
Kroniek periode 1201-1300 
Laatst bijgewerkt: 08.07.2021 

12.. 

"Millingen in parochia Garderen" (= Milligen thans gemeente Apeldoorn).                

bron: Muller Fz., S., Register der inkomsten van de proosdij van St. Pieter te Utrecht in het 

laatst der 13e eeuw, in: Verslagen en Mededelingen der Vereniging tot uitgave der bronnen 

van het oude Vaderlandse recht, Deel II, blz. 57. 

12.. 

"Gherderen".                

bron: Muller Fz., S., Register der inkomsten van de proosdij van St. Pieter te Utrecht in het 

laatst der 13e eeuw, in: Verslagen en Mededelingen der Vereniging tot uitgave der bronnen 

van het oude Vaderlandse recht, Deel II, blz. 57. 

12..             

"Oldendorp in parochia Garderen" (Ouddorp)                 

bron: Muller Fz., S., Register der inkomsten van de proosdij van St. Pieter te Utrecht in het 

laatst der 13e eeuw, in: Verslagen en Mededelingen der Vereniging tot uitgave der bronnen 

van het oude Vaderlandse recht, Deel II, blz. 57. 

12..             

"Bernevelde"                

bron: Muller Fz., S., Register der inkomsten van de proosdij van St. Pieter te Utrecht in het 

laatst der 13e eeuw, in: Verslagen en Mededelingen der Vereniging tot uitgave der bronnen 

van het oude Vaderlandse recht, Deel II, blz. 57. 

1201             

"Arnoldus de Rotchelaar"                

bron: Sloet, Oorkondenboek, blz. 406. 

1215, 7 apr.,    

Otto I, bisschop van Utrecht, krijgt koortsaanval te Voorthuizen en overlijdt. 

NB Waarschijnlijk is dit de buurschap Voorthuizen tussen Hoog-Elten en 's-Heerenberg. 



1225 

Gerard van Dolre present toen bisschop Otto II van Utrecht aan het klooster in Betlehem de 

grove en smalle tienden in Garderen geeft, vroeger in leen geschonken aan Eberhart van 

Wilp.  

bron: Gen. aantekeningen op oude geslachten, Schimmelpenninck van der Oye van 

Nijenbeek, A., in: Geldersche Volksalmanak, 1885, blz. 3-7. 

1227 

Het placaat van Graaf Gerard van Gelre betreffende de keurmedigheid van bastaarden werd 

ook ondertekend door Renchelm van Elspeter. 

bron: Slichtenhorst, p. 91 

1227             

"Reinaldus de Elspete"                 

bron: Sloet, Oorkondenboek, blz. 507 

1246             

"Heiwano de Boscoten" 

1248, nov.,      

"Symon de Geldonia dapifer de Rocelar" 

1248, 17 nov.,   

"Arnoldo dapifero de Rotchelaar" 

1250, jan.,  

"Arnoldus dapifer de Rotchelar" 

1251             

"Suethero de Langele, militibus"               

bron: Sloet, Oorkondenboek, blz. 729. 

1258, 5 mei,     

"Henricus de Essende, Bernhard van Vorthusen" 



1266, 2 feb.,    

"Henrico de Essende"              

bron: Sloet, Oorkondenboek, blz. 741. 

1276             

In de periode 1276-1281 wordt Garderen, niet Barneveld, vermeld bij een heffing van het 

10e deel der geestelijke inkomsten t.b.v. een kruistocht. 

Bedrag van het tiende gedeelte van alle geestelijke inkomsten, ten behoeve van eene 

kruistocht naar het Heilige Land in het bisdom Utrecht ontvangen van de kapittels te Zutfen 

en Deventer, het dekenaat en de proosdij te Tiel, het archidiakonaat en de proostdij te 

Emmerik, het dekenaat van de Betuwe, de proostdij van St. Peter en het archidiakonaat van 

Deventer. 

