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C.R. Hermans: Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het Land van Ravestein
jaar titel bron nr. dl. blz. tl.

815 Giften van goederen in Noord Brabant, met name te Herpen, aan de 
abdij van Lorsch

Bondam, Charterboek van Gelderland, dl.I, blz. 14 .- Codex 
Laurishamensis Diplomaticus, tom. I, pag. 163-165              

1 1 45 L

840 Hoe het lichaam van den H. Vincentius,om den inval der Noormannen, 
uit Soignies, eene stad in Henegouwen, naar Velp vervoerd werd, en 
hoe een aanzienlijk grondbezitter aldaar plotseling van eene ziekte 
werd genezen, en al zijne goederen aan de kerk van Soignies schonk 

Acta Sanctorum. Julii. Tom. III, 678, 679 2 1 49 L

1141 Albero II, bisschop van luik, bevestigt het klooster der reguliere 
kanunniken van Geronsart bij Namen onder anderen in het 
kerkpatroonschap van Herpen, aan hetzelve gegeven door de edele 
weduwe Hadwidis en haren zoon Philips 

Miraeus, Opera Dipl., t.IV, p. 372, door een' priester te Namen, 
Posson geheeten, medegedeeld.

3 1 52 L

1183 Radulphus,bisschop van Luik,bevestigt het in het voorgaande charter 
omschreven kerkpatroonschap van Herpen

Miraeus, Opera Dipl., t. IV, fol. 385. 4 1 54 L

1191 Hendrik van Cuik draagt, met bewilliging zijner echtgenoot Sophia van 
Herpen en zijnen eenigen zoon Albert, hertog van Lotharingen en 
Brabant, en ontvangt dat van hem weder ter leen, onder beding, dat, 
bij ontstentenis van de mannelijke lijn de vrouwen daarin kunnen 
opvolgen.Daarvoor erlangt hij 40 marken Keulsch en de tiende te 
Heesch.

Perkamenten vidimus ten archieve van 's Hertogenbosch, 
gesterkt met twee zegels in geel was. Stads groote komme, no 
1. - Miraei Donat. Belg., lib.2 cap. 69, en Oper.Diplom., t.1pag. 
555. - Van Alen, Beschr. van Grave, dl. 1, blz. 67. - Lunig, 
Cod. German. Dipl., t. II, pag. 1066.                   

5 1 55 L

1196 In eenen giftbrief, ten behoeven der abdij van Bern, komen als 
getuigen voor: Hendrik van Cuik en zijn zoon Albert, Henricus de 
Batenburch, neef van Hendrik van Cuik, (“consobrinus dimini ducis”) 
Marsilius de Loen(1) Egeno de Har (2) en zijn zoon Robertus.De gifte 
zelve geschiedde in het kasteel te Herpen ("apud castrum Herpen”)

Miraei, Dipl. Belg., lib.2 cap. 65, 66; Oper.dipl., tom. I, pag. 
290, 291.- Foppens, Hist. Episc. Silv., pag. 251-253. - Oudh. 
en Gestichten van s' Bosch, blz. 523-528. - Van Heussen, 
Histor. Episc. Ultraj., pag. 258. - Oudh. van 't Utrechtse 
Bisdom, dl. III, blz. 54.- Van Alen, Beschr. van Grave, blz. 67-
69.

6 1 58 N

1196 Albert van Dinther en Albericus van Heeswijk schenken eenige 
goederen aan de abdij van Bern, met bewilliging des heeren van Cuik.

Miraeus, Oper.diplom., tom. I, pag. 290, 291. 6a 1 545 L

1200 Hendrik I, hertog van Braband, neemt Dirk VII, graaf van Holland, en 
Otto, graaf van Gelder, te Uden krijgsgevangen.

Willems, Brabantsche Yeesten van De Klerk, dl.I blz. 374. 7 1 59 N
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1200 Hendrik I, hertog van Brabant, neemt Dirk VII, graaf van Holland, en 
Otto, graaf van Gelder, te Uden krijgsgevangen.

Handschrift wegens Braband en 's Hertogenbosch, door Pieter 
van Os, secretaris te 's Hertogenbosch, in de boekerij van 
Prof. J. Ackersdyck te Utrecht, in-fol., bladz.41.

7a 1 550 N

1242 In een handvest door Dirk van Kleef aan de stad Kleef verleend, 
komen als getuigen voor de gebroeders Hendrik en Reinier van Cuik “ 
Heinricus et Reinirus fratres de Cuik”.

Dr. Th. Jo. Lacomblet, Urkundenbuch für Cöln, Jülich, Berg, 
Geldern, Meurs, Cleve, Mark u.s.w., II Th., Seite 137.

7b 1 550 L

1244 Rutger van Kuik, heer van Ravestein, staat Dijkloo onder Uden in 
eigendom af en geeft de tiende daarvan ter leen.

Notariële copie, ten archieve van het Kruisheerenklooster te 
Uden.

7c 1 551 L

1260 In het huwelijksverdrag tusschen eene dochter van graaf Otto van 
Gelre en den oudsten zoon des graven van Kleef komen als borgen 
(“fidei jussores”) voor Rutgherus, heer van Herpen en zijn zoon 
Hendrik. "Rutgherus dominus de Herpen [et] Henricus filius ejus."

Bondam, Geld. Charterb., blz. 542. - Lacomblet, 
Urkundenbuch, II Th., Seite 273.

7d 1 553 L

1280 Het land van Ravestein, Herpen, Oijen en Dieden afgescheurd van het 
graafschap Cuik.

Van Spaen, Inleid. tot de Geschied. van Gelderl., dl. I, blz. 
117, 118. - Butkens, Trophées de Brabant, tom. II, pag. 213.

7e 1 553 N/F

1288 Opgave van Noord-Brabandsche edelen, die in den slag van 
Woeringen uitgemunt hebben, waaronder Alard, heer van Herpen.

Willems, Rijmkroniek van Jan van Heelu betreffende den slag 
van Woeringen, blz. 300-304, vers 8224-8312.

8 1 60 N

1288 Lof der Noord-Brabandsche edelen, waaronder de heer van Herpen, 
die in de slag van Woeringen uitgemunt hadden

Lodewijk van Velthem, Spiegel Historiael, III boek, cap. XVIII, 
naar Dr. Jonckbloet, Specimen exhibens L. de Velthem 
Chronici quod inscribitur Speculum Historiale, lib. III (H.C., 
1840, 4º), pag. 36, vers 21, 22, 37-53.

9 1 63 N

1303 Albertus, heer van Herpen, ridder, verkoopt dertig bunders 
gemeentegrond bij de hoeven Ghaele en Moenle te Schayk aan de 
abdij van Bern.

Vidimus op perkament, gesterkt met twee uithangende groene 
zegels van de schepenen van Heusden, in het archief der abdij 
van Bern.

9a 1 555 L

1306 In eene verklaring van gerard van Hoorn en Altena wegens de 
leenrooerigheid van het land van Altena en Woudrichem aan den 
graaf van Kleef, komt als getuige voor “Heere Aelbrecht, den here van 
Harpen”.

Van Mieris, Charterboek, dl. I, blz.53.. 9b 1 557 N

1308 In den uitgiftbrief van gemeentegronden door Jan, heer van Cuik, aan 
zijne onderdanen gegeven, komen als getuigen en medezegelaars 
voor Albertus, heer van Herpen, en Wilhelmus, heer van Boxtel. 
"Albertus dominus de Herpen [et] Wilhelmus de Boecstel".

Van Alen, Beschr. Van Grave, blz. 475. - Krieger, Overzigt 
omtrent de onbebouwde Gemeentegronden, blz. 27.

9c 1 557 L
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1313 Obligatie van 64 pond jaarlijksche rente ten laste van Rutger, Heer 
van Herpen, die daaronder zijne allodiale goederen verbindt.

Perkamenten vidimus ten archieve van 's Hertogenbosch. 
Stads groote komme, no 31.

10 1 64 L

1314 Uitgifte van gemeentegronden aan de ingezetenen van Boekel en 
Volkel, door Rutger van Herpen.

Oorspronkelijke perkamenten brief ten archieve der gemeente 
Boekel, zijnde het zegel verloren.

11 1 68 N

1318 In twee verschillende verklaringen door Dirk, graaf van Kleef, wegens 
de leenroerigheid van het land van Heusden aan den hertog van 
Braband te Heesch bij Oss gedaan, komt als getuige voor Rutgherus 
van Herpen. "Rutgerus dominus de Herpen".

De eene bij Willems, cod. dipl. achter Brab.Yeesten van De 
Klerk, dl.I, blz.759, en de andere bij Butkens, preuves, t.I, p. 
153. - Van Mieris, Charterb., dl.II blz. 195.

11a 1 558 L

1327 Aankoop van 24 bunders land door den abt en het convent van Bern, 
gelegen ter plaatse op den Elft onder Velp.

Oorspronkelijke perkamenten brief, in het archief der abdij van 
Bern te Berlicum, zijnde gesterkt geweest met een uithangend 
zegel.

11b 1 558 L

1328 Hertog Jan III verklaart, dat aan de stad 's Hertogenbosch de kennis 
toekomt van alle brieven, welke voor hare schepenen gepasseerd zijn. 
De aanleiding tot deze verklaring was op het volgende gegrond: 
Rutger, heer van Herpen, had zich bij schepenbrieven van 's 
Hertogenbosch verbonden, dat hij jaarlijks aan vrouwe Maria, zijne 
zuster, gehuwd met Theodoricus, heer van Nederharen, schildknaap, 
of hunne erven 100 zwarte tournoisen 's jaarlijks zou betalen uit zijn 
allodiaal goed van Herpen, en daarenboven nog 50 pond jaarlijkse 
rente te 's Hertogenbosch, welke rente hun was toegewezen door heer 
Rutger van Leefdaal, heer van Perk en Oirschot, en Willem de Milne, 
als scheidslieden.

Perkament vidiums ten archieve van 's Hertogenbosch Stads 
groote komme, no 46.

12 1 71 L

1331 Johan van Valkenburg, ridder, heer van Heerle,Borne en Herpen doet 
kond, dat die uit den lande van Herpen, van Huysselingen, van 
Doorsen, van Denenborgh, van Deemen en van Langel eene sluis en 
eenen dijk hebben gekregen tegen heer Johan, heer van Megen, 
ridder. Op St. Andries-avond den apostel.

Deze inhoud van een charter is mij door baron R. van Breugel 
te 's Gravenhage beleefdelijk medegedeeld. Hij trof hetzelve 
aan in MS. Landcharters van het land van Megen, blz. 45 vso., 
welk handschrift hij echter thans niet meer onder zijn bereik 
heeft.

13 1 73 N

1331 De ingezeten van Herpen, Huisseling, Deursen, Dennenburg, Demen 
en Langel verbinden zich, om den groenen dijk en eene sluis, welke 
Jan, heer van Megen, hun vergund heeft te maken, te onderhouden.

Landtchaerte van Ravesteyn, MS. v. C., fol. 165, 166. Deze 
brief heb ik slechts in het handschrift v.C. aangetroffen, en wel 
in een' vidimus van Willem van Kleef, d.d. 4 September 1546.

14 1 74 N

1332 Johan van Valkenburg vergunt aan de ingezeten van het dorp Herpen, 
om de gemeentegronden onderling te verdelen.

Landtchaerte van Ravensteyn, MS. v. C., fol. 143, 144. 15 1 75 N
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1332 Uitgifte eener gemeente aan die van Overlangel en Neerloon door 
Jhan van Valkenburg, heer van Ravestein.

Copie uit een handschrift betrekkelijk de kapel van Overlangel, 
ons medegedeeld door den heer G. de Bruyn aldaar.

15a 1 559 N

1334 Grensscheiding tusschen het land van Cuik en dat van Ravestein. Paringet, Beschrijving van Grave, blz. 461-463. 16 1 77 N

1334 Philips, koning van Frankrijk,doet als bemiddelaar uitspraak in de 
geschillen tusschen den hertog van Braband ter eenre en dan graaf 
van Gelre en andere vorsten ter andere zijde over aanspraken op het 
land van Herpen, Oijen, Megen, Heusden, Hulten en Baardwijk.

Butkens, Trophées de Brabant, t. I, pag. 166-174 . 18 1 82 F

1339 Johan van Valckenborgh, heer van Borne, Sittart en Herpen, en 
Walraven, zijn oudste zoon, ridder, geven aan de schepenen van 
Herpen en Uden eenige voorregten betrekkelijk de justitie.

Landtchaerte van Ravesteyn, MS., berustende in het 
gemeentes-archief van Herpen, fol.1-11. - Christyn, Costumen 
van Braband, dl.II, blz.987, 988.

17 1 79 N

1344 In eene uitspraak van Willem, graaf van Holland, over geschillen 
tusschen Eleonora van Gelderland met heer Jan van Valkenburg en 
Borne, overste rentmeester van Eleonora, wordt melding gemaakt van 
"Heren Walraven, here Herpen."

Van Mieris, Charterboek, dl. II, blz. 689. 18a 1 561 N

1348 In een verdrag tusschen Willem, graaf van Holland, en Reinald, graaf 
van Gelre, komt als getuige voor Walraven van Valkenburg, heer van 
Herpen, ”praesentibus dominis Walramo de Valkenburg domino de 
Herpen” etc.

Nijhoff, Gedenkwaardigheden, dl.II, blz. 38. 18b 1 562 N

1349 Walraven van Valkenburg de gemeentegronden van Huisseling aan de 
ingezetenen van dat dorp verkocht hebbende, vergunt tevens, dat zij 
die tot partikuliere erven mogen verdeelen.

Landtchaerte van Ravesteyn, MS. D., fol. 332-335, vergeleken 
met MS. v.C.

19 1 90 N

1351 Schuldbekentenis van Reinald, hertog van Gelre, ten behoeve van 
Walraven van Valkenburg, heer van Herpen, wegens de bediening van 
het drostambt des lands van Montfoort.

Nijhoff, Gedenkw. uit de geschied. van Gelderland, dl. II, blz. 
48.

19a 1 562 N
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1355 Walraven van Valkenburg, heer van Herpen en Asperen, treed toe tot 
den landvrede van Rijn en Maas, en belooft de daaraan verbonden 
verpligtingen te zullen naleven. Borgen:”Jan van Valkenborgh, Her zu 
Borne end tzu Sittart, vader, en Reynart van Valkenborgh, bruder 
Heren Walravens vors”.

Ernst, Histoire du Limbourg, t.VI, p. 64-67. 19b 1 564 N

1356  Walraven van Valkenburg, heer van Borne, Herpen en Asperen, 
belooft zich te zullen gedragen naar de uitspraken van de twaalf 
gezworen scheidsregters van den landvrede tusschen Rijn en Maas. 

Ernst, Hist. du Limburg, t. VI, p. 67. 19c 1 565 D 

1356 Walraven van Valkenburg, heer van Borne en Sittard, doet hulde 
wegens het huis en de burg te Borne ("unse Huys und Boerch zu 
Borne”), dat hij van Dirk, graaf van Loon, ter leen ontvangen had.

Ernst, Hist. Du Limbourg, t. V1, p.68 19d 1 565 D 

1357 Walraven van Valkenburg belooft, de voorwaarden te onderhouden, 
op welke hij door Reinald, hertog van Gelre, tot “overste meyster ende 
berichter” van de Veluwe aangesteld was.

Nijhof, Gedenkw. uit de geschied. van Gelderland, dl.II, blz. 
93.

19e 1 566 N

1359 In een verdrag tusschen den ruwaard van Holland en Eduard van 
Gelre wordt, in niet te hopen oneenigheden, tot scheidsregter tusschen 
die beide partijen benoemd “Heere Walraven van Valckenburch, heere 
van Borne”.

van Mieris, Charterboek, dl. III, blz. 87. 19f 1 570 N

1363 Hoe Hertoge Wencelijn voere Ravestein trac, ende liet onghewonnen 
staen.

Willems, Brabantsche Yeesten van De Klerk, dl.II, blz. 181, 
vers 5203-5222.

20 1 92 N

1365 Uitspraak der gezworenen van den landvrede tusschen Maas en Rijn 
over de verschillen tusschen hertog Wenceslaus van Bohemen en 
hertogin Johanna van Brabant ter eenre, en Walraven van Valkenburg 
van Borne en Sittart, ter andere zijde, gedaan te Aken.

Perkamenten vidimus-brief d.d.23 juli 1365, ten archieve der 
stad 's Hertogenbosch (in de groote komme), gesterkt met 
twee gave zegels, vergeleken met eenen tweeden 
perkamenten vidimus-brief d.d. 1 december 1461, mede in 
stads komme voorhanden.

21 1 93 D
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1365 De schout van 's Hertogenbosch belegt “een wittighe beleyt ende 
wairheit” van eenige ingezetenen van 's Hertogenbosch,Oss, Geffen, 
Berchem, Lithoijen en Heesch, die allen verklaringen afleggen omtrent 
de civiele en criminele jurisdictie( het regt van ingebod), welke de stad 
's Hertogenbosch in zekere gevallen uitoefent in de landen van 
Ravestein, Herpen en Megen.

t Groot privilegieboek, fol. 93 vso, ten archieve der stad 's 
Hertogenbosch, geteekend E, no.1.

22 1 126 D

1365 Keizer Karel de IV keurt het compromis goed, door hertog Wenceslaus 
van Bohemen ter eenre en heer Walraven van Valkenburg, heer van 

Authentieke copie op perkament ten archieve der stad 's 
Hertogenbosch (in de grote komme)

23 1 140 N

1365 Wenseslaus en Johanna, hertog en hertoging van Braband, bevelen 
den schout van 's Hertogenbosch, dat hij zich onverwijld naar den 
Zegedijk tusschen Haren en Duer zal begeven, om dien hooger en 
breeder te doen maken als de Maasdijk, op kosten der verschuldigden, 
of zoo niemand dit verschuldigd is, op kosten van het gemeene land.

Naar de oorspronkelijken perkamenten brief, met twee zegels 
gesterkt, ten archieve der stad 's Hertogenbosch (groote 
komme) Dit charter is reeds afgedrukt in Van Oudenhoven, 
Beschryv. Van 's Bosch, ed. 1670, blz 165, 166.

24 1 146  N

1365 Aanteekening omtrent het stichten van den stein (Ravestein) door 
Rave van Valkenburg.

Modern handschrift, in de boekerij van Bourgondië te Brussel. 
Catal. des Mss., t. I, p.339, no16945, en t. II, p. 554.

21a 1 570 L

1371 Reinoud van Gelre belooft in eene keur aan de inwoners der stad 
Venlo, dat hij hen zal trachten te bevrijden van den tol op de Maas te 
Ravestein.

Geheel bij Nijhoff, Gedenkwaardigh. uit de geschied. van 
Gelderland, dl.II, blz. 276-278.

25 1 147 N

1371 Reinoud van Gelre belooft in eene keur aan de inwoners der stad 
Goch, dat hij hen zal trachten te bevrijden van den tol op de Maas van 
Ravestein.

Geheel bij Nijhoff, Gedenkwaardig uit de geschied van 
Gelderland, dl. II, blz. 289-290.

26 1 148 N

1372 Albrecht van Beijeren, ruwaard van Holland, belooft aan graaf Jan van 
Salm, als voogd zijner echtgenoot Philippa van Valkenburg, al hetgene 
Machteld, vrouwe van Voorne, bij testament gemaakt mogt hebben, en 
alle schulden, die men duidelijk zou kunnen bewijzen, te voldoen.

Van Mieris, Charterboek, dl. III, blz. 268. 26a 1 571 N

1372 In den bevestigingsbrief der Cortenbergsche en Walsche kaarten komt 
als medezegelaar voor “Heeren Walraven van Valckenborch, heer van 
Borre ende van Sittert ende van Herpen”.

Luyster v. Brabant, dl. I, blz.153. - Placcaetb. v. Brab., dl.I, 
blz.134. 

26b 1 571 N

1376 De rector of pastoor van Uden hecht zijne goedkeuring aan het 
stichten van eene kapel,later parochiekerk te Zeeland.

Autenthieke copie, uit het Latijn vetaald door den notaris 
Hermanus Peerboom, den 4 januarij 1704, berustende ten 
archieve der pastorij van Zeeland.

27 1 148 N
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1376 Walraven van Valkenburg hecht zijne goedkeuring aan het stichten 
van eene kapel te Zeeland

Authentieke copie, uit het Latijn vertaald door den notaris 
Hermanus Peerboom, den 4 januarij 1704, berustende ten 
archieve der pastorij van Zeeland.

28 1 150 N

1376 Arnoldus Heijm sticht te Zeeland eene kapel met altaar, hetgeen de 
bisschop van Luik en de aartsdiaken van Kempenland goedkeurt.

Naar een gebrekkige copie van het oorspronkelijke, den 31 
maart 1677 afgeschreven door Hendericus van Daell, pastoor 
te Zeeland, ten archieve der pastorij van Zeeland. - Vertaling: 
Autenthieke copie, uit het Latijn vetaald door den notaris 
Hermanus Peerboom, den 4 januarij 1704, berustende ten 
archieve der pastorij van Zeeland

29 1 152 L/N

1378 Reinoud van Valkenburg verheft het kasteel van Ravestein en het land 
en de heerlijkheid van Herpen van Wenceslaus en Johanna, hertog en 
hertogin van Braband.

Naar dit leenverhef heeft mijn vriend, de heer C.Piot, beambte 
bij het rijks-archief te Brussel, tevergeefs gezocht. Misschien 
wordt het thans te Weenen aangetroffen.Butkens (Trophees de 
Brabant, preuves, t.I, pag.202) geeft er de volgende inhoud 
van, volgens de inventaris van charters te Vilvoorden:

30 1 160 F

1378 Walraven van Valkenburg doet afstand van de heerlijkheid Ravestein, 
Herpen en Uden, ten behoeve van zijnen broeder Reinoud van 
Valkenburg.

Oorspronkelijke brief, berustende in het Kleefsch-Marksch 
archief te Dusseldorp, onder no 430.

29a 1 572 N

1378 Wenceslaus en Johanna, hertog en hertoging van Braband, beleenen 
Reinoud van Valkenburg met de heerlijkheid Ravestein, Herpen en 
Uden.

Oorspronkelijke brief, berustende in het Kleefsch-Marksch 
archief te Dusseldorp, onder no 430.

30a 1 573 N

1380 Reinald van Valkenburg verkoopt eene jaarlijksche erfpacht van 200 
mudden rogge aan Dirk Rover, om die uit zijne goederen, in het land 
van Ravestein gelegen, jaarlijks te kwijten, zijnde dit contract 
gepasseerd ten overstaan van twee schepenen te 's Hertogenbosch.

Ingebodt inden Lande van Ravesteyn, MS., fol. 90 (ten 
archieve der stad 's Hertogenbosch, geteekend E, no 33).

31 1 161 L

1380 Keure en voorregten aan de stad Ravestein verleend door Reinoud 
van Valkenburg.

Landtcharte van Ravestein, MS. v. C., blz. 151-154. 32 1 162 N

1385 Uitgifte der gemeentegronden aan de ingezetenen van Uden, met 
vergunning om daarover eenen schutter aan te stellen.

Authentieke copie op parkement, berustende in het dorps-
archief van Uden, vergeleken met het handschrift v.C., blz. 
147-150.

