde aen erve der vrouwen vanden Dorenweert.
=====
1480-03-12 (Datum Zutphanie anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo octuagesimo ipsa dominica qua
cantatur letare Jherusalem)
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Henricus de Zwartzenborch, bisschop van Monasterium, administrator van de kerk van Bremen, bestuurder van de
landen van Gelria en Zutphania, Katherina, dochter van Gelria, Gisbertus, heer van Bronchorst en Borculoe,
Johannes, heer van het dominium in Wysch, Henricus, heer van Homoet, Gysbertus de Wysch, Wynandus de
Arnhem, ridder en heer van het dominium in Lembecke, Johannes de Hemert, ridder, heer in Hemert en Dorenwert,
Judocus de Hemert, ridder, Johannes de Dunck, ridder, Walramus Pieck, ridder, Hermannus de Wy, heer in Hernen,
Henricus de Apeltern, heer in Persingen, Arnoldus de Oy, graaf van Ubbergen, Gysbertus Pieck, heer in Asperen,
Theodericus de Lynden, heer in Hymmen, Goeswinus de Bemell, graaf in Dornick, Egidius de Ryemsdyck, heer in
Rysendoern, Reynerus de Wy, Arnoldus de Lauwyck, Jacobus de Hacfort, ridder, Gerardus de Hacfort, heer in
Vuerden, Wolterus de Keppell, heer in Verwolde, Theodericus de Keppell, heer in Ansem, Henricus de
Dypenbroick, Everhardus de Hekeren, Johannes de Kell, Jacobus de Enghusen, e.a. alsmede de steden Novimagum
(Nijmegen), Zutphania (Zutphen), Doesburg, Doetinchem, Lochem, Grolloe (Groenlo), Tyell (Tiel), Saltbomell
(Zaltbommel), Graeff (Grave), Lederdam (Leerdam), Haerderwyck (Harderwijk), Elborch (Elburg), Hattem en
Wageningen, sluiten een verbond met koning Ludovicus van Francia, speciaal gericht tegen hertog Maximilianus
van Austria en Johannes, hertog van Clivia, waarvan de inhoud hier is geïnsereerd.
=======
˃ 1534: Een Verzoekschrift van Henrick van Doerenweerden, wastijnsplichtige, die door drost Jacob ten Starte uit
het kostersambt te Aalten in het ambt Bredevoort is gezet, om het hertogelijk voogdambt te mogen bedienen.= = = =

====
P.M.:

HERINGA, E: Tynsen op de Veluwe, 1931.
Hendrik II
*** p. 115: Dominus Henricus de Dorenwerth, miles (12), 12: 1 2 )
*** P. 116: het recht een schaapskooi te bouwen en daarin schapen te houden 8). 8. „Item Coperdus de Dorenwert
de loco ovili apud Heelsem 3 gross. ant.": tynsboek Wageningen Ede 1449; „de ovili apud Aenstoet": Rekening
1335/6.
=====
P.M.: Check: Utrechts Archief 209 Heerlijkheid Montfoort

=======

In 1334 treedt heer Hendrick van Dorenweerd op als borg, wanneer heer Hubrecht Schenk van Culemborg
Tweeduizend ponden kleine penningen geschoten geeft aan Reinald van Gelre en Zutphen. En op 27-01-1336 treedt
hij op als (mede-)borg bij een schuldbekentenis van Reynaut, graaf van Gelre en Zutphen, aan Hubrecht den Scenk
van Cuylenborch van 2000 pond kleine penningen; de oorkonde draagt o.a. het zegel van heer Henric van den
Dorenwert. Volgens Werner (1908) in “Geldersche Kasteelen” was Hendrik in 1345 gerichtsman van Veluwezoom.
Dijkveld Stol in “De Nergena” (ongedateerd) zegt dat de eerst bekende erfpachter van de Woesthof (Bennekom)
vanaf 25 juli 1351 was Heinric van Dorenweerde en diens kleinzoon Robert hield het tot aan zijn dood. Daarna
komt hij in dit onderzoek niet meer voor. Dit houdt in, dat er in feite onvoldoende basis is om hem aan te merken als
heer van Dorenweerd tot aan 1358. De reden, waarom hij in dit overzicht wél als zodanig is aangemerkt is dat Bernd
III in dit onderzoek omstreeks 1358 voor het eerst heer van Dorenweerd is genoemd.
Coep (toendertijd schrijfwijze voor Coop) zal de roepnaam zijn voor Coperdus van Dorenweerd. In “”Tynsen op de
Veluwe”” (1932) vermeldt E. Heringa op p. 116 “”„Item Coperdus de Dorenwert de loco ovili apud Heelsem 3
gross. ant.": tynsboek Wageningen Ede 1449: het recht een schaapskooi te bouwen en daarin schapen te houden)
Op 1376-07-27 doet Machteld van Gelre, gravin van Bloys en Zutphen, uitspraak tussen de deken en het St. Walburgis kapittel
van Zutphen en heer Berndt van den Doerenwerde. Hierbij heft het kapittel de ban op over heer Berndt en zijn vrienden en
wordt bepaald dat Berndt gedurende drie jaar acht malder “twyspiltcorns tot Arnhem opt Sant” en voorts drie jaren lang de
achterstallige pacht tien malder per jaar en in het laatste jaar elf malder koren voor de deken zal opbrengen. Deze vermelding
botst op enkele punten met een regest uit het archief van het Kapittel van St. Walburgis, gedateerd 1438-09-25: Reynalt van
Homoit, heer van Dorenweert, verklaart van deken en kapittel van St. Walburgiskerk te Zutphen gepacht te hebben alle
kapitteltienden van alle weerden, gelegen in de heerlijkheid Dorenweert, van de Ae (de Aa) tot Redinchem, tegen tien malder
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“twyspelt” koren Arnhemse maat per jaar, af te dragen aan hun rentmeester te Arnhem “opt Sandt”, en op voorwaarde dat
hetgeen eertijds door bemiddeling van “de vrouwe van Beloys” overeengekomen is tussen heer Geryt van den Dorenweert en
Reynalts voorvaderen, nu vervalt. In het kader van deze paragraaf is het belangrijkste verschilpunt, dat de ene bron Berndt
vermeldt als heer van Dorenweerd en de andere Geryt. In laatstbedoeld stuk wordt met vrouwe van Beloys bedoeld Machteld
van Gelre, na haar huwelijk met Jan van Blois op 1372-02-14. Jan en Machteld overlijden resp. in 1381 en 1384. De
overeenkomst tussen Machteld en Geryt van den Dorenweert moet dus dateren van de periode tussen 1372 en 1384; de datum
van de uitspraak van Machteld zal dus juist zijn. Geryt wordt in het tweede stuk niet alleen aangeduid als heer van Dorenweerd,
hij handelt als zodanig en wordt door Machteld kennelijk ook in staat en bevoegd geacht om een rechtsgeldige overeenkomst te
sluiten. De verklaring hiervoor kan zijn dat Gheryt, omdat Bernd gedurende enige onbekende tijd in “de ban” is geweest, als
“heer ad interim” is opgetreden.
Archief familie van Gruithuisen, (GA 2035) regest nr. 10. In dorso staat: “”nom 29. Hierauss zu wischen, dass Arnt von
Gruithuisen tochter en den herrn von Durrewert verheirathet gewesen anno 1391.””
a/ Genoemde periode 1346-1398!! >> Welke mannelijke leden van de familie zijn er dan? Is de Heer van Durrewert een zoon
van Bernd III/broer van Robert…… Albert, Geryt etc?