33 1 165 N

1387 De heer van Ravestein maakt zich in de landen van Maas en Rijn aan 
strooptogten schuldig: hierom ondermijnen de Luiksche kolengravers 
het kasteel van Ravestein en willen het door buskruid in de lucht doen 
springen.

Radulphi de Rivo, Chronicon, bij Chapaville, Gesta Pontificum 
Leodiensium, tom.III, pag. 61, 62.

34 1 169 L
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1387 Johanna, hertogin van Braband, verklaart dat de zoen getroffen is 
tusschen de stad Aken en Reinoud van Valkenburg.

Ernst, Histoire du Limbourg, tome VI, page 72. 33a 1 575 N

1388 de heeren van Wijenarde en Ravestein ligten in het land van Gulik de 
kooplieden van Maastricht en St. Truijen op, terwijl zij naar de 
Frankforter mis gingen. Een luiksch leger valt daarop in het land van 
Heinsberg,hetgeen een verzoening ten gevolge heeft.

Radulpi de Rivo, Chronicon, bij Chapeaville. Gesta Pontificum 
Leodiensium tom.III, pag. 64.

35 1 170 L

1388 Reinoud van Valkenburg, heer van Herpen enz. geeft als eene 
aalmoes, aan het godshuis van Bern het houtgewas bij de Hoeven 
Gaale en Moenle te Schayk, beide aan hetzelve behoorende om 
jaarlijks het vierde gedeelte te kappen, en vergunt tevens, eenen 

Oorspronkelijke perkamenten brief, gesterkt met een gaaf 
zegel in geel was, ten archieve der abdij van Bern te Berlicum.

35a 1 576 N

1390 Reinoud van Valkenburg maant den heer van Blois om geld, dat 
deszelfs broeder aan zijn' broeder Walraven schuldig gebleven was, 
met bedreiging aan geweld, wanneer hij daaromtrent geen goed 
bescheid geeft.

Van Mieris Charteboek, dl.III, blz.569. 35b 1 577 N

1391 Kwitantie van hertogin Johanna aan de stad 's Hertogenbosch wegens 
6000 roijalen, die zij  aan Reinoud van Valkenburg moest uitkeeren.

Oorspronkelijke perkamenten brief, gesterkt met een gaaf 
zegel, ten archieve der stad 's Hertogenbosch (groote komme).

36 1 172 N

1391 Reinoud van Valkenburg bekent, dat de stad 's Hertogenbosch hem 
6000 roijalen, namens de hertogin van Braband betaald heeft.

Oorspronkelijke perkamenten brief, gesterkt geweest met een 
uithangend zegel, ten archieve der stad 's Hertogenbosch 
(groote Komme).

37 1 175 N

1391 Reinoud van Valkenburg, heer van Ravestein, bevestigt Louis van 
Erpe in het leenbezit der keukentiende te Dijkloo onder Uden.

Notariële copie, ten archieve van het Kruisheerenklooster te 
Uden.

35c 1 578 N

1393 Huwelijksche voorwaarden van Reinoud van Valkenburg bij zijne 
echtverbintenis met Elisabeth van Kleef, waarbij hij aan Adolf van 
Kleef belooft, dat hij voor den bruidschat van zijne echtgenoot het 
gemaal van Sittard aan haar afstaat, en het land van Ravestein als 
onderpand belooft, zoo lang hij dien bruidschat niet teruggegeven zal 
hebben, in geval zijn vrouw kinderloos te kwam overlijden.

W.Teschenmacheri, Annales Cliviae, Juliae, Montium, Marcae 
Westphalicae etc., codex diplomaticus, fol. 52, 53.

38 1 176 N

1393 Getuigen bevestigen de waarheid van den inhoud in den voorgaanden 
brief uitgedrukt.

W.Teschenmacheri, Annales, Cliviae, Juliae, Montium, Marcae 
Westphalicae etc., codex diplomaticus, fol. 53, 54.

39 1 179 N

1393 Uitspraak van Adolf, graaf van Kleef, in de geschillen tusschen Jan, 
heer van Heinsbergen, en Reinoud van Valkenburg, heer van Borne, 
wegens enige dorpen, die de laatste in zijn bezit had genomen.

C. J. Kremer, Acad. Beitr., I Th., no XXXIII, S. 52-54, 
aangehaald door Ernst, Hist. Du Limburg, t.VI,bp.73.

39a 1 580 N
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1394 Kwitantie van hertogin Johanna van beden, door het kwartier van 's 
Hertogenbosch betaald, met uitzondering van eenige dorpen, 
waaronder het land van Herpen en Uden, van welke gelden 11600 
gulden betaald is aan den heer van Borne, Reinoud van Valkenburg, 
heer van Ravestein.

Oorspronkelijke perkamenten brief, gesterkt met een gaaf 
zegel, ten archieve der stad s'-Hertogenbosch (groote komme).

40 1 180 N

1397 Hoe het land van Ravestein gewonnen werd door Adolf, hertog van 
Kleef en Mark, die het in 1440 aan zijnen zoon Jan ter Leen gaf, welke 
hertog van Kleef geworden, deze heerlijkheid aan zijnen broeder Adolf 
afstond.

W.Teschenmacheri, Annales Cliviae, Julaie, Montium, Marcae 
Westphalicae, etc. fol. 285-289.

41 1 182 L

1397 Adolf van Kleef verheft het kasteel van Ravestein met het land van 
Herpen van de hertogin van Braband als een Brabandsche leen.

ook naar dit leenverhef is te Brussel(zie blz. 160) te vergeefs 
gezocht.Butkens (Trophées de Brabant, preuves, tome 1 page 
203) geeft er den volgenden inhoud van, volgens den 
inventaris van charters te Vilvoorden.

42 1 186 F/N

1397 Johanna, hertogin van Braband, bewilligt in den afstand door Jan van 
Salm van de heerlijkheid Ravestein, ten behoeve van Adolf van Kleef, 
dien zij daarmede beleent.

Oorspronkelijke brief in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp, onder no 609, gesterkt met zes uithangende 
zegels.

42a 1 581 N

1401 Grensscheiding tusschen de landen van Herpen en Cuik. Paringet, Beschrijving van Grave, blz. 463, 464. 43 1 187 N
1404 Adolf I van Kleef verklaart, dat hij zijne zuster Elisabeth, weduwe van 

Reinoud van Valkenburg, levenslang het vruchtgebruik zal laten van 
den burg, stad en land van Ravestein.

Oorspronkelijke brief in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp, onder no 639.

42b 1 584 L/N

1413 Schuldbekentenis van Johan van Loon, heer van Hensberg en 
pandheer des lands van Ravestein, aan Adolf, hertog van Kleef, 
waarvoor hij zich verbindt om het land van Ravestein voor Adolf te 
bewaren na doode van de togtbezitster Elisabeth, hertoging van 
Beijeren, weduwe van Reinoud van Valkenburg. 

Oorspronkelijke perkamenten brief, berustende in het Kleefsch-
Marksch archief te Dusseldorp, onder no. 708 1/2.

43a 1 586 N

1415 Familieberigten wegens Adolf I, hertog van Kleef, heer van Ravestein, 
en zijne tweede echtgenoot Maria van Bourgondië, zuster van Philips 
den goede.

O. Vredii, Genealogiae Comitum Flandriae, t.II, p.346, 347. 43b 1 589 L

1416 Adolf I van Kleef en Mark ontvangt het land van Ravestein ter leen 
van hertog Jan IV van Braband.

Oorspronkelijke brief, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp, onder no 708 1/2.

43c 1 591 N

1421 Elisabeth van Kleef laat het slot, stad en land van Ravestein over aan 
Engelbert van Nassau, baron van Breda, en Ropricht, graaf van 
Virnenburg, met belofte, dat wanneer zij ook het dorp Dieden wilde 
verzetten, zij aan hen de voorkeur zou geven.

Oorspronkelijk stuk, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp, onder no. 810.

43d 1 592 N
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1422 Leenverhef van het land van Ravestein voor hertog Jan IV van 
Braband. Daarbij ontvangt Odilia van Salm, weduwe van Jan van 
Polanen, heer van Breda, dat land ter leen, terwijl Elisabeth van Kleef, 
weduwe van Reinoud vann Valkenburg, ten haren behoeve den lijftogt 
en douairie der inkomsten afstaat. Vervolgens wordt met het slot, stad 
en land van Ravestein beleend Engelbert van Nassau, gehuwd met 
Johanna van Polanen, erfdochter van Breda.

Oorspronkelijke brief, berustende in het Kleefsch-Marksch 
archief te Dusseldorp, onder no 826, met negen zegels.

43e 1 594 N

1428 Leenverhef bij Philips, hertog van Braband, door Adolf van Kleef, 
wegens de erfelijkheid van den burg, de stad en land van Ravestein.

Oorspronkelijk stuk, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp, onder no 906 1/2. Het zegel is verloren.

43f 1 599 N

1431 Adolf van Kleef verheft de erfelijkheid van het slot, de stad en het land 
van Ravestein voor het leenhof van Braband te Brussel, en na 
daarvan met bewilliging van den leenheer afstand gedaan te hebben 
ten behoeve van zijnen oudste zoon Jan van Kleef, wordt deze door 
Philips den goede daarmede beleend.

Authentieke copie op perkament, in het Kleefsch-Marksch 
archief te Dusseldorp, onder no. 941.

43g 1 601 N

1434 Stichting van een beneficie in de kerk te Ravestein, door Elisabeth, 
vrouwe van Reinier van Valkenburg.

Coppens, Beschr. van het Bisdom van 's Hertogenbosch, dl. 
IV, blz 87-90, vergeleken met Landtchaerte van Ravesteyn, 
MS v. C., fol. 120-121.

44 1 188 N

1434 Grensscheiding tusschen de commanderij van Gemert en het land van 
Cuik en dat van Ravestein bij Boekel.

Authenthiek, doch gebrekkig extract uit den verkoopbrief van 
den Peel aan den commandeur van Gemert, ter dorps-
secretarie van Boekel.

44a 1 604 N

1439 Verklaring van een gewezen beambte te Ravestein van wege de 
vruchtgebruikster Elisabeth van Kleef, dat 24 personen op het kasteel 
van Ravestein eed en trouw gezworen hebben aan Adolf van Kleef, als 
erfheer des lands na doode van vrouw Elisabeth, met belofte, dat zij 
hem het kasteel zullen overgeven.

Oorspronkelijk stuk, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp, onder no. 1052.

44b 1 605 N

1441 Jan, oudste zoon des heeren van Kleef, verklaart, dat wanneer zijn 
vader Adolf van Kleef door den hertog van Braband het slot, de stad 
en het land van Ravestein wordt toegewezen met uitkering van eene 
grootere geldsom dan 10,000 Rijngulden, hij dat meerdere voor zijn 
rekening zou nemen.

Oorspronkelijk stuk, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp,onder no. 1075.

44c 1 606 N
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1442 Brief van den Roomsch koning Frederik op een beklag van Engelbert 
van Nassau en Roprecht van Virnenburg wegens de uitspraak des 
hertogs van Braband, waarbij het land van Ravestein aan Adolf van 
Kleef was toegekend; bij welken brief deze laaste verzocht wordt, om 
in de eerste rijkszitting te verschijnen, ten einde de zaak opnieuw te 
onderzoeken.

Oorspronkelijk stuk, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp, onder no. 1091, met een opgedrukt zegel des 
konings, doch merkelijk geschonden.

44d 1 608 N

1444 Geregtelijke uitspraak van Philips den goede, als hertog van Braband, 
tusschen Adolf en zijn zoon Jan van Kleef ter eenre, en de huizen van 
Virnenburg en Nassau ter andere zijde, in de geschillen omtrent het 
bezit van het land van Ravestein: 1º Alle ongeregtigheden en 
vijandelijkheden, ter oorzake van dit geschil gepleegd, zijn vergeven 
en vereffend; 2º die van Kleef bezitten het land van Ravestein, en 
daarvoor keren zij 22,000 Rijngulden aan de andere partij uit; 3º als 
Kleef slechts 10,000 gulden kontant geven kan, zal de andere partij 
het slot, de stad en het land van Ravestein als pandheeren inhouden 
met de helft der inkomsten, tot zoo lang de overige 12,000 gulden 
betaald zijn, enz.

Gelijktijdige enkele copie, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp, behoorende bij no. 1123.

44e 1 611 N

1444 Verlei der heerlijkheid Ravestein aan Adolf van Kleef. Authentiek afschrift in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp, onder no. 1123.

44f 1 624 N

1444 De heeren van Breda en Virnenburg verklaren, dat hun door hertog 
van Kleef de 22,000 Rijnsche goudgulden behoorlijk voldaan zijn.

Oorspronkelijke brief, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp, onder no.1123, gesterkt met twee zegels.

44g 1 625 N

1444 Jan van Kleef, heer van Ravestein, verklaart, dat hij het land van 
Ravestein aan zijn vader Adolf afstaat zijn leven lang gedurende, 
omdat hij de 22,000 gulden aan de huizen van Nassau en Virnenburg, 
ingevolge de geregtelijke uitspraak, voor hem heeft voorgeschoten.

Oorsponkelijk stuk, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp behoorende bij no.1123, gesterkt met een zegel.

44 h 1 629 N

1446 Adolf van Kleef bevestigt de keur en voorregten der stad Ravestein. Landtcharte van Ravesteyn, MS. v. C.,blz. 150-155. 45 1 193 N
1446 Voorwaarden en bedingen, waarbij Adolf van Kleef en zijn oudste zoon 

Jan aan Dirk van Bronkhorst, pandheer van het kerspel Uden, de 
betrekking van ambtman over het slot en de stad Ravestein en het 
land van Herpen opdragen.

Oorsponkelijk stuk, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp, onder no. 1173, gesterkt met drie zegels.

45a 1 631 N
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1448 Arnoud, hertog van Gelderland, bevestigt eenige voorregten der 
burgers van Grave, en onder anderen, dat de goederen der inwoners 
des lands van Herpen in het land van Cuik gelegen, schatvrij zullen 
wezen, zoolang datzelfde voorrregt aan de ingezetenen van Grave 
voor goederen, in dat land liggende, wordt toegestaan.

Van Alen, Paringet's Beschrijving van Grave, blz. 518-519. 46 1 195 N

1448 Familieberigten omtrent Jan I, hertog van Kleef, en zijne echtgenoot 
Elisabeth van Bourgondië, gravin van Nevers en Rhetel.

O. Vredii, Genealogiae Comitum Flandriae, t. II, p. 308. 45b 1 642 F/L

1448 Familieberigten omtrent Adolf van Kleef,heer van Ravestein, en zijne 
echtgenooten Beatrix van Portugal en Anna van Bougondie, benevens 
zijne kinderen.

O. Vredii, Genealogiae Comitum Flandriae, t.II, p. 348-350 et 
424.

45c 1 643 F/L

1449 Uiterste wilsbeschikking ten behoeve der kerk van Uden, der kapel van 
Zeeland en bijzonderlijk der kapel van Volkel.

Oorspronkelijke perkamenten brief, ten archieve van het 
rectoraat te Volkel.

47 1 196 L

1450 Broederscheiding tusschen Jan en Adolf van Kleef. Aan den laatsten 
valt het land van Ravestein en de heerlijkheid Wienendaal ten deel.

Dithmarus, W. Teschenmagheri, Annales Cliviae, Juliae, 
Montium,Marcae westphalicae etc., codex diplomaticus, fol. 
101-106.

48 1 199 L

1450 Broerderscheiding tusschen Jan en Adolf van Kleef, aan den laatste 
valt het land van Ravestein en de heerlijkheid Wienendaal ten deel.

Oorspronkelijk stuk, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp onder no.1271 (1).

47a 1 649 L

1453 Huwelijksvoorwaarde tusschen Adolf van Kleef en Beatrix van 
Portugal, ten overstaan van den hertog en hertogin van Bourgondie en 
Braband gesloten, voornamelijk betrekkelijk het huwelijksgoed der 
bruid.

Authentieke copie, in de Bourgondische boekerij te Brussel. 
Cataloque des Mss., t. III, p. 248, no.12654.

48a 1 666 F

1455 Verdrag door tusschenkomst van den Raad van Braband aangegaan 
tusschen de stad 's Hertogenbosch en Adolf van Kleef, als heer van 
het land van Ravestein, wegens zekere restvorderingen door de 
ingebieders der stad 's Hertogenbosch in het land van Ravestein 
gedaan.

Oorspronkelijke perkamenten brief, ten archieve van 's 
Hertogenbosch, vergeleken met een' perkamenten codex, 
genaamd 't Swart Privilegieboek, mede ten archieve voormeld, 
geteek.E, no. 5, fol. 154 vso.

49 1 216 N

1455 Stichting van het rectoraat in de kapel van Volkel en begiftiging van 
eenige jaarlijksche inkomsten.

Notariele copie op perkament ten archieve van het recoraat te 
Volkel.

50 1 227 L

1455 De gilde van den ouden voetboog te Uden sticht eene capellany in de 
parochiekerk.

Gebrekkig afschrift met eene Nederduitsche vertaling uit de 
voorgaande eeuw, ten archieve der pastorij te Uden.

51 1 237 L

1455  Johannes van Heinsbergen, bisschop van Luik, keurt de stichting 
goed van het rectoraat in de kapel te Volkel.

Oorspronkelijk perkamenten charter, gesterkt met het 
bisschoppelijke zegel in rood was, berustende in het archief 
van het rectoraat te Volkel.

52 1 254 L
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1456 Herman, zoon van Bronkhorst en Batenburg, tijdelijke heer van Uden, 
verzoekt de goedkeuring des landdekens van Cuik op zijne collatie 
van het rectoraat in de kapel te Volkel.

Oorspronkelijke perkamenten brief, waarvan het zegel is 
verloren gegaan, in het archief van het rectoraat te Volkel.

53 1 259 L

1456 De aartsdiaken van Kempenland hecht zijne goedkeuring aan de 
stichting van het rectoraat in de kapel van volkel.

Naar eene gebrekkige copie van den 22 december 1666, ten 
archieven van het rectoraat te Volkel.

54 1 260 N

1457 De stad Grave en de gemeente Uden leggen hare onderlinge 
geschillen bij, ontstaan over het scharen van vee in den Graspeel.

Landtchaerte van Ravestein, Ms. v. C., fol. 142, vergeleken 
met de Landtcarte van Ravensteyn, Ms., berustende in het 
gemeentearchief vaan Uden, fol. 5a vso.

55 1 263 N

1462 Adolf van Kleef geeft eenige voorregten aan de gemeente Uden. Landkaart van Ravestein, Ms. v.C. no. 2, fol.4, en landcart van 
Ravensteyn, Ms., in het gemeente-archief van Uden, fol. 4.

56 1 265 N

1464 Adolf heer van Ravensteyn,geeft aan de gemeente Uden eenige 
voorregten.

Landtchaerte van Ravensteyn, Ms., berustende in het 
gemeentes-archief van Herpen, fol. 2 vso, vergeleken met 
Christyn, Costumen van Braband, dl.II, blz. 988.

57 1 270 N

1464 Adolf, heer van Ravensteyn, geeft aan de gemeente Uden eenige 
voorregten.

Landkaart van Ravestein, Ms. v. C. No 2, fol.9 en Ms. v. C. 
no.1, alsmede Landtcarte van Ravensteyn, Ms. in het 
gemeente-archief van Uden, fol.4a vso.

58 1 276 N

1466 Voorwaardelijke pausselijke vergunning aan den abt van Bern, om 
goederen te Herpen te verkopen

Oorsponkelijke perkamenten brief, gesterkt met twee gave 
uithangende zegels der kapitteldekens van s-Hertogenbosch 
en Hilvarenbeek in rood was, in het archief der abdij van Bern 
te Berlicum.

58a 1 678 N

1467 De rector der kapel van Zeeland en de kerkmeesters ter eene, en de 
inwoners daar ter andere zijde leggen hunne geschillen bij.

Authentieke copie, uit het Latijn vertaald door den notaris 
Hermanus Peerboom, den 4 januari 1704, berustende ter 
archieve der pastorij van Zeeland.

59 1 280 N

1473 De bisschop van Luik hecht zijne goedkeuring aan het stichten van 
een tweede altaar en beneficie in de kapel te Zeeland, met verpligting 
om wekelijks drie missen te lezen.

Gebrekkig afschrift, medegedeeld door den heere J.A. 
Coppens, rector te Handel.

60 1 286 L

1477 Stichting van een beneficie in de kapel te Volkel, voor eene 
Vrijdagsche mis.

Oorspronkelijke perkamenten brief,gesterkt met een 
uithangend zegel in groen was, berustende in de pastorij te 
Volkel.

60a 1 679 N

1479 In de blijde inkomste van Maximilaan komt als getuige voor “mijn 
Heere van Ravensteyn, Stadhouder Generael” der Nederlanden, 
namelijk Adolf van Kleef, heer van Ravestein.

Luyster van Brabant, dl. III, blz. 8. 60b 1 680 N
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1479 De hertog en hertogin van Braband vergunnen aan Adolf van Kleef, 
dat zijne heerlijkheid, Ravestein, Herpen en Uden, onzijdig kan blijven 
gedurende den Gelderschen oorlog.

Gelijktijdige copie, berusstende in het Kleefsch-Marksch 
archief te Dusseldorp, onder no. 1582 1/2.

60c 1 681 N

1480 In een diploma van Maximiliaan en Maria komt als getuige voor de 
heer van Ravestein [Adolf van Kleef]

Luyster van Brabant, dl. III, blz. 17. 60d 1 683 N

1480 De Hertog en hertogin van Bourgondië en Brabant gelasten hunne 
onderhoorigen, om stiptelijk de onzijdigheid te bewaren, welke zij aan 
het land van Ravestein gedurende de Gelderschen oorlog hadden 
verwaarborgd. Dit besluit werd genomen op eene klagte van den 
eigenaar dier heerlijkheid, dat de ingezetene der stad en meijerij van 's 
Hertogenbosch deze onzijdigheid volstrekt niet eerbiedigden.

Oorspronkelijk stuk, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp onder no.1583 1/2 met een zegel 

60e 1 684 N

1484 Pauselijke vergunning aan de inwoners van Uden, dat zij op Zon en 
feestdagen volstaan kunnen met misse te hooren in de kapel van 
Volkel, zonder de dienst in de parochiekerk bij te wonen, Paaschdag 
echter uitgezonderd.

Vertaalde copie, ten archieve van het rectoraat van Volkel. 61 1 291 N

1487 Stichting van eene wekelijksche mis in de kapel te Volkel, benevens 
eenige andere giften bij testament aan onderscheidene kerken.

Notariele acte op perkament, ten archieve van het rectoraat te 
Volkel.

62 1 292 L

1487 Rekening en ontvangsten en uitgaven van het land van Ravestein van 
St. Lambert 1486 tot St.Lambert 1487.

Oorspronkelijke “rekenynghe Ian Ducroeux, rentmeyster der 
lande van Ravestein, van Herpen en van Uden”, berustende in 
het Kleefsch-Marksch archief te Dusseldorp.

61a 1 688 N

1492 Beschrijving van het grafmonument van Adolf van Kleef, heer van 
Ravestein, in de voormalige kerk der Dominikanen te Brussel.

Le Roy, Grand Théatre sacré de Brabant, t. I, p. II, pag.259, 
260.

63 1 298 F

1492 Philips van Kleef, heer van Ravestein, bekent in drie verschillende 
schepenbrieven, aan even zoo vele burgers der stad 's Hertogenbosch 
verkocht te hebben tweemaal veertien en eens dertien mudden rogge 
erfpacht uit zijne landen te Ravensteijn.

Ingebodt in den Lande van Ravesteyn, Herpen etc., Ms. circa 
1605, ten archieve der stad 's Hertogenbosch, geteekend E, no 
33, fol. 36 vso - 38 vso.

64 1 300 L

1492 Ontwerp der lijkplegtigheden van Adolf van Kleef, heer van Ravestein, 
te Brussel

Afschrift in Funerailles des Princes, Ms. in klein fol., 
berustende in de Bourgondische boekerij te Brussel, onder no 
16383.

62b 1 726 F

1495 Philips van Kleef, heer van Ravestein, begunstigt de gemeente 
Herpen met twee vrije jaarmarkten.

Landtchaerte van Ravensteijn, Ms. v. C., fol. 155 65 1 304 N

1495 Familieberigten omtrent Philips van Kleef, heer van Ravestein, zijne 
vrouw Francisca van Luxemburg en onwettige kinderen.

O. Vredii, Genealogiae Comitum Flandriae, t.II, p.350-352 en 
153, 154.

64a 1 742 N
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1501 Voor de regering van 's Hertogenbosch getuigen eenige inwoners, 
geregtelijk opgeroepen, al wat hun bekend was wegens de stads 
jurisdictie en het ingebod in de landen van Ravenstein, Megen, 
Herpen, Uden enz., doch bijzonder te Oijen.

Ingebodt inden Lande van Ravesteyn, Herpen etc., Ms. circa 
1605, ten archieve der stad 's Hertogenbosch, geteekend E, no 
33, fol. 71-79.

66 1 306 N

1503 De bisschop van Luik erkent de pauselijke vergunning aan die van 
Volkel toegestaan, om in de kapel aldaar misse van obligatie te 
hooren.

Vertaalde copie, ten archieve van het rectoraat te Volkel. 67 1 321 N

1510 De pastoor van Uden en de rector van Volkel komen overeen, dat de 
bewoners van het gehucht Volkel niet gehouden zullen zijn, op Zon- en 
feestdagen in de parochiekerk misse te horen, onder voorwaarde, dat 
zij het, des verkiezende, echter vrijelijk doen kunnen.

Vertaalde copie, ten archieve van het rectoraat te Volkel. 68 1 323 N

1517 De bisschop van luik geeft eenige geestelijke voorregten aan degenen, 
die het Christusbeeld in de kerk der Kruisheren, vroeger te 's 
Hertogenbosch, thans te Uden ter vereering uitgesteld, godsdienstig 
zullen hebben bezocht.

Perkamenten brief, met uithangend rood zegel, gedeeltelijk 
afgebroken, ten archieve van het Kruisheerenklooster te Uden.

68a 1 746 L

1520 Beschrijving en afbeelding van het huis van Ravestein te Brussel, 
zooals het zich thans nog vertoont.

Messager des Sciences historiques et Archives des Arts de 
Belgique. Gand, 1894. Pag. 113.

68b 1 748 F

1521 Uiterste wilsbeschikking van Philips van Kleef, heer van Ravestein. Notariele copie, berustende in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp.

68c 1 751 F

1522 De Raad van Brabant handhaaft de stad 's Hertogenbosch in het regt, 
dat voor hare schepenen goederen te Uden kunnen worden belast en 
gehypothekeerd, en dat zij daarover in regten kennis mag nemen.

Oorspronkelijke perkamenten brief, berustende ten archieve 
van 's Hertogenbosch (groote komme), met een uithangend 
doch geschonden zegel van Karel V, als hertog van Braband, 
in rood was.

69 1 324 N

1522 Landkaart der landen van Ravenstein, Herpen, Uden en Velp, door 
Philips van Kleef vergund, omtrent justitie, politie enz.

Geauthentiseerde Landtchaerte van Ravensteyn, Ms., 
berustende in het gemeentes-archief van Herpen, fol. 8, 
vergeleken met Christyn, Costumen van Braband, dl. II, 
blz.989.

70 1 330 N

1522 Hendrik van Maren, pastoor van Uden, sticht een beneficie ter eere 
van de H. Anna in de kerk aldaar, met verpligting voor den beneficiant, 
om wekelijks vijf missen te lezen.

Oorspronkelijk testament op tien vellen perkament in klein 
folio, in de vouw merkelijk beschadigd, en doorlopend 
vergeleken met eene authentieke gelijktijdige copie op papier, 
berustende ten archieve van de pastorij te Uden

71 1 364 L

1524 Philips van Kleef, heer van Ravestein, verkoopt ten erfpacht 150 
mudden rogge uit zijne goederen in deze zijne heerlijkheid gelegen, 
ten overstaan van schepenen der stad s'-Hertogenbosch 

Ingebodt inden lande van Ravensteyn, Herpen etc., Ms. ten 
archieve van 's Hertogenbosch, geteekend E, no 34, fol.43, 44.

72 1 375 L
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1526 Uiterste wilsbeschikking van Philips van Kleef, omtrent de erfopvolging 
in zijne heerlijkheid Ravestein.

Ingebodt in den lande van Ravensteijn, Herpen etc., Ms. ten 
archieve van 's Hertogenbosch, geteekend E, no 33, fol. 40 
vso - 42, vergeleken met eene andere copie van dat 
handschrift in hetzelfde archief, geteekend E, no.34, fol. 45, 
46, met Landtchaerte van Ravensteyn, Ms. v. C., fol. 160 vso, 
en met dat van v. C. no 2, fol. 89.

73 1 378 N

1526 Keur door Philips van Kleef aan de ingezetenen van Uden, Zeeland en 
Boekel verleend, wegens het gebruik van de Peel.

Landtchaerte van Ravensteyn, Ms. v. C., fol. 157, vergeleken 
met Ms. v.C. no 2, fol. 5 a.

74 1 382 N

1528 Beschrijving van het grafmonument van Philips van Kleef, heer van 
Ravestein, en zijne vrouw Francisca van Luxemburg in de kapel van 
den apostel Philippus in de voormalige kerk der Dominikanen te 
Brussel.

Le Roy, Grand Théatre sacré de Brabant, t. I, 2e p., pag. 260. 75 1 384 F

1528 Johan van Kleef, als vader en voogd van Willem van Kleef, heer van 
Ravestein, geeft gevolg aan de uiterste wilsbeschikking van Philips 
van Kleef, waarbij hij woningen en jaarlijksche inkomsten te Herpen 
bestemd had voor dertien armen.

Oorspronkelijke brief op perkament, gesterkt met een 
uithangend zegel in rood was, in het archief der gemeente 
Herpen.

76 1 388 N

1528 Inventaris van gouden, zilveren, koperen, tinnen en ijzeren tafel- en 
keukengerief, benevens linnen en pellen, behoord hebbende aan den 
heer en vrouwe van Ravestein, waarachter eene opgave hunner 
huizen te Brussel.

Enkele copie, in het Kleefsch-Marksch archief te Dusseldorp. 75a 1 760 F

1528 Inventaris van gouden sieraden, edelgesteenten enz., behoord 
hebbende aan de heer van Ravestein.

Oorspronkelijk stuk, in het Kleefsch-Marksch archief te 
Dusseldorp.

75b 1 771 F

1533 Johan, hertog van Kleef, geeft als vader en voogd van Willem, heer 
van Ravestein, eenige landregten aan stad en lande van Ravestein.

Geauthentiseerde Landtchaerte van Ravesteyn, Ms., 
berustende in het gemeentes-archief van Herpen, fol. 32-40, 
vergeleken met Christyn, Costumen van Braband, dl.II, blz. 
998

77 1 393 N

1533 De ingezetene van Uden en Zeeland geven toestemming, dat de 
eigenaar of vruchtgebruikers van twee nieuwe huizen, gelegen aan de 
graspeel onder de parochie van Velp, mogen gebruik maken van 
gezegden graspeel en gemeente.

Gebrekkige copie, in het dorpsarchief van Zeeland. 77a 1 775 N

1535 Johan van Kleef, als vader en voogd van Willem van Kleef, heer van 
Ravestein, bekrachtigt de voorgaande toestemming.

Gebrekkige copie, in het dorpsarchief van Zeeland. 77b 1 776 N
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1537 Vonnis van den cancellier en raad van Braband, namens keizer Karel 
V, als hertog van Braband, waarbij de stad 's Hertogenbosch wordt 
gehandhaafd in hare possessie, executie en jurisdictie van het ingebod 
in den lande van Ravestein.

Oorspronkelijke perkamenten charter, gesterkt met een 
uithangend groot zegel met contrazegel in rood was, ten 
archieve der stad 's Hertogenbosch (groote komme).

78 1 410 N

1542 Geregtelijke verklaring wegens een' chijns uit den Geerakker onder het 
gehucht Heze te Vechel, ten behoeve der kapel van Zeeland.

Copie, ten archieve der pastorij van Zeeland. 78a 1 777 N

1543 In het verdrag tusschen keizer Karel V en Willem IV, hertog van Gulik, 
Gelre en Kleef, en heer van Ravestein, draagt de laatste aan den 
eersten Ravestein op, om het weder ter leen te ontvangen, en zal hij 
het kasteel van die plaats steeds voor den keizer, als heertog van 
Braband, en deszelfs dienaren open houden.

Van Loon, Groot Gelders Placaetboek, dl.I, blz. 20-26, 
vergeleken met het privilegieboek van den Secretaris Ruys, 
ten archieve der stad 's Hertogenbosch, geteekend E, no 23, 
fol.190 vso -197.

79 1 414 L

1544 De Staten van Braband hechten hunne goedkeuring aan het verdrag 
op den rijksdag te Spiers, den 24 januarij 1544 tusschen Karel V en 
Willem IV van Kleef gesloten, waarbij aan den laatste de stad 

Acten en Octroijen, Ms. ten archieve van 's Hertogenbosch, 
geteekend C, no 21, fol.133.

80 1 416 N

1544 Maria van Hongarije schrijft, als regentes der Nederlanden, de stad en 
meijerij van 's Hertogenbosch aan, om de vestingwerken van 
Ravestein, onder toezigt van eenige krijgskundigen te slechten.

Memorieboeck der fortificatie, Ms. ten archieven der stad 's 
Hertogenbosch, onder de Krijgszaken, no.8, fol. 50 vso - 51 
vso.

81 1 418 F

1544 De vestingwerken der stad Ravestein afgebroken. Recueil van oude Charters, Privilegien etc. van 's Bosch, 
berustende in de boekrij van het Noord-Brabandsch 
Genootschap, fol. 7 vso. - Dr.Hermans, Bijdragen over Noord-
Braband, dl. I, blz. 534.

82 1 420 N

1544 Verklaring der schepenen van Herpen en Uden, hoe men regtens 
gewoon is te procederen tegen degenen, die in gebreke blijven hunne 
schulden te kwijten.

Landchaerte van Ravensteyn, Ms. v. C., fol. 53, 54. 83 1 420 N

1546 Octrooi van Willem IV, hertog van Kleef, als heer des lands van 
Ravestein, wegens de water- en dijkwerken bij de Ravesteinsche sluis 
onder Megen.

Landchaerte van Ravensteyn, Ms. v. C., fol. 164-167, 
vergeleken met eene losse, doch even zoo gebrekkige copie, 
ten archieve van het polderbestuur te Ravestein.

84 1 423 N

1548 Willem IV, hertog van Kleef, geeft eenige voorregten aan zijne 
onderzaten van het land van Ravestein, ter gelegenheid van zijne 
inhuldiging.

Geauthentiseerde Landtchaerte van Ravestein, Ms., 
berustende in het gemeentes-archief van Herpen, fol. 40 vso – 
43, vergeleken met Christyn, Costumen van Braband, dl. II, 
blz. 1001.

85 1 426 N

1557 Aanvulling en bevestiging van eener keur van den 17 december 1526, 
wegens het gebruik van den Peel, gegeven door Willem IV, hertog van 
Kleef, als heer van Ravestein.

Landtchaerte van Ravestein, Ms. v. C., fol. 156-160, 
vergeleken met Ms. v. C. no 2, fol. 5 a.

86 1 431 N
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1565 Prins Willem van Nassau en de markgraaf Jan van Bergen-op-Zoom 
maken een voorloopig verdrag, als gekozen arbiters, over den 
Zegedijk onder Haren.

Landtchaerte van Ravestein, Ms. v. C., fol. 168-171. 87 1 433 N

1565 Gecommitteerden uit het kwartier van Maasland en het graafschap 
Megen, den Groenendijk met vele gaten doorstoken ziende, maken 
een accoord om dien te herstellen.

Christyn, Costumen van Brabandt, dl. II, blz. 1013. 86a 1 781 N

1566 Accoord wegens de vrije Keukentiende te Uden, met den bezitter 
aangegaan

Notariële copie, ten archieve van het Kruisheerenklooster te 
Uden.

88 1 437 N

1566 Van wege den graaf van Megen wordt van de gecommitteerden des 
kwartiers van Maasland en s' Hertogenbosch eene bijeenkomst 
verlangd, ten einde de belangen van den Groenendijk te bespreken.

Christyn, Costumen van Brabandt, dl. II, blz. 1013. 88a 1 784 N

1567 Sonnius, bisschop van 's Hertogenbosch, schrijft aan Viglius van 
Zuichem over tegenkantingen,welke hij bij het aanvaarden zijner 
bediening in het land van Ravestein ontmoet.

P.F.X. De Ram, Francisci Sonnnii ad Viglium Zuichemum 
epistolae, pag.116.

88b 1 785 L

1569 Overeenkomst tusschen den heer van Ravestein en den graaf van 
Megen,wegens den Zegedijk onder Haren.

Notarië copie ten archieven van het dijkbestuur te Ravestein, 
vergeleken met Landtchaerte van Ravestein, Ms. v. C., 
fol.171.

89 1 441 N

1569 Gerechtelijke verklaringen, voor de schepenen van Grave afgelegd, 
omtrent de grenzen van den Graspeel tusschen Grave en Escharen ter 
eenre, en Zeeland en Uden ter andere zijde.

Van Alen, Paringet's Beschrijving van Grave, blz.464-467. 90 1 446 N

1596 Nota aan de regering van 's Hertogenbosch, wegens het doorsteken 
van den Groenendijk door die van Deursen en Dennenburg.

Minute, ten archieve der stad 's Hertogenbosch, onder de losse 
stukken.

91 1 450 N

1596 De regering van 's Hertogenbosch schrijft aan den drossard van 
Ravestein wegens het doorsteken van den Groenendijk.

Minute, ten archieve der stad 's Hertogenbosch, onder de losse 
stukken.

92 1 453 N

1596 Antwoord van den drossard van Ravestein aan de regering van 's 
Hertogenbosch, zich beklagende over de ingezetenen van Megen, 
wegens den Groenendijk.

Brief, ten archieve der stad 's Hertogenbosch, onder de losse 
stukken.

93 1 455 N

1596 Minute van twee brieven aan den drossard van Ravestein, dat de 
kwartierschout van Maasland is uitgenodigd, om tegenwoordig te zijn 
bij de te houden bijeenkomst op den Groenendijk.

Minute ten archieve der stad 's Hertogenbosch, onder de losse 
stukken.

94 1 459 N

1596 Brief van de kwartierschout van Maasland betrekelijk de gehouden 
bijeenkomst wegens den Groenendijk.

Brief, ten archieve der stad 's Hertogenbosch, onder de losse 
stukken.

95 1 460 N

1596 Punten van onderzoek omtrent de geschillen tusschen Megen en 
Ravestein, nopens den Groenendijk.

Minute ten archieve der stad 's Hertogenbosch, onder de losse 
stukken.

96 1 462 N
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1597 Verdrag tusschen het land van Ravestein en dat van Megen, wegens 
de hoogte van den Zegedijk of Groenendijk onder Haren.

Naar den oorspronkelijke verdragbrief, ten archiefe van het 
dijkbestuur te Ravestein en en eene authentieke copie ten 
archieven van 's Hertogenbosch, onder de losse stukken, 
vergeleken met Christyn, Costumen van Braband, dl. II, blz. 
1013.

97 1 464 N

1597 Pachtconditien der Keukentiende te Uden. Notariële copie , ten archieve van het Kruisheerenklooster te 
Uden.

97a 1 786 N

1600 Stukken rakende een geschil van den hertog van Kleef met de stad 's 
Hertogenbosch, wegens het regt van ingebod

[Codex ten archieve van de stad 's Hertogenbosch, geteekend 
E, no 33, fol. 1, 15-18, 20 vs., 22.]

98 1 470 N

1605 Verbond tusschen Frederik, paltsgraaf en keurvorst aan den Rijn, 
Joachim Frederik, markgraaf en keurvorst van Brandenburg, en Johan 
Sigismund, markgraaf van Brandenburg in Pruisen, ter eenre, en de 
Staten-generaal der Vereenigde Nederlanden ter andere zijde, waarbij 
de eersten voor drie jaren eene geldelijke subsidie beloven, en de 
tweeden zich verbinden, om hen in de erfregten te handhaven op de 
vorstendommen Gulik, Kleef, Berg, de graafschappen van der Mark en 
Ravensberg en de heerlijkheid Ravestein, bij het overlijden van Johan 
Wilhelm van Kleef.

Aitzema, Saeken van Staet en Oirlogh, ed. in-4º, dl. XI, afd. 2, 
blz. 1086. - Dumont, Corps diplom., t. V, 2e part., pag. 53. - 
Lunig, Teutsches Reichs-Archief, II Th., S. 69.

99 1 475 N

1609 Verdrag van Dortmund tusschen Johan Sigismund, keurvorst van 
Brandenburg, namens zijne vrouw Anna uit het huis van Kleef, en 
Wolfgang Wilhelm, paltsgraaf van den Rijn, van wege zijne moeder 
Anna, mede uit het Kleefsche huis, waarbij zij zich verbinden, om een 
vergelijk te treffen over de erfopvolging in de nalatenschap van Johan 
Wilhelm van Kleef, hetzij bij onderling contract hetzij in regten, zonder 
de overige aanspraken op de erfenis uit te sluiten.

Aitzema, ed. in-4º, dl.I, blz. 245, en ed. in-fol., dl. I, blz. 109. - 
Lunig, Abtheil. IV, Absatz 4, Seite 69. - Dumont, t.V, 2e part., 
p.103.

100 1 475 N

1610 Verklaring van Johan Sigismund van Brandenburg, Philips Lodewijk en 
Wolfgang Wilhelm, vader en zoon, paltsgraven van den Rijn, waarbij 
het verdrag van Dortmund bekrachtigd wordt en dat men zal overgaan 
om de archieven te openen, zoodra Wolfgang Wilhelm te Dusseldorp 
zal zijn aangekomen, en dat de arbiters drie maanden daarna zullen 
overgaan om de erfregten van elk te onderzoeken en een beslissend 
vonnis uit te brengen.

Aitzema, ed. in-4º, dl.I, blz.254. – Lunig, Abtheil. IV, Absatz 3, 
Seite 70. - Dumont, t. V, 2e part., pag. 121.

101 1 476 N
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1610 Verklaring der drie in de voorgaande acte genoemde vorsten, 
aanspraak makende op de Guliksche landen, dat het verdrag van 
Dortmund de aanspraak van het paltzerhuis van Tweebrugge op de 
Guliksche erfenis niet kan praejudiceren

Lunig, Abtheil. IV, Abs. 3, Seite 76. - Dumont, t.V, 2e part. p. 
125.

102 1 476 N

1610 De Duitsche vorsten te Hal in Zwaben vereenigd, verbinden zich aan 
de koning van Frankrijk, om de erfopvolging in de Guliksche landen te 
zullen vededigen tegen het huis van Oostenrijk.

Frédéric Léonard, Recueil, t. III, pag. 1. - Dumont, t.V, 2e part., 
pag. 126.

103 1 476 N

1610 Verdrag tusschen den Koning van Frankrijk en de keurvorsten van 
Brandenburg, dien van den Palts en andere vorsten des H.Roomschen 
Rijks, om de Guliksche erflanden te beschermen voor de naaste 
bloedverwanten.

Aitzema, ed. in-4º,dl.I, bladz. 52.- Frédérik Léonard, t. III, pag. 
3. - Dumont, tom. V, 2e partie, pag. 135. - Lunig, I Theil, 
Abth.II, Seite 278.

104 1 477 N

1610 Keizer Rudolf II beleent den keurvorst Cristiaan van Saksen en zijn oir 
met Gulik, Berg, Kleef en aanhoorigheeden.

Lunig, IITh., Abth. IV, Abs. 3, Seite 131. - Dumont, l. c. pag. 
144.

105 1 477 N

1611 Verdrag van toenadering tusschen de huizen van Saksen, 
Brandenburg en Palts-Neuburg omtrent de erfopvolgong in de 
Guliksche landen, waarbij aan Saksen dezelfde regten worden 
toegekend, welke de twee andere huizen in het voorloopig beheer 
dezer landen hebben, tot zoolang de einduitspraak bij den keizer nog 
niet zal zijn geschied.

Lunig, t.a.p. Seite 135. - Dumont, t. a. p. pag. 160. 106 1 477 N

1611 Aanschrijving van de Aartshertogen Albert en Isabella aan den 
drossard des lands van Ravestein, om de Hervormde 
godsdienstoefening te weren.

Minute des briefs, in het rijks-archief te Brussel, gequot. 
Audience, carton 167, no 21.

107 1 478 F

1611 Advies van den geheimenraad te Brussel aan den aartshertog Albert, 
dat men naar de vorsten van Brandenburg en Neuburg behoorde te 
schrijven omtrent het weren der Hervormde eerdienst in het land van 
Ravestein.

In het rijks-archief te Brussel, gequot.Audience, carton 167, no 
22.

108 1 479 F

1611 Concept-brief van den aartshertogen Albert en Isabella aan de 
keurvorsten van Brandenburg en Neuburg, met bevel, om alle 
nieuwigheid in de godsdienst in het land van Ravestein te weren.

Minute, in het rijks-archief van Brussel, gequot. Audience, 
carton 167, no 23.

109 1 480 F

1612 Klagt der dorpsbesturen van Uden,Veghel en Nistelrode tegen het 
bestuur van Dinther, aan den stadhouder en leenmannen in het 
kwartier van 's Hertogenbosch, omtrent het verstoppen der 
waterleiding de Jueck.

Authentieke copie, in het gemeente-archief van Uden. 110 1 481 N

1612 Geregtelijke verklaring wegens de ligging eener brug over de 
waterleiding de Jeuk, aan de grenzen van Uden.

Authentieke copie, in het gemeente-archief van Uden.. 111 1 482 N
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1612 Vonnis der Leenmannen van het kwartier van 's Hertogenbosch, 
waarbij die van Heeswijk en Dinther veroordeeld worden, om de 
hoofden in de waterleiding de Jeuk gelegd, te ruimen.

Landkaart van Ravestein, berustende in de pastorij van 
Boekel, fol. 35.