Melding in het necrologium van “begiftigers en bezittingen” van het Carthuiser convent bij Utrecht: Item nobilis
domicella Agnes de Wisch. Ista bona domina dedit nobis diversis vicibus et per partes ultra centum florenos
ghelrenses. Requiescat in pace. (Bron: Kronijk historisch gezelschap Utrecht 1857, p.138). Het is niet zeker dat het
hier gaat om Agnes van Wisch-van Dorenweerd.

========
Ex: Archief Huis Brederode:
“”Grunsfoort – Op 7 december 1375 droeg Reinoud zijn bezit Huis Grunsfoort bij Renkum over aan zijn zwager Jan van
Lynden, gehuwd met Margaretha van Gennep († 1419), zuster van Jolanda van Gennep. Het Huis diende als buitenverblijf en
was gebouwd op de oude fundamenten van het slot Grunsfoort. Het kwam in 1372 in bezit van graaf Jan van Bloys en zijn
vrouw Machteld van Gelre en in 1379 aan Heer Hendrik III van Montfoort († 1402), raad van Holland, gehuwd met Oda van der
Lecke (kleindochter van Catharina van Brederode. Het Huis Grunsfoort is in 1780 gesloopt.””
Check: Ligt hier het begin van de onbekende wijze waarop de van Montfoorts ca. 1400 de kerk van Wolfheze in hun

bezit krijgen??

========

10 november 1446

Reynalt van Hoemoet, heer van Dorenweert, voogd van de kinderen van zijn overleden broeder Johan oorkondt, dat
hij aan Conrait Slyntwater een jaarlijkse erfrente van 38 gouden Rijnse guldens, gaande uit de molen, zaad- en
oliemolens van ter Borch verkocht heeft, terwijl hij bij niet-betaling in leisting binnen Zutphen zal komen met de
waarborgen Henrick, heer van Wissch, Jacob van Hacfort, Gerit Palic van Enghusen, Derich van Baer en Riquyn
Cloick.
======

1387 Augustus 12 (sic!)
Oorspronkelijke
datering:

secundum stilum et consuetudinem civitatis et diocesis Trajectensis

Beschrijving:

Henric, burggraaf van Montforde, zweert in het generaal kapittel van Utrecht,
te zullen voldoen aan de verplichtingen, hem opgelegd bij de hier ingelaschte
uitspraak van Aernt Van Hoorn, bisschop van Luik, over de geschillen
tusschen den bisschop van Utrecht en den burggraaf van Montfoerde dd.
1387 (Augustus 13) des Dincxdaghes na sente Laurencius dach (sic!),
waarna de bisschop hem met den burg en de stad van Montforde en
andere goederen beleent
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Aernt van Hoorn, bisschop van Luik, doet uitspraak in de geschillen tusschen den bisschop van Utrecht en Henric,
burggraaf van Montfoerde, over de heerlijkheid en de rechten van het sticht op Montforde. (Opgenomen in een
brief dd. 1387 Augustus 12 (sic!), - en in een vidimus van den officiaal van Utrecht dd. 1387 augustus 23
=============

• In 14e eeuwse tijnslijsten van de Veluwe betreffende gronden van de Dusinchof komt Bernard vanden Dorenweert
voor als betalingsplichtige voor land in Herten.
Op 1414-11-21 heeft een niet met name genoemde Vrouwe van Dorenweerd – waarschijnlijk Jutte van Asperen –
een erf in Harten.
• Blijkens een akte van 1455-04-24 heeft Robert van Dorenweerd landerijen gehad in Dolre bij Wageningen

======
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