112 1 486 N

1613 De raden van den keurvorst van Brandenburg en den paltsgraaf van 
Neurberg te Kleef klagen aan den drossard van Megen, dat het 
verdrag in 1597 omtrent den Zegedijk niet wordt onderhouden, 
waardoor het land van Ravestein het water niet kan lossen, en 
verzoeken, dat hij degenen straffe, die inbreuk op dat verdrag 
gemaakt hebben.

Oorspronkelijke brief, in het dorpsarchief te Deursen. 113 1 487 D 

1614 Tractaat van Xanten, zijnde een verdelingsverdrag wegens het 
gezamenlijke bestuur der Guliksche erflanden tusschen George 
Willem, markgraaf van Brandenburg, en Wolfgang Wilhelm, palts-
hertog van Neuberg.

Frédéric Léonard, t. III, pag. 9. - Lunig, t. a. p. Seite 82. - 
Dumont, pag.259. - Rousset, Recueil, t. VIII, pag.1. - Aitzema, 
ed. in-4º, dl. I, blz. 235, en in-fol., dl. I, blz. 106.

114 1 490 N

1614 Ratificatie van hertog Wolfgang Wilhelm van Palts-Neuburg van het 
voorgaande verdrag.

Lunig, t.a.p. Seite 12. - Dumont, pag.261. 115 1 491 N

1615 Leenverhef door Karel, marktgraf van Burgau, landgraaf van 
Nellenburg enz. enz., namens zijne echtgenoot Sibilla van Kleef, 
gedaan aan den leenhove van Braband te Brussel, van een derdedeel 
in de heerlijkheid Ravestein.

Enkele copie, ten archieve van 's Hertogenbosch, onder de 
losse stukken.

116 1 491 N

1615 Keizer Matthias beleent den paltsgraaf Wolfgang Wilhelm met de 
Guliksche eerflanden.

Dumont, pag. 271 117 1 493 N

1615 Wolfgang Wilhelm schrijft aan zijne raden te Kleef, om de edelen in 
het land van Ravestein voorloopig bij hunne oude voorregten te laten.

Oorspronkelijke brief, berustende onder den heer Dr. Van 
Cooth te Ravestein. (Op de keerzijde staat: Papiere het huys 
Aldensteyn tot Herpen betreffend .)

118 1 494 D 

1615 De keurvorst van Brandenburg bevestigt, als heer des lands van 
Ravestein, den eigenaar van de huizing Aldenstein te Herpen in zijne 
vrijheid van heerendiensten, inkwartiering van soldaten enz.

Oorspronkelijke patentbrief, berustende onder den heer Dr. 
Van Cooth te Ravestein.

119 1 495 D 

1617 De regering van 's Hertogenbosch schrijft aan den drossaard van het 
land van Ravestein, dat door zijne onderdanen de Groenedijk op 
onderscheidene plaatsen doorgestoken is, met verzoek om denzelven 
in den vorigen staat te herstellen.

Enkele copie, ten archieve van 's Hertogenbosch, onder de 
losse stukken.

120 1 497 N

1617 De Hoogschout van 's Hertogenbosch verzoekt den drossaard van 
Ravestein tot eene zamenkomst te Oss, ten einde te spreken over het 
doorsteken van den Groenendijk.

Enkele copie, ten archieve van 's Hertogenbosch, onder de 
losse stukken.

121 1 499 N
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1617 De raden des hertogs van Kleef te Kleef trachten de regering van 's 
Hertogenbosch te overtuigen, dat van alle oude tijden en volgens 
gemaakte verdragen, het opperwater van het land van Ravestein loop 
heeft door het graafschap Megen en de Maasdorpen der meijerij.

Landtcharte van Ravensteyn, MS.v.C., fol. 180 vso. 122 1 500 D 

1617 De stedelijke regering van Grave verzoekt aan die van 's 
Hertogenbosch, om de ingezetene van Oss te gelasten, het water door 
de gaten in de Zegedijk den vrijen loop te doen houden en die 
wederom te openen.

Enkele copie, ten archieve van 's Hertogenbosch, onder de 
losse stukken.

123 1 505 N

1618 In antwoord op voorgaande brief betoogt de regering van 's 
Hertogenbosch, dat het opperwater des lands van Ravestein niet kan 
worden gelost langs de neerdorpen der meijerij, maar slechts door de 
sluizen in de Maas.

Enkele copie, ten archieve van 's Hertogenbosch, onder de 
losse stukken.

124 1 507 N

1621 Hoe het krijgsgarnizoen der Verenigde Nederlanden te Ravestein de 
inwoners van Huisseling hunne kerk op den Schaafdries doen slopen, 
en hoe zij daar schoorvoetend aan voldoen.

Oorsponkelijk en gelijktijdig opstel, ten archieve van de pastorij 
te Huisseling, groot 15 bladz. in-4º.

125 1 510 N

1622 Verdrag tusschen Keur-Brandenburg, George Wilhelm en de Staten-
Generaal der Nederlanden, om den eersten te verdedigen in zijne 
regten op de Guliksche erflanden.

Londorpii,  Act.publ., tom.II, pag.623. - Aitzema, in-fol., dl.I, 
blz.114, en in-4º, dl. I, blz. 264. - Dumont, pag.409. - Lunig, 
Seite 54.

126 1 518 N

1623 Brief van den keurvorst van Brandenburg, met bepaling, dat Adolf van 
Hoengen, gezegd Wassenberg, op den huize Aldenstein te Herpen, 
mede in de dorps- en andere lasten moet deelen.

Oorspronkelijke brief, berustende onder den heer Dr. van 
Cooth te Ravestein.

127 1 518 D 

1623 Keizer Ferdinand ll verklaart zich ten voordeele van den paltsgraaf 
Wolfgang Wilhelm, wegens de Guliksche erflanden.

Dumont pag. 425 128 1 520 N

1624 Voorloopig verdrag van Dusseldorp tusschen Keur-Brandenburg, Jan 
Sigismund en den paltsgraaf Wolfgang Wilhelm, waarbij zij 
overeenkomen, om de Guliksche erflanden gezamenlijk te 
administreren.

Dumont pag. 446. - Aitzema, in-fol.,dl.I, ,bladz. 458, en in -4º, 
dl.I,blz. 1193. - Londorp, pag. 815. - Lunig, lll Theil, Seite 89.

129 1 520 N

1624 Klagte der gezamenlijke schepenbanken des lands van Ravestein 
tegen den drossard Hans Wilhelm van Efferen, genaamd Hal, over 
gepleegde geweldadigheden, aan den keurvorst van Brandenburg, als 
heer van Ravestein.

Copie, in het dorps-archief van Uden. 130 1 520 N

Page 22



Sheet1

1624 Nader verdrag tusschen den keurvorst van Brandenburg en de Staten-
generaal der Nederlanden, om den keurvorst in zijne regten op de 
Guliksche erflanden te handhaven. Onder anderen wordt vastgesteld, 
dat te Ravestein belastingen zullen worden geheven tot onderhoud 
van het corps-de-garde der Staatsche bezetting, een' predikant en een' 
schoolmeester.

Aitzema, in-4º, dl.I, blz. 691, en in- fol., dl.I, blz.464-466. - 
Dumont, pag. 465. - Londorp, tom. II, pag.822. - Lunig, Seite 
57.

131 1 523 N

1624 De aartshertogin Isabella te Brussel vergunt aan de Catholijke 
ingezetenen van Grave, om zonder paspoort zich naar Velp te 
begeven, ten einde aldaar de godsdienstoefeningen bij te wonen.

Brabantsche plakaetboek,dl. I, blz. 65, en daaruit 
overgenomen bij P.Hendrix, Geschied- en Aardrijkskundige 
Beschrijvingender Stad Grave, dl.I, blz. 277, 278.

132 1 525 F

1625 Verleibrief van de burgt van Uden met toebehooren in de gemeente 
Uden, door Georg Wilhelm, markgraaf van Brandenburg gegeven.

Vertaalde copie, in het familie-archief van den eerw. Heer Th. 
van Wielick te Ravestein.

133 1 527 N

1625 Bevelschrift dat de beden en andere schattingen van gronden gelegen 
onder Uden, Zeeland en Boekel, geheven zullen worden ter plaatse 
waaronder zij gelegen zijn, en niet waar derzelver eigenaren domicilie 
hebben.

Authentiek stuk, in het dorps-archiet van Uden. 134 1 529 N

1625 Opgave der inkomsten en toevallige baten, aan de betrekking van den 
schoolonderwijzer, tevens koster en organist, te Uden verbonden. 

Landkaart van Ravestein, berustende in de pastorij van 
Boekel, fol. 35 vso.

135 1 532 N

1625 Overeenkomst tusschen het dorpsbestuur van Uden en den 
schoolonderwijzer, tevens koster organist, aldaar, waarbij aan den 
laatste eene vermeerdering van inkomsten wordt toegekend.

Landkaart van Ravestein, berustende in de pastorij te Boekel, 
fol. 37.

136 1 535 N

1629 Verdrag tusschen den keurvorst van Brandenburg en Keur-Neuburg, 
om de Guliksche erflanden nog 25 jaren gezamenlijk te beheeren, en 
de Staten-generaal de garnizoenen te Rees en Emmerik te doen 
ruimen.

Aitzema, in-4º, dl.II, blz.739, en in-fol.,dl.I, blz.824, en 
Vredehandel, blz. 49. - Dumont, t. V, 2 part., pag. 569. - 
Londorp, tom. III, pag. 1088. - Lunig, III Theil, Seite 106, 109. - 
Hist. de la Succession de Juliers etc., 2e part., pag. 94.

137 1 539 N

1630 Nader verdrag tusschen Keur-Brandenburg en Keur-Neuburg, waarbij 
de eerstgenoemde erlangt het hertogdom Gulik en het graafschap 
Mark, en de tweede de hertogdommen Gulik en Berg, met de 
heerlijkheden Ravestein en Breskessant, terwijl zij het graafschap 
Ravensberg gezamenlijk zullen blijven besturen.

Aitzema, in-4º, dl.II, blz.736, dl.III, blz.115, en Vredehandel, 
blz. 49. - Dumont, t. V, 2 part., pag. 612. - Londorp, tom. III, 
pag. 1091. - Hist. de la Succession de Juliers etc., 2e part., 
pag. 116.

138 1 539 N

1631 Adres van den keurvorst van Brandenburg aan de Staten-generaal der 
Verenigde Nederlanden, tot het verkrijgen van eenige geldelijke 
voordeelen, met de apostillen der Staten-generaal.

Aitzema, in-fol.,dl. I, blz. 1092, 1093. 139 1 540 N
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Deel 2.

1631 Kerkelijke verrigtingen van Miachael Ophovius, bisschop van 's 
Hertogenbosch, te Ravestein.

Uittreksel uit Ms. Diarum Michaelis Ophovii de tam publicis 
quam privatis negotiis a 4a augusti 1629 usque ad 1m Januarii 
1632, in-fol., copie, berustende bij Jhr. Mr.H.B. Martini van 
Geffen te Boxtel.

141 2 7 L

1632 Wolfgang Wilhelm, paltsgraaf van den Rijn, bevestigt, als heer van 
Ravestein, de voorregten van de ingezetenen dier heerlijkheid, door 
zijne voorzaten gegeven.

Oorspronkelijke brief, voorkomende in de geauthentiseerde 
Landtchaerte van Ravestein, Ms., berustende in het 
gemeentes-archief van Herpen, fol. 43 vso.

142 2 13 D 

1633 Verhaal van het voorgevallene bij het overgaan van het Land van 
Ravestein aan den paltsgraaf van Neuburg

Enkele copie, berustende bij den heere J. Taabe te Ravestein 140 2 3 N

1636 Bepalingen omtrent het goed administreren der justitie en policie in het 
land van Ravestein.

Copie zonder hoofd en slot, voorkomende in de Lantcarte van 
Ravensteyn, ten archieve van Uden, fol. 45.

143 2 15 N

1638 Op het vertoog van wege den hertog van Neuburg laten hem de 
Staten-Generaal de gewone inkomsten van het land van Ravestein, 
terwijl zij gedwongen heffingen in die heerlijkheid zullen doen, tot het 
bestrijden der kosten voor de vestingwerken van Ravestein.

Aitzema, Saken van Saet en Oorlogh, in-fol.,dl. II, blz. 529, 
530.

144 2 18 N

1638 De Staten-Generaal schrijven drossaard en heemraden van het 
graafschap Megen aan, om met de ingelanden van het Hoog- en Laag-
Hemaal den Groenen dijk te maken en te verhoogen.

Christyn, Costumen van Brabandt, dl. II, blz. 1013.  145 2 20 N

1639 Op de vertoogen van wege den hertog van Neuburg aan de Staten-
Generaal gedaan omtrent afpersingen van den gouverneurder der 
vesting Ravestein en het heffen van gelden tot het onderhoud der 
vestingwerken, worden door de laatsten gunstige beschikkingen 
genomen.

Aitzema,Saken van Staet en Oorlogh, in fol.,dl. II bladz. 642. 146 2 22 N

1641 Bezwaren der abdij van Bern, eigenares van drie pachthoeven te 
Schayk, tegen het dorpsbestuur aldaar, wegens overmatige 
schattingen.

Minuten, ten archieve der abdij van Bern te Berlicum. 147 2 26 N

1641 Overeenkomst tusschen den pastoor van Uden en dien van Zeeland, 
waarbij de eerste aan de laatsten de Paaschgeregtigheid afstaat, 
behoudens eene geringe jaarlijksche uitkering.

Notarië copie, berustende op de pastorij van Zeeland. 148 2 28 N
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1641 De Raad van State der Vereenigde Nederlanden ontslaat het land van 
Ravestein van alle lasten en heffingen, ter zake van de  fortificatien 
dezer veste, mits het land uiterlijk binnen vijf maanden 9000 gulden 
betale.

Enkele copie, in het archief der gemeente Uden. 149 2 29 N

1642 De Staten-Generaal besluiten, om den agent van den hertog van 
Neuburg uit de gijzeling te Ravestein te doen ontslaan.

Aitzema, Saeken van Staet en Oorlogh, in-fol. dl. II, blz.841. 150 2 30 N

1643 Kwitantie van wege den Raad van Staten der Vereenigde 
Nederlanden, afgegeven aan de dorpen Uden,Boekel en Zeeland, voor 
de betaalde som van fl. 2707,50, ingevolge besluit van 20 junij 1641.

Oorspronkelijke kwitantie, voorhanden in het dorps-archief van 
Uden.

151 2 31 N

1643 Vergunning aan de inwoners van Uden en Boekel om eenige heide te 
verkoopen.

Oorspronkelijk bezegeld stuk, in het dorps-archief van Uden. 152 2 32 N

1645 Stichting van eene wekelijksche mis in de parochiekerk van Zeeland. Authentieke copie, berustende op de pastorij van Zeeland. 153 2 33 N

1646 Verklaring der schepenen van Ravestein, dat de schout bij alle 
regtszaken behoort tegenwoordig te wezen.

Gebrekkige copie, voorkomende in de Landkaart van 
Ravestein, ten archieve der pastorij te Boekel, fol. 34 vso.

154 2 35 N

1647 Voorloopig verdrag tusschen Frederik Wilhelm, keurvorst van 
Brandenburg, en Wolfgang Wilhelm, paltsgraaf van Neuburg, waarbij 
de eerste in het voorwaardelijk bezit van Ravensberg en Limburg, en 
de tweede in dat van Ravestein bevestigd wordt, onder beding dat de 
Roomsch Katholijke en Protestantsche godsdienst in geen der landen 
mag gestoord worden.

Oorspronkelijk stuk, met het zegel des keurvorsten van 
Brandenburg bevestigd, berustende in het Gulik-Bergshe 
archief te Dusseldorp onder no.4294.

155 2 37 D

1647 Verklaring van Philips Wilhelm,paltsgraaf aan de Rijn,dat hij de 
heerlijkheid Ravestein bij hare oude, zoo burgelijke als godsdienstige 
regten en geregtigheden zal handhaven tot aan het eindverdrag, en 
dat hij Johan Bertrand Wäschphenning, vrijheer van Scheidt, last 
geeft, om die heerlijkheid in zijnen naam in bezit te nemen.

Oorspronkelijk stuk met het zegel des palstgraven bevestigd, 
berustende in het Gulik-Bergsche archief te Dusseldorp onder 
no. 4294.

156 2 42 D

1647 Voorlopig verdrag tusschen den keurvorst van Brandenburg Frederik 
Wilhelm en den paltsgraaf aan den Rijn Wolfgang Wilhelm, waarbij 
onder anderen de inkomsten van het land van Ravestein aan den 
laatsten gelaten en de openbare R.K. godsdienstoefeningen aldaar 
gehandhaafd worden.

Dumont, Corps diplomatique, tom. VI, 1e part., pag. 386-389; 
ook in het Fransch.- Londorp, Acta publ., parte Vl, lib. III, pag. 
241.- In het Hollandsch bij Aitzema, in-4o, dl. Vl, blz.375.

157 2 44 D
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1648 De paltsgraaf Philips Wilhelm verbiedt den inwoners des lands van 
Ravestein alle heimelijke vegaderingen en het bijeenbrengen van 
gelden zonder zijne toestemming.

Oorspronkelijk bevelschrift, gesterkt met een zegel in rood was 
oner eene papieren ruit, tem archieve der pastorij van Herpen.

158 2 49 D

1648 Bevestiging van de landkaart der heerlijkheid Ravestein door Philips 
Wilhelm, paltsgraaf in Rijn-Beieren.

Oorspronkelijk stuk, gesterkt met een rood zegel met eene 
papieren ruit bedekt, ten archieven der pastorij van Herpen.

159 2 51 D

1648 Strafbedreiging door den paltsgraaf aan de ingezetenen des lands van 
Ravestein, die zich aan vechtpartijen schuldig maken.

Oorspronkelijk stuk, gesterkt met een rood zegel met eene 
papieren ruit bedekt, ten archieve der pastorij van Herpen.

160 2 52 D

1649 Nader verdrag van Frederik Wilhelm, keurvorst van Brandenburg, en 
Wolfgang Wilhelm van Neuburg, wiens zoon Philips Wilhelm voorlopig 
in bezit des lands van Ravestein gesteld was, wegens enkele punten, 
waaromtrent over het voorlopig bezit van Ravestein verschil van 
meening bestond.

Oorspronkelijk stuk, in het Gulik-Bergsche archief te 
Dusseldorp, onder no 4306, met twee zegels.

161 2 55 D

1649 De voorgaande overeenkomst nog nader toegelicht door de vorsten 
van Brandenburg en Neuburg.

Oorspronkelijk stuk, in het Gulik-Bergsch archief te 
Dusseldorp, onder no. 4305 met twee zegels.

162 2 62 D

1649 Verzoekschrift aan den hertog van Neuburg, als besturend heer van 
Ravestein gerigt, waarbij de ingezetene hunne grieven op verschilende 
punten van justitie, politie en administratie ontvouwen, en daarin 
voorziening verzoeken.

Landtchaerte van Ravestein, Ms. v. C., fol. 101 vergeleken 
met de landtcarte van Raventeyn, Ms. v. C. 2, fol. 1.

163 2 65 N

1649 Stukken rakende den bouw van het Kruisbroederenklooster te Uden, 
met bewilliging van den Landheer.

Copiën, in het archief vannhetnKruisheerenklooster te Uden. 167 2 127 N

1650 Kwitantie door den marktgraaf van Brandenberg van Brandenburg 
afgegeven aan den paltsgraaf in Beieren, wegens eene betaalde 
geldsom, ingevolge het verdrag van 20 mei 1649.

Oorspronkelijke stuk, in het Gulik-Bergsche archief te 
dusseldorp, onder no.4312, met een zegel.

164 2 87 D

1650 De Staten Generaal der Verenigde Nederlanden bevestigen Matthias 
Romer in het bezit van den Middelwaard, tegenover de stad Ravestein 
in de Maas gelegen, mitsgaders het veer op die rivier en de 
havengelden, waarmede hij door den heer van Ravestein beleend 
was.

Enkele copie, in het archief van 's Hertogenbosch, onder de 
losse stukken.

165 2 89 N

1651 Philips Wilhelm geeft aan het land van Ravestein eene nieuwe kaart 
van Politie,justitie en administratie.

Oorspronkelijk stuk, gesterkt met een zegel onder eene 
papieren tuit, berustende in het archief der pastorij van 
Herpen.

166 2 92 N

1653 Beschikkingen, dienende tot verklaring der nieuwe landkaart van 
Philips Wilhelm.

Landkaart van Ravestein, Ms. v. C. no 2, fol. 91-92. 168 2 130 N
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1657 Bevelschrift van den landheer tegen onderscheidene misbruiken bij 
processien en kerkdiensten, en het slordig beheer en onderhoud van 
kerkgebouwen, pastorijen en armeninrigtingen.

Authentieke copie, berustende in het archief der pastorij te 
Herpen.

169 2 131 N

1657 Verklaring der Staten Generaal, dat de souvereiniteit der landen 
Megen en Ravestein aan de Verenigde Nederlanden behoort, zoodat 
diensvolgens aldaar de polithieke en geestelijke hervorming behoort te 
worden ingevoerd.

Mr. C. van Boxtel, Register Consultationum, lib. K., fol. 135, 
Ms., tenarchieve der stad 's Hertogenbosch, geteekend D. no 
27.

170 2 133 N

1657 Protest van Herselles, raad van den keurvorst van Mentz, tegen het 
besluit der Staten Generaal van 27 julij 1657.

Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh, ed. in-fol., dl. IV, 
blz.112.

171 2 134 L

1657 De drossaard des lands van Ravestein beveelt alle ambtenaren, om 
elk gezag, dat de Staten Generaal der Nederlanden zich zouden willen 
aanmatigen, facto tegen te gaan.

Oorsponkelijk bevelschrift, in het archief der gemeenten 
Herpen.

172 2 137 N

1658 Proces-verbaal eener dijkschouwing door den drossard en verdere 
beambten des lands van Ravestein, wegens de groote doorbraken in 
den erfdijk onder Herpen.

Oorspronkelijkl stuk, in het archief der gemeente Herpen. 173 2 139 N

1658 Overeenkomst tusschen de gemeente Herpen en de vier Maasdorpen, 
om den Hamelspoel te digten en het water, als van ouds te doen 
lossen, mits eerst de oude loop onderzocht en geene belangen 
gekwetst worden.

Minute, berustende in het dorps-archief van Herpen. 174 2 140 N

1659 Overeenkomst tusschen den Raad van State der Verenigde 
Nederlanden en den Heer van Ravestein, wegens het aantal 
herbergen en het verkoopen van bier te Velp. 

Parignet, Van Alem,Beschrijving van Grave, blz. 844. 175 2 142 D

1660 Het Kruisheerenklooster te Uden wordt door den heer van Ravestein 
vrijgesteld van het betalen der accijnsen.

Authentieke copie, ten archieve van het Kruisheerenklooster te 
Uden.

176 2 144 N

1661 De Raad van Staten te 's-Gravenhage bedreigt de gemeenten in het 
land van Ravestein, indien zij blijven weigeren de penningen voor de 
vestingwerken van Ravestein op te brengen.

Geauthentiseerde copie, berustende bij den heer Wielink te 
Ravestein.

177 2 145 N

1662 In eene afzonderlijke overeenkomst, dienende ter verklaring van een 
verbond van vriendschap tusschen den Koning van Frankrijk en de 
Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, denzelfden dag 
gesloten, wordt onder andere bepaald, dat beide partijen zich onzijdig 
zullen houden, als de hertog van Neuburg in oneenigheid met 
genoemde Staten mocht komen wegens het land van Ravestein.

Aitzema, Saken van Staet en Oorlog, ed. in-fol., dl IV., blz. 
879.

178 2 146 N
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1662 De zaakgelastigde des hertogs van Neuburg beklaagt zich aan de 
Staten Generaal over gepleegde geweldadigheden in het land van 
Ravestein, op last van den raad van Braband te 's-Gravenhage.

Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh, ed. in-fol., dl.IV, blz. 
980.

179 2 148 N

1663 Grensscheiding tusschen de gemeenten Uden, Zeeland en Boekel ter 
eenre, en de commanderij van Gemert ter andere zijde, wegens den 
eigendom van de Peel.

Enkele copie, ten archieve der gemeente Uden 180 2 150 N

1664 Vruchtelooze onderhandelingen, om aan de Vereenigde Provinccien 
het land van Ravestein,tegen een gelijkmatig gedeelte in de landen 
van Overmaze bij Maastricht, af te staan.

Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh, ed. in-fol., dl.V, blz.320. 181 2 155 N

1665 Aanbod der gecommitteerden van het land van Ravestein, om 
gedurende twaalf achtereenvolgende jaren zesduizend patacons te 
betalen, welke som echter niet zal worden uitgekeerd, als het land van 
Ravestein in andere handen, dan in die van den hertog van Neuburg 
mogt komen.

Geauthentiseerde copie, in het archief der gemeente Uden. 182 2 157 N

1665 Namens den besturenden heer des lands van Ravestein worden vijf en 
twintig artikelen gunstig gevoegd bij de landkaart van 1651

Landtchaerte van Ravensteyn, Ms. v. C., fol. 127-135. 183 2 160 N

1665 Bevestiging van art. 7 der landkaart van den 14 Februarij 1651. Authentieke copie in: Landtchaerte van Ravestein, Ms. v. C., 
fol.91.

184 2 172 D

1666 Het verzoek der vijf Maasdorpen, om hunne quota in den bedongen 
afkoop der belastingen nog eenigen tijd uit te stellen, wordt door den 
landheer van de hand gewezen.

Authentieke copie, berustende in het archief der pastorij te 
Herpen.

185 2 173 D

1666 In het eindverdrag der Kleefsch-Guliksche erflanden worden aan den 
keurvorst van Brandenburg, Frederik Wilhelm, toegedeeld het 
hertogdom Kleef en de graafschappen Mark en Ravensberg, en aan 
den paltsgraaf van Palts-Neuburg, Philip Wilhelm, de hertogdommen 
Gulik en Berg, nevens de heerlijkheden Wijnendaal en Breskenszand, 
terwijl het verdrag wegens het bezit der heerlijkheid Ravestein 
afzonderlijk zal worden gelaten.

Erb-Vergleich zwischen Herrn Friedrich Wilhelmen, 
Marggrafen zu Brandenburg, und Herrn Philip Wilhelmen, 
Pfaltzgraven bey Rhein in Beyern. Zu Cleve. 1666 Fol. - In het 
Fransch bij Dumont, Corps diplomatique, t.VI, 3e p., pag.118. - 
In het Hollansch bij Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh, 
dl.V, blz. 1011 en 1012.

186 2 175 D

1666 Met bewilliging van den landheer worden door den aartsdiaken van 
Kempenland een beneficie in de kerk van Uden en een ander in de 
kapel van Volkel vereenigd.

Oorspronkelijke brief op perkament,gesterkt met een 
zegel,berustende bij den rector der kapel te Volkel.

187 2 178 L

1667 De aartsdiaken van Kemperland vergunt de pastoors van Ravestein en 
Zeeland, om land te verkoopen.

Authentieke copie, berustende in de pastorij te Zeeland. 188 2 180 L
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1667 Verklaring van eenige beambten in het land van Ravestein, bij wijze 
van turbe, dat voor de goederen, aan gods- en armenhuizen 
behoorende, met andere geërfden schattingen en lasten moeten 
betaald worden.

Authentieke copie, berustende in het archief der pastorij van 
Herpen.

189 2 182 N

1667 Adres der vier Maasdorpen aan den heer van Ravestein, ten betooge, 
dat uit de kerkelijke goederen in die heerlijkheid schattingen en lasten 
moeten betaald worden.

Minute, ten archieve der pastorij van Herpen. 190 2 185 D

1667 De aartsdiaken Kempenland magtigt den pastoor van Zeeland, om den 
volke af te kondigen, dat twee kerkelijke beneficien vereenigd zullen 
worden, wanneer de regthebbenden daarmede genoegen nemen.

Oorspronkelijke brief, met een rood zegel, met eene papieren 
ruit gedekt, ten archieve der pastorij van Zeeland.

191 2 187 L

1668 Voorwaardelijk vergelijk tusschen den keurvorst Frederik Wilhelm van 
Brandenburg en den paltsgraaf Philips Wilhelm van Beijeren, omtrent 
het bezit der heerlijkheid Ravestein.

Oorspronkelijk stuk, in het Gulik-Bergsch archief te 
Dusseldorp, onder no 4360.

192 2 189 D

1668 Compromis tusschen den keurvorst van Brandenburg en den 
paltsgraaf van Neuburg, waarbij bepaald wordt, dat vier scheidregters 
en een opperregter te Neuss bijeen zullen komen, om onherroepelijk te 
beslissen over de geschillen wegens de heerlijkheid Ravestein.

Oorspronkelijk stuk, in het Gulik-Bergsch archief te 
Dusseldorp, onder no 4360.

193 2 199 D

1668 Nadere overeenkomst tusschen den keurvorst en den paltsgraaf, ter 
verklaring van het onmiddellijk voorgaande compromis.

Oorspronkelijk stuk, berustende in het Gulik-Bergsch archief te 
Dusseldorp onder no 4360.

194 2 206 D

1669 Het herhaald verzoek der vijf Maasdorpen, om hunne quota in den 
bedongen afkoop der belastingen nog eenigen tijd uit te stellen, wordt 
door den landheer andermaal van de hand gewezen.

Authentieke copie, berustende in het dorps-archief van 
Deurzen.

195 2 215 D

1670 Eindverdrag tusschen Frederik Wilhelm van Brandenburg en Philips 
Wilhelm van de Palts, waarbij aan den laatste de heerlijkheid 
Ravestein wordt afgedaan.

Oorspronkelijk stuk, in het Gulik-Bergsch archief te 
Dusseldorp, onder no. 4365.

196 2 217 D

1670 Voorziening van de burgemeesteer der vier schepenbanken, omtrent 
ingeslopen misbruiken bij het innen der boeten.

Oorspronkelijk stuk, gesterkt met de zegels der vier 
schepenbanken, in het archief der pastorij van Herpen.

197 2 225 N

1671 Verbod aan de ingezetenen van het land van Ravestein, om dienst te 
nemen onder vreemd krijgsvolk

Enkele copie, in het archief van den heer Wielink te Ravestein. 198 2 226 N

1671 Instructie van wege den magistraat van 's Hertogenbosch voor den 
ingebieder, wanneer hij van het regt van ingebod in het land van 
Ravestein gebruikt maakt.

Enkele copie, berustende in het stedelijk archief van 's 
Hertogenbosch onder de losse stukken.

199 2 227 N
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1672 Bijzonderheden wegens de stad Ravestein tijdens den inval der 
Franschen in de Verenigden Nederlanden.

P.Valkenier,'t Verwerd Europa, dl.I, blz. 509, 510. 200 2 230 N

1674 Proces verbaal wegens de schade en afpersingen, door de gemeente 
Uden geleden van de belegeraars der stad Grave

Minute, berustende in het archief der gemeente Uden. 201 2 233 N

1675 Dagorde van den eersten veldmaarschalk der Nederlanden aan alle 
militairen, om de ingetenen van het land van Ravestein geen overlast 
aan te doen.

Oorspronkelijk stuk, in het archief der pastorij van Herpen. 202 2 240 N

1676 Verklaring van den landheer op art. 7 der nieuwe kaart van 14 
Februarij 1651.

Authentieke copie in: Landchaerte van Ravensteijn, Ms.v.C., 
fol.93.

203 2 241 D

1676 Stichting van het beneficie van St. Anna in de kerk van Zeeland. Authentieke copie, berustende in de pastorij van Zeeland. 204 2 242 N
1676 De vice-drossaard des lands van Ravestein verbiedt de ingezetenen 

strengelijk om geene soldaten der Verenigde Provincie huisvesting of 
eenige andere diensten te verlenen.

Authentieke copie, in het archief der gemeente Uden. 205 2 248 N

1677 Beschikking van den landheer wegensde  digting van den Hamelspoel 
onder Herpen, ten behoeve der vijf maasdorpen.

Authentieke copie, in het archief der gemeente Deursen. 206 2 249 D

1678 Stichting eene vroegmis in de parochiekerk van Zeeland. Perkamenten brief, gezegeld geweest zijnde aan een' 
uithangende staart, in het archief der pastorij van Zeeland.

207 2 251 N

1679 Verzoekschrift van de ingelanden der Maaspoldeers beneden Grave, 
om de geslechte dijken boven en beneden die stad weder op te 
maken.

Minute, medegedeeld door den heer G.H. de Knokke van der 
Meulen te Oss.

208 2 253 N

1679 Brief van Philips Wilhelm aan de regering van Ravestein, ter 
begeleiding van voorschriften voor zijn afgezant te 's-Gravenhage, 
nopens de geslechte dijken bij Grave.

Oorspronkelijk stuk, in het archief der gemeente Deursen. 209 2 254 D

1679 Voorschriften van Philips Wilhelm aan zijnen gezant te 's-Gravenhage, 
nopens de geslechte dijken bij grave.

Minute, in het archief der gemeente Deursen. 210 2 255 D

1680 Request van dijkgraaf en heemraden van het Hoog Hemaal, 
verzoekende dat de sluis in den Maasdijk bij Velp en den watergang 
aldaar, tot het lossen van het peelwater,mogten worden verbreed.

Enkele copie , medegedeeld door den heer G. H. de Knokke 
van de meulen te Oss.

211 2 258 N

1680 De gouverneur van Grave wordt gematigd, om door de polderbesturen 
boven en beneden die stad den Maasdijk zoo hoog te doen maken dat 
er geen gevaar voor overstromingen meer besta.

Enkele copie, medegedeeld door den heer G.H. de Knokke 
van der Meulen te Oss.

212 2 260 N

1681 Bevel van den Prins van Oranje, dat de soldaten bij het marcheren 
door het land van Ravestein geen moedwil plegen.

Authentieke copie, in het archief der gemeente Uden. 213 2 261 N
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1681 Stichting van eene jaarlijksche dienst in de kerk van Zeeland. Oorspronkelijke stichtingsbrief, ten archieve der pastorij tr 
Zeeland.

214 2 262 N

1682 Besluit der gecommitteerden van den Groenendijk, strekkende om 
dien tegen doorbraak of doorsteking te bewaken.

Authentieke copie, medegedeeld door den heer G.H. de 
Knokke van der Meulen te Oss.

215 2 263 N

1682 Stukken rakende de leenverheffing van den Middelwaard in de Maas 
tegenover Ravestein.

Enkele copie, in het archief der stad 's Hertogenbosch, onder 
de losse stukken.

216 2 264 N

1683 De Staten Generaal verordenen, dat moordenaars uit het land van 
Ravestein en andere souvereine heerlijkheden, zich in staats-Brabant 
nederzettende, zullen worden uitgeleverd.

Groot placaetboeck, dl. IV, blz.500. 217 2 267 N

1686 Verzoek van de stad 's Hertogenbosch aan de heer van Ravestein, dat 
alle inbreuk op hare vrijheid van tol in die heerlijkheid moge geweerd 
worden.

Enkele copie, in het archief der stad 's Hertogenbosch. 218 2 270 N

1688 Bevel van den Franschen intendant aan de landsbestuurderen van 
Ravestein, om gematigden naar Huy te zenden, ter zake van 
contributien.

Oorspronkelijk stuk, in het archief der gemeente Uden. 219 2 272  N

1689 De afgevaardigden des lands van Ravestein verbinden zich, om 9570 
gulden bijeen te brengen, ten einde aan den eisch van den intendant 
Bouridal te voldoen.

Oorspronkelijk stuk, in het archief der gemeente Uden. 220 2 272 N

1689 Volmagt, afgegeven aan Marcelis Bouracker, om naar Bonn te gaan, 
en daar het heffen van oorlogslasten in het land van Ravestein te 
trachten af te weren. 

Authentieke copie, in het archief der gemeente Uden. 221 2 274 N

1689 De regenten van het land van Ravestein verbinden zich, om hun' 
afgevaardigde naar Bonn voor alle kosten en lasten schadeloos te 
houden. 

Authentieke copie, in het archief der gemeente Uden. 222 2 275 N

1690 Overeenkomst tusschen de ingezetenen van Deursen en Dennenburg 
wegens de voorstraat.

Oorspronkelijk stuk, in het archief der gemeente Deursen. 223 2 276 N

1690 Verbod van de landheer, om bij gelegenheid van huwelijken 
bruidegoms-bier te geven.

Landtchaerte van Ravensteyn, Ms. v. C., fol. 97. 224 2 279 D

1691 Voorziening van den landheer tegen het nederzetten van 
vreemdelingen in het land van Ravestein, zonder middelen van 
bestaan.

Enkele copie, in het archief der gemeente Uden. 225 2 281 N

1691 Johan Wilhelm, paltsgraaf aan den Rijn, bevestigt, als heer van 
Ravestein, de landkaarten van 6 april 1632 en 14 julij 1648.

Oorspronkelijk stuk, in het archief der pastorij van Herpen, met 
een opgedrukt zegel.

226 2 282 D

1691 Johan Wilhelm bevestigt de ingezetenen van het land van Ravestein 
bij het vroeger toegekend regt van borgtogt in processen.

Landkaart van Ravestein, Ms.v. C. no 2, fol. 47. 227 2 283 D
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1691 Scherpe strafbedreiging tegen het vechten met het mes. Landkaart van Ravestein, Ms. v. C. No 2, fol. 48. 228 2 284 N
1694 Beschikkingen van den Raad van State te 's Gravenhage betrekkelijk 

het opmaken van den Maasdijk bij Beers, den Groenendijk enz.
Copie, medegedeeld door den heer G.H. de Knokke van der 
Meulen te Oss.

229 2 289 N

1694 Stukken rakende het opmaken van den dijk aan den Hamelspoel. Authentieke copie, berustende in het archief der gemeente 
Deursen.

230 2 292 D

1694 Waarschuwing van den vicedrost van Ravestein, om zich betrekkelijk 
den Hamelspoel strikt te gedragen naar de verordeningen van 26 juni 
1694.

Authentieke copie, in het archie der gemeente Deursen. 231 2 296 N

1695 Verhaal van een plegtig bezoek door den heer en vrouwe van 
Ravestein aldaar afgelegd.

Landkaart van Ravestein, Ms. v. C. No 2, fol.1a. 232 2 298 N

1696 De heer van Ravestein staat aan de Kruisheren te Uden de L. Vrouwe 
kapel af.

Oorspronkelijke brief, met het zegel van den Keurvorst 
gesterkt, in het archief van het Kruisheerenklooster te Uden.

233 2 299 D

1697 De heer van Ravestein vergunt aan de Kruisheeren te Uden, om bij de 
L. Vrouwe kapel een nieuw klooster te bouwen.

Oorspronkelijke brief, met een zegel gesterkt, in het archief 
van het Kruisheeren klooster te Uden.

234 2 300 D

1698 De bisschop van Luik hecht zijne goedkeuring aan den afstand der 
L.Vrouwe kapel ten gebruike van de Kruisheren en het bouwen van 
een nieuw paters klooster te Uden.

Copie, in het archief van het Kruisheerenklooster te Uden. 235 2 302 L

1698 Bevelschrift van den heer van Ravestein, houdende verpligting tot het 
aangeven van alle overgangen van vaste eigendommen, ten einde 
daarvan geregtelijke aanteekening te houden.

Enkele copie, berustende bij den heer J.Taabe te Ravestein. 236 2 303 D

1699 Opgave van het aantal morgen land in ieder dorp der heerlijkheid 
Ravestein, met hunnen aanslag in de opbrengsten; bezwaren 
daartegen door de gemeente Herpen.

Enkele copie, in het archief der gemeente Schayk. 237 2 306 N

1699 Gedeputeerden van den heer van Ravestein bepalen,dat de omslag 
van het geheele land, bedragende 5000 rijksdaalders, voortaan op 
7000 rijksdaalders gebragt wordt.

Enkele copie, zonder jaar- of dagteekening, in het archief der 
gemeente Schayk.

238 2 308 N

1700 Reglement op de accijnsen op de wijnen, bieren en het gedisteleerd. Landkaart van Ravestein, Ms., berustende in het archief der 
gemeente Boekel.

239 2 312 N

1700 De raad en het leenhof van Braband gelast, om de goederen van den 
drossaard van Ravestein, in de meijerij van 's Hertogenbosch gelegen, 
in beslag te nemen, omdat hij het regt van ingebod van 's- 
Hertogenbosch niet geërbiedigd heeft.

Enkele copie, berustende in het stedelijk archief van 's 
Hertogenbosch, onder de losse stukken.

240 2 315 N
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1700 Proces verbaal van den deurwaarder, die belast was, om den 
drossaard van Ravestein in regten te citeren, wegens schending van 
het ingebod.

Enkele copie, in het stedelijk archief van 's Hertogenbosch, 
onder de losse stukken.

241 2 318 N

1700 Bevelschrift van den keurvorst van de Paltz, waarbij Demen met 
Langel en Deursen met Dennenburg tot eene gemeente worden 
vereenigd.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. Wielink. 242 2 321 D

1701 Aanschrijving van den scholtus G.O.Gybkens, namens den keurvorst 
van den Paltz, aan de burgemeesters, vereedens en inwoners van 
Uden, om twee compagniën dragonders van den overste Slippenbach, 
in dienst der Vereenigde Provinciën, huisvesting te verlenen.

Authentieke brief, in het archief der gemeente Uden. 243 2 322 N

1702 Verzoekschrift van de burgemeesters en vereedens van het dorp Uden 
aan de baron van Wachtendonck, heer van Geermenseel, Zeeflflick, 
Wieler en Groesbeek, erflanddrost van Ravestein, om ene personele 
quotisatie over de ingezetene te heffen, ten einde de buitengewone 
oorlogslasten te kunnen bestrijden, gelijk zulks wel gedaan is, 
aangezien die lasten uit den omslag over de morgentalen onmogelijk 
kunnen worden gevonden; met eene eigenhandige apostille van den 
erflanddrost, die dit verzoek inwilligt.

Minute, in het archief der gemeente Uden .  244 2 322 N 

1703 Opgeve van hetgeen Uden en Volkel van de krijgslasten geleden 
hebben.

Minute, in her archief der gemeente Uden, in-fol., groot 15 blz. 245 2 323 N

1703 De keurvorst schrijft aan den landdrost van Ravestein, dat hij de 
vereeniging van Dennenburg met Deursen en Demen met Langel 
handhaaft

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heet Th.Wielink. 246 2 324 D

1703 De erflanddrost geeft aan eene commissie uit Deursen, Dennenburg, 
Demen en Langel, ambtshalve, kennis van het besluit van den 
keurvorst, waarbij de vereeniging dier gemeenten bevolen wordt.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. Wielink. 247 2 325 N

1703 De keurvorst handhaaft zijn besluit omtrent de vereeniging van 
Deursen en Dennenburg tot eene gemeente, onder bepaling, dat de 
bijzondere schulden, die geheim mogten gehouden zijn, ten laste van 
elk dorp zullen blijven.

Enkele copie, in het archief der gemeente Deursen. 248 2 326 D

1704 Regelement voor de burgemeesters, kerk- en armmesters te Uden. Enkele copie, berustende in het archief der gemeente Uden. 249 2 328 N
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1704 De erflanddrost van Ravestein raadt den keurvorst aan, om de dorpen 
Deursen en Dennenburg weder te scheiden, daar de vereeniging 
slechts aanleiding geeft tot twist en tweedragt.

Oorspronkelijk stuk, in het archief ter gemeente Deursen. 250 2 334 D

1705 Bevelschrift van den erflanddrost, om de gracht bij den Bullick aan den 
Hamelspoel te dempen.

Oorsponkelijk stuk, in het archief der gemeente Deursen. 251 2 336 N

1709 De landheer beveelt de kosters en schoolmeesters, zich meer 
onderdanig te betoonen aan de pastoors.

Enkele copie, in het archief der pastorij van Zeeland, 
vergeleken met een afschrift, berustende bij den heer Van 
Claarenbeek te Ravestein.

252 2 337 L

1710 Verordening der naburen te Overlangel, om de schapen,die op een 
andermans land weiden, te schutten.

Authentieke copie, berustende bij den heer De Bruyn te 
Langel.

253 2 338 N

1710 De generaal der orde magtigt de Kruisheeren te Uden, hun vroeger 
bewoond gebouw aan de nonnen Brigittinessen van het Koudewaters-
klooster te Rosmalen te verkoopen.

Authentieke copie, in het archief van het klooster der 
Brgittinessen te Uden.

254 2 340 L

1711 De keurvorst vergunt de Brigittinessen van Koudewater, het verlaten 
gebouw der Kruisheren te Uden te koopen en zich aldaar te vestigen, 
wanneer zij haar klooster zouden moeten ontruimen.

Authentieke copie, in het archief van het klooster der 
Brgittinessen te Uden.

255 2 341 D

1711 Onderhandsche verkoopbrief van een gebouw en tuin te Uden van de 
Kruisheeren aan de Brigittinessen van Koudewater.

Authentieke copie, in het archief van het klooster der 
Brigittinessen te Uden.

256 2 342 N

1711 Schepenbrief,waarbij een gebouw en tuin te Uden van de Kruisheeren 
wordt overgedragen aan de Brigittinessen van koudewater.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van het klooster der 
Brigittinessen te Uden.

257 2 344 N

1711 Verzoekschrift der Brigittinessen te Koudewater aan den vicaris-
generaal te Luik, om zich te Uden te mogen vestigen, als zij 
onverhoopt uit Rosmalen mogten worden verdreven.

Enkele copie, in het archief van het klooster der Brigittinessen 
te Uden.

258 2 346 L

1713 Het kapittel van Luik bewilligt in het bouwen van een Brigittinessen-
klooster te Uden.

Authentieke copie, in het archief van het klooster der 
Brigittinessen te Uden.

259 2 348 L

1713 De aartsbisschop van Keulen vergunt, als bisschop van Luik, aan de 
Brigittinessen van Koudewater, om haar klooster naar Uden over te 
brengen.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van het klooster der 
Brigittinessen te Uden.

260 2 349 L

1713 De nonnen van Koudewater bij deurwaarders exploict aangezegd, om 
onverwijld het klooster te verlaten.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van het klooster der 
Brigittinessen te Uden.

261 2 349 N

1715 Vergunning aan de Brigittinessen te Uden, om op den gemeentegrond 
te mogen timmeren.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van het klooster der 
Brigittinessen te Uden.

262 2 350 N
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1717 Advies der regering van het land van Ravestein, strekkende tot het 
toekennen der door de Brigittinessen te Uden verzochte vrijstelling van 
inkwartiering en dorpsdiensten.

Enkele copie, in het archief van het klooster der Brigittinessen 
te Uden.

263 2 351 N

1717 Vrijstelling van inkwartiering en dorpsdiensten, door den landheer aan 
de Brigittinessen te Uden verleend.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van het klooster der 
Brigittinessen te Uden.

264 2 353 D

1717 Aanstelling van Leonardus van Deuren tot raad en referendaris. Oorspronkelijk gezegeld patent, berustende bij den heer Dr. 
Van Cooth te Ravestein.

265 2 354 D

1723 De Brigittinessen te Uden verzoeken aan den bisschop van Luik 
magtiging, om den schuldbrief van 8000 gulden, ten laaste van den 
fiscaal Cremers, te mogen vervreemden, en voor die penningen goed 
aan te koopen in R.C. landen. 

Enkele copie, in het archief van het klooster der Brigittinessen 
te Uden.

266 2 355 L

1723 De Bisschop van Luik vergunt de Brigittinessen te Uden, den 
schuldbrief op den fiscaal Cremers te verkoopen aan den raadsheer 
Henricus Lengell voor 7000 gulden.

Enkele copie, in het archief van het klooster der Brigittinessen 
te Uden.

267 2 358 L

1725 Voorwaarden van verpachting der wind- en rosmolens te Ravestein, 
Reek, Uden en Boekel.

Authentieke copie, in het gemeente archief van Uden. 268 2 362 N

1725 Verrekening van 1000 rijksdaalders, door den landheer 
kwijtgescholden, ten gevolge van schade aan het koren.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 269 2 372 N

1727 De keurvorst verleent aan alle overloopers generaal pardon. Minute, berustende in het archief van den heer Th. van Wielick 270 2 375 N

1727 Verbod en strafbepalingen op het werven van krijgsvolk in het land 
van Ravestein.

Minute, berustende in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

271 2 376 N

1728 Overdragt van 72 roeden heidegrond aan de Brigittinessen te Uden. Oorspronkelijk stuk, in het archief van het klooster der 
Brigittinessen te Uden.

272 2 377 N

1728 Afstand van gemeentegronden aan eenige ingezetenen te Uden, wier 
landerijen door het stuifzand bedorven waren geworden.

Enkele copie, in het archief der gemeente Uden. 273 2 378 N

1729 De inkomsten der geestelijkheid in het land van Ravestein, ten 
behoeve van den heer, in beslag genomen.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 274 2 379 N

1729 Berigt aan den landheer wegens het in beslagnemen der geestelijke 
inkomsten.

Enkele copie, in het archief der gemeente Zeeland. 275 2 380 N

1729 Het beslag van de geestelijke goederen wordt opgeheven. Authentieke copie, in het archief der gemeente Zeeland. 276 2 381 N
1729 Geestelijke beslechting van een geschil tusschen de gemeente Uden 

en Boekel omtrent grensscheiding in den Peel.
Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielink.

277 2 382 N

1729 Karel Philip geeft zijne toestemming, om te Ravestein, tot stichting 
eener parochiekerk, eene loterij op te rigten

Authentieke copie, medegedeeld door den heer M. van den 
Boogaard.

277a 2 422 D
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1730 Eed van getrouwheid aan den keurvorst en aartsbisschop van Mentz 
te Uden gedaan.

Enkele copie, in het archief van het klooster der Brigittinessen 
te Uden.

278 2 383 N

1730 De wijbisschop van Luik vergunt eenige aflaten aan de Brigittinessen 
en hare pensionnairen te Uden.

Enkele copie, in het archief van het klooster der Brigittinessen 
te Uden.

279 2 384 L

1732 Vergunning van den Landheer, tot het stichten van eeen klooster te 
Deursen voor de Augustijner nonnen van het opgeheven klooster 
Soeterbeek te Nunen.

Vertaalde copie, in het archief van het nonnenklooster te 
Deursen.

280 2 385 N

1732 Verzoekschrift der Augustijner nonnen van Soeterbeek aan den 
bisschop van Luik, om haar klooster naar Deursen te mogen 
overbrengen.

Copie, in het archief van het nonnenklooster te Deursen. 281 2 387 N

1732 Vergunning van den bisschop van Luik aan de Augustijner nonnen van 
Soeterbeek, om zich te Deursen te vestigen.

Enkele copie, in het archief van het nonnenklooster te 
Deursen.

282 393 L

1732 Mandement van den pauselijken nuntius te Keulen, waarbij alle 
wereldlijke en klooster-geestelijken in het gebied van den Keurvorst 
bevolen worden, om uit hunne inkomsten 200,000 gl. af te staan aan 
den keurvorst van den Paltz, terwijl de deken van Dusseldorp met de 
ontvangst belast wordt in het land van Ravestein.

Gedrukt plakaat, berustende in het archief van den heet Th. 
van Wielick.

283 2 394 L

1732 Bevel van den landheer, om de pastoors en kloosters in het land van 
Ravestein bekend te maken met het mandement van den pauselijken 
nuntius te Keulen, den 4 julij 1732 uitgevaardigd.

Oorspronkelijk stuk in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

284 2 398 D

1734 De deken des lands van Ravestein verklaart zich te zullen gedragen 
naar het mandement van den pauselijken nunitius te Keulen van den 4 
julij 1732.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

285 2 400 N

1734 Aanschrijving van wege den landheer, om te voldoen aan de 
pauselijke vergunning, bij mandement van den 4 julij 1732 uitgedrukt.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

286 2 401 D

1734 De beambten des lands van Ravestein nogmaals geschreven, om 
gevolg te geven aan de pauselijke vergunning, vermeld in het 
mandement van den nuntius te Keulen van den 4 julij 1732.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

287 2 402 D

1735 Het klooster te Velp en de kerk te Ravestein ingewijd, en vele 
duizende menschen te Gemert en Uden gevormd door den 
wijbisschop van Luik.

Enkele copie, in het archief van het klooster der Brigittinessen 
te Uden.

288 2 403 L

1735 Aanschrijving betreffende den onderstand uit de geestelijke goederen, 
volgens de pauselijke vergunning, vermeld in het mandement van den 
nuntius te Keulen van 4 julij 1732.

Gedrukt oorspronkelijk stuk, doch eigenhandig onderteekend, 
in het archief van den heer van Wielick.

289 2 404 D
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1737 Na eene schildering van den slechten tijd, door allerlei rampspoeden 
veroorzaakt, verzoeken burgemeesters en vereedens des lands van 
Ravestein om vermindering van lasten.

Minute, in het archief van den heer Th. van Wielick. 290 2 406 N

1737 De vereedens des lands van Ravestein verzoeken afslag in de lasten, 
omdat een zware storm het te veld staande koren grootendeels 
vernield had.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 291 2 412 N

1737 De paltsgraaf beveelt de beambten des lands van Ravestein, een 
onderzoek in te stellen naar de schade, door den storm van 15 
Aug.1737 veroorzaakt.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

292 2 414 D

1737 Verzoek der burgemeesters des lands van Ravestein aan de 
beambten, om den keurvorst vermindering van lasten te verzoeken, 
dewijl de ingezetenen, tengevolge van de schade, door den storm van 
15 Aug.1737 veroorzaakt, tot kwijting buiten staat zijn.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 293 2 415 N

1737 Verzoek van burgemeesters en vereedens des lands van Ravestein, 
om het geld, ter kwijting der jaarlijksche bijdrage aan den keurvorst, te 
mogen opnemen, ingeval deze den vezochten afslag niet mogt 
inwilligen.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 294 2 419 N

1739 De keurvorst kent aan de Brigittinessen te Uden 3000 gl. Uit de 
winsten der Ravesteinsche loterij toe, tot het bouwen eener nieuwe 
kerk.

Enkele copie , in het klooster-archief der Brigittinessen te 
Uden.

295 2 422 N

1741 De keurvorst vergunt aan de leeken Franciscanen der Handelsche 
kluis, zich te Boekel te vestigen.

Enkele copie, in het archief der Handelsche kluis. 296 2 424 D

1741 De broerders der Handelsche kluis koopen 1000 vierkante roeden 
heidegrond aan voor 250 gl.

Enkele copie, in het archief der Handelsche kluis. 297 2 425 N

1741 De keurvorst hernieuwt voor de broeders der Handelsche kluis de 
vergunning, van zich te Boekel te vestigen en er gronden aan te 
koopen.

Enkele copie, in het archief de Handelsche kluis. 298 2 426 D

1741 De staten van Zeeland verbieden het collecteeren voor vreemde 
loterijen, bij name voor die van Ravestein.

Groot placaatboek, dl. VIII, blz. 965. 299 2 428 N

1742 Verbod tegen het rijden der gans en het trekken van den haring in het 
land van Ravestein.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

300 2 430 N

1742 Onkosten, gemaakt gedurende het verblijf van den maarschalk de 
Maillebois te Ravestein.

Enkele copie, in het archief van den heer Th.van Wielick. 301 2 431 N

1743 Bevelschrift van den keurvorst tegen den overgang van roerende of 
onroerende goederen in de doode hand.

Authentieke copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 302 2 434 N
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1743 Bevelschrift tegen het maken van verteringen op lands kosten door de 
beambten van Ravestein, met verbod van die in rekening te brengen.

Gedrukt bevelschrift, in het archief van den heer Th. van 
Wielick

303 2 438 D

1743 Aan de burgemeesters des lands van Ravestein wordt eene belooning 
toegelegd van 2 1/2 pct., voor het ophalen der landspenningen.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

304 2 441 N

1744 De Keurvorst beveelt, dat de achterstallige recognitie-gelden aan den 
erflanddrost zullen worden gekweten.

Oorspronkelijk stuk , in het archief van den heer van Wielick 305 2 442 D

1746 Aan de burgemeesters van Herpen, Uden en Boekel wordt 5 pct. 
toegelegd voor het innen der schattingen.

Authentieke copie, in het archief van den heer Th. van Wielick 306 2 443 N

1746 Nadere verklaring van het besluit van den 2 Maart 1746. Authentieke copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 307 2 446 N

1747 Bevel, namens den keurvorst, dat de slapers der maten en gewigten, 
benevens de dorpspapieren in besloten kisten zullen bewaard worden. 

Authentieke copie, in het archief van den heer Th. van Wielick 308 2 448 N

1747 Bevel aan het gemeentebestuur van Uden, om zich schriftelijk te 
verklaren over de grensscheiding in den Peel tusschen de landen van 
Cuyk en Ravestein.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

309 2 449 N

1747 Joh. Adr. de Lauwere wordt beleend met het landdrostambt van 
Ravestein.

Oorspronkelijk stuk, in het Gulik-Bergsch archief te 
Dusseldorp, no. 4406.

310 2 450 D

1747 Aanstelling van L.L. Van Duren tot landschrijver. Oorspronkelijk stuk, berustende bij den heer Dr. van Cooth. 311 2 451 D
1748 Verzoek der gezamenlijke burgemeesters des lands van Ravenstein, 

om voldoening der oorlogsleverantien, ten behoeve van het Engelsche 
leger.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 312 2 452 N

1748 Bevel aan den erflanddrost, om aan te dringen op schadevergoeding 
voor krijgsleverantien aan de Engelschen en de Nederlanders.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 313 2 454 N

1748 Aanschrijving aan den landdrost van Ravestein, om eenen staat op te 
maken der leverantien aan de verbondene troepen.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 314 2 455 D

1748 De ingezetene van Overlangel bevelen Leon. Schuurs bij de hooge 
overheid aan voor het benefici van St. Anthonie in de kapel aldaar.

Ms. register, rakende de kapel te Overlangel, in het archief van 
den heer G. de Bruyn aldaar.

315 2 456 N

1748 De Raad van State hecht zijne goedkeuring aan de benoeming van 
Leon.Schuurs tot pastoor te Neerloon.

Ms. register, rakende de kapel te Overlangel, in het archief van 
den heer G. de Bruyn aldaar.

316 2 457 N

1749 Verpachting der kapelgoederen te Overlangel. Ms. register, rakende de kapel te Overlangel, in het archief van 
den heer G. de Bruyn aldaar.

317 2 458 N
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1749 Leon. Schuurs wordt door het kapittel van Xanten in het bezit gesteld 
der pastorij van Neerloon.

Ms. register, rakende de kapel te Overlangel, in het archief van 
den heer G. de Bruyn aldaar.

318 2 459 L

1749 Opdragt van het beneficie van St.Anthonius in de kapel te Overlangel 
aan Leonardus Schuurs, pastoor te Neerloon.

Authentieke copie, in een Ms. register rakende de kapel te 
Overlangel, in het archief van den heer G.de Bruyn aldaar.

319 2 460 N

1749 De wijbisschop van Luik wijdt de kerk der Brigittinessen te Uden. Enkele copie, in het archief van het klooster der Brigittinessen 
te Uden. 

320 2 462 L

1749 De Luiksche wijbisschop Petrus Ludovicus Jacquet dient aan ongeveer 
2500 katholijken uit het land van Ravestein, de meijerij van 's 
Hertogenbosch en Holland het H.Sacrament des vormsels toe.

Hs. aanteekeningen van Joannes Harderwey, rector van het 
klooster der Brigittinessen te Uden, berustende in het archief 
van gemeld gesticht.

321 2 463 L

1749 Aanschrijving aan die van Uden, Volkel, Boekel en Zeeland, om te 
Uden eene vergadering te houden, ten einde te beraadslagen over het 
in cultuur brengen der gemeentegronden.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

322 2 464 N

1749 De burgemeesters van Uden, Zeeland en Boekel worden 
aangeschreven, om eenen staat in te dienen der in hunne gemeenten 
aanwezige woeste gronden, welke ter ontginning geschikt zijn.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

323 2 465 N

1749 De burgemeesters van Uden, Zeeland en Boekel nalatig gebleven 
zijnde, om, volgens het bevel van den 27 augustus 1749, eenen staat 
in te dienen der in hunne gemeente aanwezige onbebouwde en ter 
ontginning geschikte gronden, worden op nieuw aangeschreven, 
daaraan onmiddellijk te voldoen.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

324 2 467 N

1749 Berigt aan den keurvorst wegens geschillen over de wetering tusschen 
Herpen en Huisseling.

Enkele copie, medegedeeld door den heer M.van den 
Boogaard.

325 2 468 N

1750 Verbod tegen het rijden der gans, het trekken van den haring en 
andere misbruiken in het land van Ravestein.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

326 2 471 N

1750 Scherp placaat tegen de vreemde bedelaars en vagabonden in het 
land van Ravestein.

Gedrukt, doch eigenhandig geteekend placaat, in plano, in het 
archief van den heer Th. van Wielick.

327 2 473 N

1750 De burgemeesters des land van Ravestein verzoeken den 
erflanddrost, hunne belangen bij den keurvorst te behartigen, tot het 
verkrijgen van betaling voor de gedane leverantien aan het Engelsche 
leger.

Authentieke copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 328 2 478 N

1751 Uittreksel uit de koopvoorwaarden der te Uden verkochte 
gemeentegronden.

Authentieke copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 329 2 479 N
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1751 Verordening omtrent de overdracht der nieuw verkochte woeste 
gronden.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

330 2 479 N

1751 Regenten van Zeeland, zich beklagende, dat Uden een aandeel eischt 
in de koopgelden der onbebouwde gronden, verzoeken een uittreksel 
uit de vroegere opmetingen des lands van Ravestein.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 331 2 481 N

1751 De regering van Uden protesteert tegen de weigering der ingezetenen 
van Zeeland omtrent de kooppenningen der nieuwe erven.

Oorspronkelijk stuk in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

332 2 482 N

1752 Verzoekschrift der ingezetenen van Boekel wegens de gelden 
gekomen van de verkochte landerijen onder die gemeente.

Enkele copie, in het archief van den heer Th.van Wielick. 333 2 483 N

1752 De drosaard van Ravestein wordt gelast, om op het voorgaande 
verzoekschrift te berigten.

Oorspronkelijke stuk, in het archief van den heer Th. Van  
Wielick.

334 2 484 D

1752 Het gemeentebestuur van Ravestein blijft borg voor de uitgezette 
gelden van het loterijfonds,door den keurvorst uitsluitend bestemd tot 
onderhoud der Latijnsche scholen.

Oorspronkelijk stuk, berustende bij den heer Dr. Van Cooth. 335 2 485 N

1752 De keurvorst vraagt rekening en verantwoording der kooppenningen, 
gekomen van de nieuwe erven te Uden, Boekel, Volkel en Zeeland.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick 

336 2 487 N

1752 Publicatie tegen het nederzetten van vreemdelingen in het land van 
Ravenstein, zonder waarborg van gegoedheid.

Gedrukt, doch eigenhandig onderteekend stuk, in het archief 
van den heer Th. van Wielick.

337 2 488 N

1752 De Graaf van Schall in zijne regten op het land van Megen 
gehandhaaft tegen den keurvorst van den Paltz.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 338 2 490 F

1752 Besluit, waarbij het gymnasium Aloysianum te Ravestein opgerigt en 
de daarstelling eener plegtige acte van het fonds tot onderhoud 
daarvan beloofd wordt.

Authentieke copie, in het gemeente-archief te Ravestein, 
alsmede in de Annales Gymnasii Aloysiani, quod est Ravenstii, 
fol.1 vso.

339 2 493 D

1752 Verhaal hoe te Ravestein de R.C. Kerk gebouwd, het gymnasium 
Aloysianum opgerigt, het schoolfonds daargesteld en het 
schoolgebouw verkregen werd

Uit de Annales Gymnasii Aloysiani, fol. 2 recto. 340 2 494 L

1753 Door den keurvorst worden de bedelvoogden afgeschaft en vervangen 
door vier sergeanten of geregtsdienaars.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

349 2 514 N

1754 Placaat van den keurvorst tegen het vechten met het mes. Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th.van Wielick. 350 2 516 N
1754 De landdrost van Ravestein wordt door den keurvorst naar Brussel 

ontboden, om aldaar van zijnen gevolmagtigde nadere bevelen af te 
wachten omtrent het geschil over het graafschap Megen.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

351 2 520 N

1754 De landdrost van Ravestein schrijft eene halve schatting uit, tot 
bestrijding der onkosten voor de nieuwe geregtsdienaars.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

352 2 521 N
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1754 De keurvorst beveelt den landdrost van Ravestein, om de stukken 
betekkelijk het graafschap Megen naar Brussel op te zenden.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

353 2 522 D

1754 Reglement voor de geregtsdienaars in het land van Ravestein Authentieke copie, in het archief der gemeente Uden. 354 2 523 N
1754 De leerlingen van het gymnasium, ingezetenen zijnde der heerlijkheid 

Ravestein, worden vrijgesteld van het betalen eener bijdrage tot 
onderhoud van die inrigting.

Authentieke copie, in het archief der gemeente Raveñstein. 355 2 529 N

1754 De stadsregering van Ravestein handhaaft haar besluit wegens het 
betalen van vier gulden ten behoeve van het gymnasium.

Oorspronkelijk stuk, in het archief der gemeente Ravestein. 356 2 532 N

1755 Bevelschrift van den landdrost tegen verschillende misbruiken. Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

357 2 533 N

1755 Memorie van wege de polders het Hoog- en Laaghemaal en van 
Empel betrekkelijk den Schutlakenschen dam en den Groenendijk.

Oorspronkelijk stuk, medegedeeld door den heer G.H. de 
Knokke van der Meulen, te Oss.

358 2 535 N

1756 Overeenkomst tusschen de gemeenten Uden en Zeeland, omtrent 
kooppenningen der verkochte of nog te verkoopen gemeentegronden.

Authentieke copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 359 2 550 N

1757 Overeenkomst tusschen de gemeenten Boekel en Volkel, wegens de 
kooppenningen, herkomstig van verkochte heigronden.

Enkele copie, medegedeeld door den heer A. van Hoogstraten. 360 2 554 N

1757 Protest van wege Herpen en Schayk tegen de afpaling der 
grensscheiding tusschen Uden en Zeeland ter eenre, en Herpen en 
Schayk ter andere zijde.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 361 2 558 N

1757 Voorzorg tegen het verspreiden der besmettelijke ziekte onder het 
rundvee in de Maasdorpen.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

362 2 559 N

1757 Reglement op het ijken van maten en gewigten. Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer A.C. van 
Claarenbeek, te Ravestein.

397 2 635 N

1758 Verbod om op H. Sacramentsdag kermis of jaarmarkt te houden. Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

363 2 560 N

1758 Van wege den keurvorst wordt den drossard de gedragslijn 
voorgeschreven, indien de verbonden legers het land oorlogslasten op 
zouden leggen.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

364 2 561 D

1758 De Staten-Generaal vergunnen aan de ingezetenen der landen van 
Megen en Ravestein, om met hunne goederen op Nederlandsch 
grondgebied te vlugten, zonder het betalen van inkomende regten.

Groot placaatboek, dl. VIII, blz. 934. 365 2 561 N

1758 Nadere aanschrijvingen aan den drossaard nopens het door hem te 
houden gedrag, vanneer de verbondene legers het land met 
oorlogslasten zouden bezwaren. 

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

366 2 563 D
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1759 Verzoekschrift van een aantal ingezetenen der gemeente Uden aan 
den erflanddrost, om den verkoop te bevelen van een stuk 
gemeentegrond genaamd de Burgt of de Hooge Burgt.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

367 2 564 N

1759 De keurvorst verlangt nadere inlichtingen omtrent den te Uden te 
verkoopen gemeentegrond, genaamd de Hooge Burgt. 

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

368 2 567 D 

1759 Aanschrijving aan de gemeenten Uden, Boekel en Zeeland, om eene 
opgave in te zenden der sedert 1749 verkochte gemeentegronden.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

369 2 568 N

1759 Verzoekschrift aan den keurvorst, om de benoodigde gelden voor 
eereprijzen, aan de leerlingen van het gymnasium Aloysianum toe te 
kennen, uit het schoolfonds te mogen erlangen.

Uit de Annales Gymnnasii Aloysiani, fol. 13 vso. 370 2 569 L

1759 De keurvorst verleent uit het fonds tot onderhoud van het gymnasium, 
voor het loopende jaar f 100 en, zoo nodig, nog f 50 daarboven, en 
voor de volgende jaren telkens f 100, tot bestrijding der onkosten van 
de uit te reiken eereprijzen.

Uit de Annales Gymnasii Aloysiani, fol. 142. 371 2 570 D

1760 Jagtverordening voor het land van Ravestein. Gedrukt tot Ravestein, bij Dirk Breedenbeek. 1760 8 blz. 4º. In 
het archief van den heer Th. van Wielick.

372 2 571 N

1760 Toestemming van den Keurvorst, om den Hoogen Burgt te Uden te 
verkopen, onder voorwaarde van eene daarop te vestigen 
recognitiecijns.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

373 2 576 D

1760 De beambten des lands van Ravestein geven aan den keurvorst 
hunne bezwaren te kennen omtrent de bevolen wijze van heffing der 
recognitiegelden, voortspruitende uit het verkoopen van den Hoogen 
Burgt te Uden.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 374 2 577 N

1760 De keurvorst beveelt een onderzoek, hoeveel hoeveel de 
geestelijkheid in het land van Ravenstein, volgens een apostolisch 
indult, ten behoeve des keizers, bijeengebragt heeft.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

375 2 579 D

1760 De keurvorst regelt de betaling van den reconitiecijns voor den te 
verkoopen Hoogen Burgt te Uden.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

376 2 580 D

1760 Bevel om de maan- of bedeboeken behoorlijk op te maken en aan den 
rentmeester in te zenden.

Enkele copie, in het archief der gemeente Uden. 377 2 581 N

1761 De keurvorst beveelt de beambten des lands van Ravestein, hem te 
berigten, of de geestelijkheid bijgedragen heeft in de bij apostolisch 
indult ten behoeven des keizers toegestane bede.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

378 2 582 D
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1761 Besluit, houdende uitschrijving van openbare gebeden voor de 
gelukkige bevalling der keurvorstin.

Gedrukt, doch eigenhandig onderteekend stuk, in het archief 
van den heer Th.van Wielick.

379 2 583 D

1761 Aanschrijving van den erflanddrost aan de geestelijkheid in het land 
van Ravestein, houdende mededeeling van het besluit, waarbij 
openbare gebeden worden bevolen voor de gelukkige bevalling der 
keurvorstin. 

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

380 2 586 D

1763 Voorstel van wege den keurvorst, aan het land van Ravestein, om 
gedurende zes jaren minstens 6000 rijksdaalders jaarlijks op te 
brengen, tot afkoop ter belastingen op etenswaren.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 381 2 588  N

1763 Keurvorstelijk besluit, tot beslechting der geschillen over de wetering 
tusschen Herpen en Huisseling, met bijgevoegd bevel aan den 
erflanddrost en den schout, om met de uitvoering der daartoe 
gevorderde werkzaamheden onmiddellijk te laten beginnen.

Enkele copie, medegedeeld door den heer M.van den 
Boogaard.

382 2 589 N

1763 Puplicatie tegen den overgang van onroerende goederen uit de 
levende in de doode hand.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 383 2 591 N

1765 Aanstelling van den landschrijver te Ravestein L. L. van Duren tot 
hofraad voor Gulik en Berg.

Oorspronkelijk stuk, berustende bij den heer Dr. van Cooth. 384 2 592 D

1765 Tarief der vacatielonen in regtszaken voor de verschillende 
ambtenarendes lands van Ravestein.

"'s Bosch, bij J.Scheffers, boekdrukker in de Kerkstraet." 16 
blz. 4º. In de boekerij van den heer A. van Hoogstraten.

385 2 593 N

1765 Memorie van den griffier van het leenhof van Braband te Brussel 
omtrent de leenroerigheid des lands van Ravestein aan het hertogdom 
Braband.

In het rijksarchief te Brussel: archives de la cour d'appel, 
portefeuille no 47, R. 29.

386 2 610 F

1766 Keurvorstelijk besluit, houdende instelling van een schriftelijk 
vergelijkend examen voor die priesters, welke in het land van 
Ravestein een pastoraat wenschen te verkrijgen, waarvan de keurvorst 
het regt van aanstelling bezit.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

387 2 617 N

1769 Voorzieningen tegen besmettelijke ziekte onder het rundvee. Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 388 2 621 N
1771 Nota betrekkelijk het schoolfonds, door de hooge regering aan den 

drossaard aldaar gerigt.
Enkele copie , in het archief der gemeente Ravestein. 389 2 623 F

1773 Amandus van Bree wordt beleend met het landdrostambt van 
Ravestein

Oorspronkelijk stuk, in het Gulic-Bergsch archief te 
Dusseldorp, onder no. 4406.

390 2 625 D.

1773 Brandreglement voor de stad Ravestein. Oorspronkelijk stuk, berustende bij den heer Dr. van Cooth. 391 2 625 N
1774 De keurvorst bepaalt het voor Ravesteinsche loterij verschuldigde 

recognitiegeld op 1 pct. van de inkomsten.
Oorspronkelijk stuk, in het archief van en heer Th. van Wielick. 392 2 628 D
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1774 De keurvorst gelast vijf brandspuiten te doen maken voor de 
verschillende dorpen der heerlijkheid Ravestein.

Ooespronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick

393 2 629 D

1774 De keurvorst beveelt, dat de zoogenaamde Graafsche straat hersteld 
en in bruikbaren staat zal gebragt worden

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

394 2 630 D

1774 De keurvorst beveelt, dat het land van Ravestein voor ieder der 
eerstvolgende zes jaren 5800 rijksdaalders zal opbrengen, tot afkoop 
van de belastingen op de eetwaren.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

395 2 631 D

1775 Jaarlijksche toelage aan de leden der congregatie van ex-Jezuiten te 
Ravestein uit de inkomsten der loterij.

Oorspronkelijk stuk, mede in eene authentieke copie 
voorhanden, in het archief der gemeente Ravestein.

396 2 633 D 

1777 De keurvorst verbiedt den ingezetenen van het land van Raventein, 
hunne kinderen naar buitenlandsche scholen te zenden.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

397 2 638 D

1779 Huishoudelijk reglement voor de congregatie der ex-Jezuiten te 
Ravestein.

Oorspronkelijk stuk, berustende in de pastorij te Ravestein. 398 2 640 D

1780 De keurvorst gelast den drossaerd en rentmeester van Ravestein, de 
oorzaak der moeilijkheden te onderzoeken, waaraan de beurtschipper 
op Rotterdam van wege die stad is blootgesteld geweest.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick

399 2 647 D

1780 De keurvorst verzendt de zaak van den beurtschipper van Ravestein 
op Rotterdam naar zijnen gezant te 's-Gravenhage.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

400 2 649 D

1780 Aanstelling van L.F.W. van Cooth tot advokaat te Ravestein Oorspronkelijk stuk, berustende bij den heer Dr. van Cooth. 401 2 649 D
1781 Dijkreglement voor het land van Ravestein. Oorspronkelijk stuk, in het archief van het polderbestuur. 402 2 651 D
1785 De jaarlijksche toelage voor het fonds der latijnsche scholen te 

Ravestein, uit de zuivere opbrengst van de loterij te betalen, wordt op 
2000 gld. Hollandsch gebragt.

Oorspronkelijk stuk, in het archief der gemeente Ravestein. 403 2 654 D

1785 Adres van de burgemeesters der vijf Maasdorpen aan den erfdrost des 
lands van Ravestein, houdende bezwaren tegen het van wege de 
Staten-Generaal gesloten houden der Graafsche sluis onder Velp, tot 
verdediging der stad Grave, met verzoek om daarin te voorzien.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

404 2 655 N 

1785 De keurvorst beveelt den drossaard van Ravestein, zijnen gezant te 's 
Hage in te lichten omtrent het regt van de Graafsche sluis te Velp.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heet Th. van 
Wielick

405 2 657 N

1785 Geregtelijke verklaring van deskundigen, hoe de Velpsche sluis kan 
getrokken worden, zonder inundatien rondom Grave te benadeelen.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 406 2 658 N
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1785 Grensscheiding tusschen de stad Grave en het land van Ravestein, 
volgens het oude dijkboek.

Authentieke copie, in het archief van den heer Th. van 
Wielick..

407 2 661 N

1785 Besluit van de Staten-Generaal, om de sluizen bij de stad Grave 
voorlopig te trekken.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick. 408 2 662 N

1785 De keurvorst beveelt den drossaard van Ravestein, om op de 
spoedige uitvoering aan te dringen van het besluit der Staten-Generaal 
van 20 april 1785, betrekkelijk de Graafsche sluis.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

409 2 663 D

1785 Aanschrijving van den drossaard van Ravestein, om de schade te 
doen opnemen, veroorzaakt door de inundatie rondom Grave.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

410 2 664 D

1785 Nadere aanschrijving, om de schade op te geven, door de inundatie 
rondom Grave veroorzaakt.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick

411 2 665 D

1785 Aanstelling van den advokaat Van Cooth tot exculpator bij de 
schepenbank te Ravestein.

Oorspronkelijk stuk, berustende bij den heer Dr. Van Cooth. 412 2 666 N

1786 Het land van Ravestein koopt de belasting op de eetwaren voor ieder 
der eerstvolgende zes jaren met 5900 rijksdaalders af.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

413 2 667 N

1787 De keurvorst verleent zijne goedkeuring tot het vestigen eener 
Fransche school te Ravestein, volgens een bijgevoegd plan van 
oprigting.

Oorspronkelijk stuk, in het archief der gemeente Ravestein. 414 2 669 D

1793 Grensscheiding door de Peel, tusschen de landen aan Ravestein, Cuik 
en Peelland, door gevolmagtigden van den keurvorst, den prins van 
Oranje, als heer des lands van Cuik, en der Staten -Generaal bepaald.

Authentieke copie, in het archief der gemeente Uden. 415 2 673 N

1794 Bevel van den keurvorst aan den landdrost van Ravestein, om de 
ratificatien over de grensscheiding door de Peel uit te wisselen.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

416 2 675 D

1794 De erflanddrost waarschuwt een ieder, om de burgemeesters ter zake 
van de grensscheiding in de Peel geene beleedigingen aan te doen, 
daar die geheel buiten hun toedoen tot stand gebragt is.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

417 2 676 N

1794 De keurvorst gebiedt nadrukkelijk, dat het salaris van den ingenieur 
Bilgen zal worden uitbetaald.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick

418 2 676 D

1794 Brief van den erflanddrost over het vervoeren van turf, liggende aan 
de overzijde der nieuwe grensscheiding.

Minute, in het archief van den heer Th. van Wielick. 419 2 678 N

1794 Bekendmaking van den erflanddrost, dat ieder zijnen gestoken turf 
over de nieuwe grensscheiding mag afhalen.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

420 2 679 N
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1794 Brief van den keurvorst aan den drossaard van Ravestein over de 
nadelen, welke de vestingwerken van Grave aan de gemeente Velp 
toebrengen.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

421 2 679 D

1794 Proclamatie der vertegenwoordigers van het Fransche volk bij de 
legers van het Noorden en de Sambre en de Maas, aan de 
overwonnen landen uitgevaardigd te 's Hertogenbosch.

Gedrukt te 's Bosch, ter drukkery van de Wed. C.A. Vieweg en 
Zoon. 6 1/2 blad in plano.

422 2 681 F

1796 Opgave van requisitien, door de gemeente Uden aan de Engelsch-
Hanoversche en vervolgens aan de Fransche troepen verstrekt.

Copie-rekening, groot 50 bladz., in het archief van den heer A. 
v. Hoogstraten.

423 2 692 N

1797 Proclamatie van den commissaris Rudler aan de ingezetenen der 
landen tusschen Maas en Rijn en Rijn en Moezel.

Recueil des réglements et arrêtes émanés du Commissaire du 
Gouvernement dans les quatre nouveaux departements de la 
rive gauche du Rhin (Strasbourg. 4 vol. 8º) tome I, p. 18, en 
Dr. Hermans, Bijdragen over Noord-Braband, dl. I, blz. 517, 
Fransch en Nederduitsch.

424 2 693 F/N

1797 Het uitvoerend bewind te Parijs plaatst de landen van Megen, 
Ravestein, Boxmeer en Gemert onder het voorloopig bestuur der 
overheerde landen tusschen de Maas en den Rijn, en tusschen den 
Rijn en de Moezel.

Gedrukt in 4º en in fol., zonder naam of woonplaats des 
drukkers, en Dr. Hermans Bijdragen over Noord-Braband, dl. I, 
bladz. 506. Fransch en Nederduitsch.

425 2 697 F/N

1797 Het uitvoerend Fransch bewind neemt de Franschgezinde burgers, die 
uit de overwonnen landen van Megen, Ravestein, Gemert en Boxmeer 
verdreven waren, in zijne bescherming.

Gedrukt achter het voorgaande besluit, en Dr.Hermans, 
Bijdragen over Noord-Braband, dl.I, bladz. 508, Fransch en 
Nederduitsch.

426 2 698 F/N

1797 De landschaps- en dorpsregeringen worden opgeheven, 
municipaliteiten in de plaats gesteld en de burger Graffé tot 
commissaris benoemd.

Gedrukt achter de twee voorgaande besluiten, en Dr. 
Hermans, Bijdragen over Noord-Braband, dl. I, bl.z. 512, 
Fransch en Nederduitsch.

427 2 700 F/N

1798 De commissaris Rudler beveelt, dat al de ontvangsten uit het 
leenstelsel voortspruitende, en welke sedert den 11 december 1797 
(21 Frimaire an VI) onregtmatig geheven zijn, zullen worden 
teruggegeven.

Recueil des reglements etc., tome I, 1er cahier, page 38, en 
Dr. Hermans, Bijdragen over Noord-Braband, dl. I, bladz. 524.

428 2 703 F

1798 De commissaris Rudler verdeelt het overheerde land tusschen de 
Maas en den Rijn, en den Rijn en de Moezel in vier departementen, 
als: in dat van de Roer (hoofdplaats Aken), van de Saar (hoofdplaats 
Trier), van den Rijn en den Moezel (hoofdplaats Coblentz) en van den 
Donderberg (hoofdplaats Mentz).

Recueil des réglements etc., t. I, 1er cah., pag. 68, en 
Verzameling van reglementen voor de landen tusschen Maas 
en Rhyn en Rhyn en Moesel, afgekondigd door de 
Commissaris des Gouvernements (Bestuurende orde) (Ments, 
Pluviose jaar VI), bladz. 9.

429 2 704 F
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1798 De commissaris Rudler verdeelt het departement van de Roer in vier 
arrondissementen, waarin even zoo vele regtbanken, als: Aken, 
Keulen (tevens de zetel voor de criminele regtbank van het geheele 
departement) Crevelt en Kleef. Het laatste arrondissement wordt in 11 
kantons verdeeld, waaronder die van Ravestein-en-Megen, Gemert-en-
Boxmeer.

Recueil des regelements etc.,t. I, 1er cah., pag. 122, en Dr. 
Hermans, Bijdragen over Noord-Braband, dl.II, bladz. 503.

430 2 704 N

1798 Besluit tot regeling van den overgang van de oude tot de nieuwe 
wetgeving.

Verzameling van reglementen voor de landen tusschen Maas 
en Rhyn en Rhyn en Moesel, bladz.14.

431 2 705 N

1798 Besluit, waarbij het administratief bewind in de overheerde landen 
wordt georganiseerd.

Verzameling van reglementen voor de landen tusschen Maas 
en Rhyn en Rhyn en Moesel, bladz.18.

432 2 708 N

1798 Reglement over de pligten en eigenschappen der administratieve 
ligchamen in de landen tusschen Maas en Rijn en Rijn en Moesel.

Verzameling van reglementen voor de landen tusschen Maas 
en Rhyn en Rhyn en Moesel, bladz. 20.

433 2 711 N

1798 De commissaris Rudler verbiedt het aannemen van nieuwelingen in de 
mannen- en vrouwenkloosters der vier departementen, en gelast, dat 
al de novicen binnen twintig dagen zich uit het klooster zullen 
verwijderen.

Recueil des reglements etc., tome II, 3e cah., pag.2, en Dr. 
Hermans, Bijdragen over Noord-Brabant, dl. I, bladz. 504.

434 2 737 N

1798 Advies van den vrederegter in het kanton Gemert over de verbindende 
kracht der oude wetten.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer A. van 
Hoogstraten.

435 2 737 N

1798 De commissaris Rudler regelt de de grond- personele en mobilaire 
schulden in de vier departementen.

Enkele copie, uit de verzameling van Van Erp, in de boekerij 
van den heer A. van Hoogstraaten.

436 2 738 N

1798 De commissaris Rudler voert, ingevolge zijne hem door het uitvoerend 
bewind verstrekte magt, al die wetten in de Rijn-departementen in, 
welke betrekking hebben op het afschaffen der heerlijke regten, 
tienden en anderen lasten, uit het leenstelsel afkomstig.

Recueil des réglements etc., tome III, 5e cah., pag. 8-102, en 
Dr. Hermans, Bijdragen over Noord-Braband, dl. I, blz. 525.

437 2 743 F

1798 Aanschrijving van de centrale administratie van het departement van 
de Roer aan de gemeenten, om alle boeken, papieren en registers der 
vroegere ambtenaren, belast met de ontvangst der belastingen en 
inschulden, in te leveren, ten einde bekend te worden met de middelen 
der ingezetenen en de behoeften der gemeenten, om daarop te letten 
bij het bepalen der belastingen.

Collection De Latte, no 10, Fransch en Hoogduitsch, en in de 
verzameling van Van Erp, in het Nederlandsch, no 9, beide in 
de boekerij van den heer A. van Hoogstraten.

438 2 748 F/N

1798 Verordening van den commissaris Rudle omtrent het onderhoud en de 
huisvesting van het Fransche leger.

Te Grave ter drukkerij van A. van Dieren, 1798, in plano, in het 
archief van den heer A. van Hoogstraten.

439 2 749 F
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1798 Het besluit van den commissaris Rudler van 17 maart (27 Ventose), 
waarbij het departement van de Roer in voldoening der grond– 
personele en mobilaire lasten over 1798 eene schatting van 4,000,000 
livres was opgelegd, wordt ten uitvoer gebragt.

Verzameling van Van Erp, no 2, in de boekerij van den heer A. 
van Hoogstraten.

440 2 754 N

1798 Akte van aanstelling der municipaliteitsleden, van den secretaris-
generaal en regtsgeleerde in het kanton Ravestein.

Te Grave ter drukkerij van A. van Dieren, 1798, in het archief 
van den heer A. van Hoogstraten.

441 2 755 N

1798 Schoolreglement van den commissaris Rudler voor het departement 
van de Roer.

G. van Haaff Registrum, Ms., pag. 19, in de boekerij van den 
heer A. van hoogstraten.

442 2 757 F/N

1798 De centrale administratie van het departement van de Roer voert het 
registratie- zegel- en patentregt in. Het registratiekantoor voor de 
kantons Ravestein, Gemert en Boxmeer wordt te Ravestein gevestigd.

Collection De Latte, no 11, en in het Nederduitsch, bij extract, 
in de verzameling van Van Erp, no 12.

443 2 758 N/D

1798 Besluit waarbij den herbergiers verboden wordt, om vreemdelingen 
zonder paspoort te huisvesten.

Collection De Latte , no 17 444 2 758 F

1798 Het centraal bestuur van het departement waarschuwt de ingezetenen, 
om naar waarheid te verklaren, wat zij aan belastingen, of, pachters of 
huurders van nationale eigendommen zijnde, nog te betalen schuldig 
zijn, onder bedreiging van zware boete, zoo zij daaraan niet op den 
bepaalden tijd voldaan hebben of van valschheid in de opgave 
overtuigd worden.

Collection De Latte, no 18, Fransch en Hoogduitsch, en in de 
verzameling van van Erp, in het Nederduitsch, no 20, beide in 
de boekerij van den heer A. van Hoogstraten.

445 2 760F/N/D

1798 Vreemde loterijen in het kanton Ravestein verboden en die van Aken 
aangeprezen.

Verzameling van van Erp, no 22, in de boekerij van den heer 
A. van Hoogstraten.

446 2 761 N

1798 Besluit, waarbij alle dorpslasten op de eetwaren worden afgeschaft. Collection De Latte, no 15, en in het Nederduitsch in de 
verzameling van Van Erp, no 15, in de boekerij van den heer 
A. van Hoogstraten.

447 2 762 F

1798 Het centraal bestuur beveelt de municipaliteiten in het departement 
van de Roer, eenen staat op te maken en in te zenden van alle 
goederen, die aan wereldlijke of geestelijke corporatien toebehoort 
hebben.

Verzameling van van Erp, no 72, in de boekerij van den heer 
A. van Hoogstraten.

448 2 764 N

1798 Eenige artikelen der wet, waarbij de tienden zijn afgeschaft, worden op 
nieuw afgekondigd.

Collection De Latte, no 23, in de boekerij van den heer A. van 
Hoogstraten.

449 2 767 F

1798 Het loterijfonds van Ravestein wordt aan zijne oude bestemming 
teruggegeven.

Oorspronkelijk stuk, in het archief van den heer Dr. F.W. van 
Cooth.

450 2 769 F

1798 Besluit ten gunste der kloosterlingen, die hun klooster wensen te 
verlaten

Verzameling van Van Erp, no 28, in de boekerij van den heer 
A. van Hoogstraten.

451 2 771 F
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1798 Verbod op het houden van processien buiten de kerken. G. van Haaff Registrum, Ms., pag. 25, in de boekerij van den 
heer A. van Hoogstraten.

452 2 774 N

1798 Scherp besluit tegen het houden van processien buiten de kerken. Collection De Latte, no 36. - Van Haaf Registrum, Ms., pag. 
27. Beide in de boekerij van den heer A.van Hoogstraten.

453 2 775 F

1798 Het kasteel van Ravestein te huur aangeboden. Verzameling van Van Erp, no 67, in de boekerij van den heer 
A. van Hoogstraten.

454 2 777 N

1798 De centrale administratie te Aken beveelt, dat de door de gemeenten 
Zeeland en Schayk verschuldigde belasting te Gemert moet voldaan 
worden.

Handschrift, ten archieve der arrondissements-regtbank te 
Nijmegen, zijnde op de band geschreven: Translaat aller 
ontvangen en beantwoorde stukken, blz. 45.

455 2 778 N

1798 Aanschrijving om de kruisen op de kerkhoven weg te nemen Handschrift, ten archieve der arrondissements-regtbank te 
Nijmegen, zijnde op de band geschreven: Translaat aller 
ontvangen en beantwoorde stukken, blz. 61.

456 2 778 N

1798 De ontvanger Gence schrijft aan de municipaliteit van het kanton 
Ravestein, om onderzoek te doen naar de vaste en mobilaire 
goederen, ontledigd door de opgeheven corporatien en gilden, ten 
einde die te kunnen beheren als 's-lands eigendom.

Handschrift, ten archieve der arrondissements-regtbank te 
Nijmegen, getiteld: Translaat aller ontvangen en beantwoorde 
stukken, blz. 39.

457 2 780 N

1798 De centrale administratie beveelt den commissaris der uitvoerende 
magt bij het kanton Kleef, onderzoek te doen naar de onwettige 
belasting, welke in het kantoor Ravestein geheven wordt, en de 
geldafpersingen door den agent te Macharen gepleegd.

Handschrift, ten archieve der arrondissements-regtbank te 
Nijmegen, getiteld: Translaat aller ontvangen en beantwoorde 
stukken, bladz. 64.

458 2 780 N

1798 Scherp besluit tegen de zich schuil houdende priesters en monniken; 
bevel om alle godsdienstige teekenen buiten de kerken weg te nemen.

Collection De Latte, no 61, in de boekerij van den heer A. van 
Hoogstraten.

459 2 781 F

1798 De ontvanger van het arrondissement Kleef herinnert de municipaliteit 
van het kanton Ravestein, dat genoemde kanton nog 11806 livres 
77cent. van de verschenen belasting te betalen heeft, en spoort haar 
aan, de nalatigen, zoo nodig, door dwangmiddelen tot voldoening te 
noodzaken.

Handschrift, ten archieve der arrondissements-regtbank te 
Nijmegen, getiteld: Translaat aller ontvangen en beantwoorde 
stukken, blz. 109.

460 2 784 D

1798 Publicatie wegens het houden der registers van geboorten, huwelijken 
en overlijden, en wegens het doen van aangiften van zaken tot de 
burgelijke stand behoorende.

Verzameling van Van Erp, no 50, in de boekerij van den heer 
A. van Hoogstraten.

461 2 784 N?F

1798 Aanschrijving van de centrale administratie te Aken omtrent de viering 
van het feest der invoering van de republiek.

Handschrift, ten archieve der arrondissements-regtbank te 
Nijmegen, getiteld: Translaat aller ontvangen en beantwoorde 
stukken, blz. 128.

462 2 785 N
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1798 De centrale administratie te Aken beveelt de municipale administratie 
en den commissaris van het uitvoerend bewind in het kanton 
Ravestein, met den meesten spoed een volledig stel der in het kanton 
gebruikelijke maten en gewigten over te zenden, met eene opgave 
van derzelver benamingen en onderdeelen, benevens eene 
naauwkeurige aanwijzing van het gebruik van iedere maat.

Handschrift, ten archieve der arrondissements-regtbank te 
Nijmegen, getiteld: Translaat aller ontvangen en beantwoorde 
stukken, blz.154.

463 2 786 N

1798 De municipale administratie van het kanton Gemert verzoekt, op last 
der regeeringscommissarissen, aan de municipale administratie te 
Ravestein, om de registers en andere archieven, rakende het oude 
bestuur der gemeenten Uden en Boekel, over te zenden.

Handschrift, ten archieve der arrondissements-regtbank te 
Nijmegen, getiteld: Translaat aller ontvangen en beantwoorde 
stukken, blz.152.

464 2 786 N

1798 De vrederegter J.P. Krul zijn ontslag gevraagd en verkregen 
hebbende, wordt vervangen door P. van der Wielen, die den 
gevorderden eed aflegt in handen van de municipale administratie van 
het kanton Ravestein.

Verzameling van Van Erp, no 69, in de boekerij van den heer 
A. van Hoogstraten.

465 2 787 N

1798 De municipale administratie van Ravestein brengt ter kennis van de 
ingezetenen, dat in de vier nieuwe departementen aan den linker-
Rijnoever eene divisie gens d'armes en dus ¼ daarvan in het 
departement van de Roer zal worden oppgerigt, en noodigt personen 
van erkende burgertrouw, goede zeden en militaire begaafheden uit, 
die bij dit wapen in dienst zouden willen treden, zich bij haar aan te 
melden.

Verzameling van Van Erp, no 61, in de boekerij van den heer 
A. van Hoogstraten.

466 2 787 N

1798 Kennisgeving van de municipale administratie van het kanton 
Ravestein, dat L.F.W. van Cooth benoemd is tot notaris in dat kanton.

Verzameling van Van Erp, no 62, in de boekerij van den heer 
A. van Hoogstraten.

467 2 788 N

1798 Besluit van de centrale administratie te Aken, houdende opheffing der 
tollen op de Maas in het departement van de Roer.

Verzameling van Van Erp, no 63, in de boekerij van den heer 
A. van Hoogstraten.

468 2 788 N

1798 Staat van de jaarlijksche inkomsten en uitgaven der dertien 
gemeenten van het kanton Ravestein.

Copie van P.L. Hamel, in het archiefvan den heer A. van 
Hoogstraten.

469 2 790 N

1798 Staat van begrooting der huishoudelijke uitgaven van de plaatselijke 
besturen in het kanton Ravestein voor het 7e republikeinsche jaar, 
opgemaakt door de centrale administratie van het departement.

Handschrift, ten archieve der arrondissements-regtbank te 
Nijmegen getiteld: Translaat aller ontvangen en beantwoorde 
stukken, blz. 239.

470 2 792 N
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1799 Aanschrijving van het departementaal bestuur van de Roer, om de 
invoering der nationale feesten volgens den republikeinsche almanak 
krachtdadig te bevorderen en de Gregoriaansche tijdrekening te doen 
vergeten.

Collection De Latte, tome II, no 18. 471 2 794 F

1799 Verzoekschrift van het departementaal bestuur van de Roer aan het 
uitvoerend bewind te Parijs, om voor geod met Frankrijk te worden 
vereenigd.

Collection De Latte, tome II, no 21. 472 2 794 F

1799 Het departementaal bestuur van de Roer stelt in het kanton Ravestein 
nieuwe municipaliteitsleden aan.

Van Haaff, Registrum, fol. 172. 473 2 794 F

1799 Het departementaal bestuur van de Rooer doet in de geheele 
uitgestrektheid van het departement de wet van den 17 Thermidor 6e 
jaar, omtrent het vieren der decaden en nationale feesten, afkondigen.

Collection De Latte, tome II, no 24. 474 2 795 F

1799 Besluit van het departementaal bestuur van de Roer, waarbij bepaald 
wordt, dat de opcenten der belasting te Zeeland en Schayk geheven 
moeten worden ten behoeve van het kanton Ravestein.

G. van Haaff, Registrum, fol. 198. 475 2 795 F

1799 Eene brigade maréchaussée te Ravestein geplaatst. G. van Haaff, Registrum, fol. 269. 476 2 796 F
1799 Aanschrijving van het departementaal bestuur van de Roer, om het 

feest der jeugd te vieren.
Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen blz. 275.

477 2 797 N

1799 De regerings-commissaris in de vier departementen aan de linker-
Rijnoever verdeelt de 10 millioen livres over het jaar 6 en de 9 milioen 
livres over het jaat 7, waarop deze vier departementen waren 
aangeslagen.

G. van Haaff , Registrum, fol. 302. 478 2 798 N

1799 Het kantonnaal bestuur van Ravestein verdeelt den aanslag in de 
belasting over de dorpen.

G. van Haaff, Registrum, fol. 404. 479 2 798 F/N

1799 Het departementaal bestuur van de Roer schrijft het kantonnaal 
bestuur van Ravestein aan, om de uitvaart van de te Rastadt 
vermoorde ministers plegtig te doen vieren, en het verhaal van dien 
moord op de scholen te doen voorlezen.

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 281.

480 2 803 N

1799 Het departementaal bestuur van de Roer schrijft de kantonale besturen 
bij herhaling aan, om bevolkingsregisters aan te leggen van alle 
ingezetenen boven de 12 jaren.

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 203.

481 2 803 N
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1799 Aanschrijving om het feest der inneming van de bastille op den 26 
Messidor, en dat der vrijheid op den 9 en 10 Thermidor plegtig te 
vieren.

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 322.

482 2 803 N

1799 Besluit, waarbij, in plaats van G. van Haaff, Steven de Bruijn benoemd 
wordt tot president van het kantonnaal bestuur van Ravestein.

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 330.

483 2 804 N

1799 Besluit, waarbij de burger Schmitz, ter vervanging van Bodenstaff 
benoemd tot agent der gemeente Ravestein, op zijn vezoek wordt 
voorbijgegaan en in diens plaats aangesteld Reynier van Clarenbeek.

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 339.

484 2 804 N

1799 Besluit, houdende vergunning aan de kloosters, om zich eenen 
bestuurder hunner goederen te kiezen, zonder zich te onderwerpen 
aan de oversten, die over den Rijn gevlugt zijnde, van daar nog 
invloed zochten uit te oefenen.

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 477.

485 2 804 N

1799 Waarschuwing aan de ingezetenen van het kanton Ravestein, om de 
nationale kokarde te dragen.

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 433.

486 2 805 N

1799 Het kanton Ravestein wordt vrijgesteld, om werkvolk naar de vesting 
Gulik te zenden.

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 438.

487 2 806 N

1799 Het departement bestuur, terugkomende op de wijze van heffing der 
belasting, stelt eene nieuwe vast voor het zesde en zevende jaar.

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 456.

488 2 808 N

1799 Het departementaal bestuur gelast den burger-president van het 
kantonaal bestuur van Ravestein, en van de leden der municipaliteit 
den eed van trouw aan de republiek af te nemen.

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 471.

489 2 809 N

1800 Transactie tusschen de Fransche- en Bataafsche republiek, waarbij de 
landen van Ravestein, Megen, Boxmeer enz. aan de laatste wordt 
afgestaan.

De Martens, Recueil des Traites, t. VII, pag. 377-379. 490 2 809 F

1800 Lijst der Jury voor de kantons Ravestein en Gemert Collection De Latte , tome II, no 86. 491 2 813 N
1800 De agenten van het kanton Ravestein ontslagen en door andere 

vervangen.
Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 589.

492 2 814 N

1800 Publicatie van wege de Bataafsche Republiek, omtrent de 
inbezitneming van Gemert.

Collection De Latte, tome II, no. 93. 493 2 816 N

1800 Magtiging om de in beslag genomen meubelen van den gewezen 
drossaard van Bree, aan zijne erven terug te geven.

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 596.

494 2 818 F
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1800 Rapport van het Departementaal bestuur van de Roer, omtrent de 
inbezitneming der kantons Ravestein en Gemert.

Collection De Latte, tome II, no 91. 495 2 821 F

1800 Rapport van G.A. Visscher, commissaris der Bataafsche Republiek, 
wegens de inbezitneming der afgestane landen.

Dr. Hermans, Bijdragen over Noord-Brabant, dl. II, blz.462. 496 2 825 N

1800 Leden tot de regtbank, en een ontvanger aangesteld. Stads-Protocol, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 1.

497 2 838 N

1800 Burgemeesters en schepenen in de gemeenten des lands Raventein 
aangesteld.

Stads-Protocol, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz.3 vso.

498 2 840 N

1800 Leden tot het dijkcollegie benoemd. Stadts-Protocol, ten archieve der arrondissem-regtbank te 
Nijmegen, blz. 6.

499 2 844 N

1800 Aanslag voor het kanton Ravestein in de belastingen op het personeel, 
meubilair en de eetwaren, van wege het departement van de Roer.

Handschrift, ten archieve der arrondissem-regtbank te 
Nijmegen, blz. 607.

500 2 846 F

1800 Aanslag voor het kanton Ravestein in de grondlasten, van wege het 
departement van de Roer

Handschrift, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 610.

501 2 846 F

1800 Over de regtsbedeeling in het land van Ravestein, briefsgewijze 
medegedeeld door G.A. Visscher.

Dr. Hermans, Bijdragen over Noord-Braband, dl. II, blz. 475. 502 2 846 N

1800 Berigt wegens de schennis gepleegd aan de grafzuil der vermoorde 
ministers te Rastadt.

Stadstprotocol, ten archieve der arrondissem.-regtbank te 
Nijmegen, blz. 24.

503 2 860 N

1800 Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, 
waarbij de oude wetten en costuimen in de gecedeerde landen weder 
worden ingevoerd, benevens een reglment op het appel.

Enkele copie, in het archief van den heer Th. van Wielick; en 
het reglment op het appel, alléén in Dr.Hermans, Bijdragen 
over Noord-Braband, dl. II, blz. 481.

504 2 863 N

1800 Opgave der inkomsten van de schoolonderwijzers, door de regtbank 
van het land van Ravestein, aan den commissaris van het uitvoerend 
bewind medegedeeld.

Copy-boek van brieven en berigten, ten archieve der 
arrondissements-regtbank te Nijmegen, ps.fol. 3.

505 2 866 N

1800 Bepalingen wegens de belastingen in de gecedeerde landen te 
Ravestein.

Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 506 2 868 N

1800 De regtbank te Ravestein bevoegd verklaard, kennis te nemen van de 
leengedingen.

Proticollum Feudale, ten archieve der arrondissem.-regtbank 
te Nijmegen, in fine.

507 2 871 N

1800 De Commissaris G.A. Visscher door mr. J. van Haeften vervangen. De 
regtszaken, welke vroeger bij het hof te Dusseldorp werden afgedaan, 
naar het hof van justitie van Bataafsch Brabant verwezen.

Publicatiën van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek 
1801.

508 2 874 N

1800 Voorziening tegen onbevoegde geneeskunstoefenaren, in de 
gecedeerde landen.

Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 509 2 876 N
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1801 Verzoekschrift der leeraren van de latijnsche scholen te Ravestein, om 
betaling van hunne achterstallige traktementen.

Copy-Boek van Brieven en Berigten, ten archieve der 
arrondissem.-regtbank te Nijmegen, ms. fol. 58.

510 2 878 N

1801 De ingezetenen gewaarschuwd, om de burgemeesters niet te 
bemoeijlijken bij het ontvangen der lands-belastingen.

Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th.van Wielick. 511 2 880 N

1801 Klagten over den verwaarloosden toestand der maten en gewigten in 
het land van Ravestein.

Copy-Boek van Brieven en Berigten, ten archieve der 
arrondissem.-regtbank te Nijmegen, ms. fol. 130.

512 2 882 N

1801 Toestand der wegen in het land van Ravestein. Copy-Boek van Brieven en Berigten, ten archieve der 
arrondissem.-regtbank te Nijmegen, ms. fol. 137.

513 2 885 N

1801 De ingezetenen gelast, op den Maasdijk, tijdens de werking van de 
Beersche Maas, als van ouds, te waken.

Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 514 2 888 N

1801 Waarschuwing tegen berispelijke vreugdebedrijven, op den 
nieuwjaarsnacht en bij bruiloften.

Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 515 2 890 N

1802 Over de grensscheiding in de Peel tusschen de landen van Ravestein 
en Cuyk.

Resolutien van den Commissaris in de gecedeerde landen, 
ms. fol. 45, in de boekerij van het Noord-Brabandsch 
Genootschap.

516 2 893 N

1802 De regtbank van stad en lande van Ravestein berigt aan de 
commissaris van het staats-bewind, dat de landerijen langs Maaskant 
volgens de Geldersche maat, een morgen lands op 600 Rijnlandsche 
roeden en de roede op 12 voeten berekend worden.

Copy-Boek van Brieven en Berigten, ten archieve der 
arrondissem.-regtbank te Nijmegen, ms. fol. 153.

517 2 899 N

1802 De acte van indemniteit of ontlastbrievenkunnen voor voorlopig aan 
armbesturen, als van ouds, worden afgegeven.

Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 518 2 899 N

1802 Hoe de huwelijken in het land van Ravestein wettig worden voltrokken Copy-Boek van brieven en berigten, ten archieve der 
arrondissements- regtbank te Nijmegen, fol. 170.

519 2 901 N

1802 Schouwreglment voor de gecedeerde landen. Gedrukt in 8º bij de wed.C.A. Vieweg en Zoon, te 's Bosch 520 2 903 N
1803 Berigt wegens voorzieningen bij brand, in den lande van Ravestein. Copy-Boek van brieven en berigten, ten archieve der 

arrondissem.-regtbank te Nijmegen, fol. 251.
521 2 913 N

1803 Waarschuwing tegen het afscheuren van landspublicicatiën. Gedrukt placaat, in het archief van de heer Th. van Wielick. 522 2 914 N
1803 Geschiedkundig betoog, dat de keurvorst van den Paltz tot de loterij-

fonds te Ravestein niet geregtigd is.
Copy-Boek van brieven en berigten, ten archieve der 
arrondissem.-regtbank te Nijmegen, fol. 243.

523 2 916 N

1803 Bepalingen omtrent de vacantie tijden bij de Regtbank te Ravestein. Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 524 2 924 N

1803 Voorzorgen te nemen in geval van dijkbreuken. Gedrukt placaat , in het archief van den heer Th.van Wielick. 525 2 926 N
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1803 Schadeloosstelling aan de Keurvorst van den Paltz te Regensburg 
bepaald, ingevolge het verdrag van Luneville.

De Martens, Supplement au Recueil des Traites, t. III, pag. 249 
en Dr. Hermans, Bijdrage over Noord-Braband, dl. II, blz. 456.

526 2 929 F

1803 De commissaris J. van Haeften vervangen door Mr. G. de Jongh. Publicatiën van het staatsbewind der Bataafse republiek. 1803. 527 2 930 N

1803 Publicatie, omtrent de te betalen belastingen over de jaren 1801 en 
1802 in de gecedeerde landen.

Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 528 2 931 N

1803 Staat van het brandwezen te Ravestein. Copy-Boek van Brieven en Berigten, ten archieve der 
arrondissements- regtbank te Nijmegen, fol. 289.

529 2 935 N

1803 Publicatie op het bewaken der diken bij hoogwater.. Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 530 2 936 N

1804 Echtreglement voor de gecedeerde landen. Publicatiën van het staatsbewind der Bataafsche republiek in 
8º, ook afzonderlijk uitgegeven in den Haag ter staatsdrukkerij 
1904.

531 2 938 N

1804 Voorzieningen bij het overgaan van leengoederen in andere handen. Publicatiën van het staatsbewind der Bataafsche republiek 
1804 en gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

532 2 959 N

1804 Ampliatie op de notificatie van 22 december 1801 wegens het schieten 
met geweren.

Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 533 2 961 N

1804 Notificatie wegens het klein zegel. Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 534 2 962 N

1804 Notificatie omtrent het inwonen van vreemdelingen. Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 535 2 964 N

1804 Octrooi van indamming voor de gemeente Huisseling. Oorspronkelijk op perkament geschreven stuk, in het archief 
der gemeente Huisseling.

536 2 965 N

1804 Publicatie tegen het misbruiken bij het verpachten der tienden. Publicatien van het staatsbewind der Bataafsche republiek 
1804 en gedrukt placaat in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

537 2 968 N

1805 Berigt van het gemeentebestuur van Reek over de wijze van heffing 
der grondlasten.

Dr. Hermans, Bijdragen over Noord-Braband, dl. II, blz. 500. 538 2 976 N

1805 Brief van den commissaris De Jong aan het staatsbewind wegens het 
drossaardsambt des lands van Ravestein.

[geen bron] 539 2 981 N

1805 Publicatie van den commissaris van het staatsbewind in de 
gecedeerde landen, houdende eene instructie voor de geregtsboden in 
de stad en landen van Ravestein en Megen.

Gedrukt in 8º, te s' Bosch, bij H. Pallier en Zoon. 540 2 984 N
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1805 De advokaten, in de Bataafsche Republiek erkend, worden toegelaten 
in de gecedeerde landen

Geauthenticeerde copie, in het archief van den heer Th. van 
Wielick.

541 2 996 N

1805 Dank- boet- en bededag, uitgeschreven tegen den 24 julij. Gedrukt placaat, in het archief van den heer Th. van Wielick. 542 2 997 N

1805 De gecedeerde landen worden gebragt onder het departement 
Brabant.

Publicatien van het staatsbewind der Bataafsche republiek en 
van H. H. Mog. vertegenwoordigende het Bataafsch 
gemeentebest. 1805.

543 2 999 N

1805 Maatregelen door het gedeputeerd bestuur van Braband genomen, ten 
einde de gecedeerde landen onder dat gewest te brengen.

Resolutien der Commissarissen in de gecedeerde landen, MS., 
blz. 200.

544 2 1000 N

Topografische, genealogische en statistische bescheiden wegens het Land van Ravestein
Ditio Ravesteniensis Lud. Guicciardini, Belgicae sive inferioris Germania descriptio, 

anno 1567 (Amst. 1660, 12º), pag. 290.
I 1 3 L

Heerlijkheid van Ravestein Janicon, de Republiek der Vereenigde Nederlanden ('s Hage, 
1736, 12º), dl. III, blz. 114-117

II 1 4 N

Het Land van Ravestein Busching, Nieuwe Geographie (Amsterdam en Utrecht, 1777, 
8º), IV dl., 5de st., blz. 734-738.

III 1 5 N

Ravensteyn H.G. Eskes, Kanunnik te Rees, Historie van het Land van 
Cleve, beneevens eenen Aanhang van Gelderland, Meurs, 
Mark en Ravensteyn (Gelderl, 1789, 4º), blz. 30-32.

IV 1 9 N

Genealogie ende affcompste vande Heeren des Lants van Ravesteyn, 
Herpen ende Uden

Ingebodt inden Lande van Ravesteyn, Herpen etc. (MS. Circa 
1605, ten archieve der stad 's Hertogenbosch, geteekend E, no 
33), fol.vso 91 en 92.

V 1 12 N

Herpen, Ravesteyn Ingebod te Ravestein, MS., circa 1605, fol 79 en 80, ten 
archieve der stad 's Hertogenbosch, geteek. E, no 34.

VI 1 14 N

De dynastia Ravesteinensi W. Teschenmacheri, Anales Cliviae, Juliae, Montium, Marcae 
Westphalicae, etd. Illustrante J.C. Dithmaro (Francfurti et 
Lipsiae, 1721, fol.), pag. 363

VII 1 16 L

Ravesteyn Butkens, Trophées du Brabant (La Haye, 1724, fol.), t. II, p. 23, 
161-163, 166-167.

VII(I) 1 19 F

Beschrijving van de Heerlykheit Ravestein Histori van de Erfvolginge in de Landen van Gulik, Berg, Kleef, 
Ravensberg, en Ravestein (Amsterd., 1739), kl. 8º, blz. 210, 
214.

IX 1 25

De matricul van het Landt Ravestein Landttchaerte van Ravesteyn, MS., v.C., fol. 83, 84, 98, 99. X 1 28 N
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Ravesteyn De Cantillon, Vermekelykheden van Braband (Amst., 1770), 
fol., dl. IV, blz. 12 en 15.

XI 1 32 N

Statistieke Opgave Betrekkelijk het Land van Ravestein in 1806 S. van de Graaff, Statistiek van Braband, blz. 8 en tab. E en 
Ma

XII 1 33 N

Kermissen en jaarmarkten in het Land van Ravestein in het jaar 1811 G. Hultman, Tafereel van de Kermissen in het Departement 
der Monden van den Rhyn in 1811. MS. In de boekerij van het 
Noord-Brabandsch Genootschap

XIII 1 36 N

Statistiek van het Land van Ravestein op 1 januari 1815 Statistsch Tafereel der Provincie Noord-Braband, in fol. XIV 1 37 N
Bevolking van het Land van Ravestein op 1 januari 1840 Staten van de Bevolking, uitgegeven met authorisatie van den 

Koning. 's Hage, 1841
XV 1 38 N

Inhoudsgrootte der onbelastbare ongebouwde eigendommen op 29 
september 1832

L. van der Voort Pieck en M. Kuyl, Statistiek van Noord-
Braband (Maastricht 1845), staat B.

XVI 1 39 N

Inhoudsgrootte der belastbare ongebouwde eigendommen op 29 
september 1832

L. van der Voort Pieck en M. Kuyl, Statistiek van Noord-
Braband (Maastricht 1845), staat A.

XVII 1 40 N

Opbrengst der belastbare ongebouwde eigendommen op 29 
september 1832

L. van der Voort Pieck en M. Kuyl, Statistiek van Noord-
Braband (Maastricht 1845), staat D.

XVIII 1 42 N

Aantal en opbrengst der belastbare gebouwde eigendommen op 29 
september 1832

L. van der Voort Pieck en M. Kuyl, Statistiek van Noord-
Braband (Maastricht 1845), staat E.

XIX 1 43 N
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