Anno Domini MCCLXX quarto, kal. Maii, celebrato concilio in Lugduno et concessa ibidem a 

domino Gregorio papa decima omnium reddituum et proventuum ecclesiasticorum 

beneficiorum in subsidium Terre Sancte, illo anno primo revoluto, dominus Reinerius de Orio, 

prepositus Clavatii, collector decimarum per Coloniensem, Madeburgensem, Bremensem 

provincias ac per dyocesim Caminensem a domino papa constitutus, ad civitatem 

Traientensem descendit et statuit ibidem collectores decime, tam pro exemptis quam pro non 

exemptis, et facta ab ipsis collectoribus collectione ipsius decime trium terminarum [sic] hoc 

de anno et dimidio posuit rationem cum eis de decima tunc collecta et, habita ab ipsis 

computatione, omnem decinam tunc colelctam ad curiam deportavit et a predicto trium 

terminorum tempore decima collecta fuit et registrata, prout in hoc registro continetur. 

Registrum quarti termini, hoc est de ultimo termino secundi anni. Archidiaconatus 

Aldeselensis. 

(..) "Registrum prepositure sancti Petri (…) Persona de Garder x s. Lovan".  

bron: Sloet Oorkondenboek, nr. 792, blz. 941-947. 

1276-1281        

"Persona Garder x s Lovan" 

10e gedeelte van inkomsten voor een kruis¬tocht.              

bron: Sloet Oorkondenboek, 2e stuk, blz. 941 

1283/4           

"Hermano et Gerhardo de Bermentvelde" 

"Henrico de Mervelde"               

bron: Sloet, Oorkondenboek (?),blz. 1037 of 1038. 

1292,  5 nov., 

Gijsbrecht van Dolre, verklaart bij zijn intrede in het Duitse Huis te Utrecht 100 pond 

Hollandse denieren te hebben geschonken onder verponding van ondermeer "bona mea 



immoilia sita in Velue, quae dicuntur Spurdinclare (Sporlaar) et Butsebroke (Groot Busbroek) 

quae a ne tenet Wilhelmus de Menninclare (Minecler, Mingeler)". 

n.b. Meninclare, later Den Broek, nu Dennenbroek, vroeger in de buurtschap Esveld onder 

Barneveld 

bron: J.J. de Geer van Oudengein. Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, 

2 delen., Utr. 1871; nr. 280 (regest?) 

1296             

"Wlfundus de Struode" (Wolf van Stroe).                 

bronnen: Archief Sint Marie, Utrecht, charter nr. 409; Rijndorp, J.L., De Hof van Sint Marie te 

Oene, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel XLVI, 1943, blz. 6. 

1298-1304        

Registrum de bonis prepositure exxlesie sanctie Petri Trajectensis in Drenthia jacentibus. III 

Registrum curtis de Zeelbeke: 

"In parochia Gherdere Filius Roberti de Houtdorp solvit 6 solides; Item eodem domus solvit 

de 9 warandies alienatis 2 solidos; 

(...) 

In parochia Bernevelde Domus Bilaer solvit 5 solidos in festo Martini. Ibidem alia domus 20 

denarios. Item Menninclaer 2 solidos, Item Hermannus de Bisle 5 solidos, Quicumque istorum 

Martini non miserit Trajecti Solvet botani; 

In parrochia Gherdere, quedam pars decime minute et grosse in Milligen et in Oldendorp 

(...)", enz. 

bron: Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot uitgave der beste bronnen (Muller). 

1299, 16 aug.,  

(anno domini MCC Nonagesimo nono in Crastino Assumptionis Beate Marie Virginis) 

Henricus, zoon van Fysia en Johannes Zesarius’zoon, schepenen te Arnhem, oorkonden, dat 

Jacobus de Ryssande (Resant), knape, erfelijk heeft overgedragen, in tegenwoordigheid van 

zijn  vasallen Arnoldus Winekinus’zoon en Wolterus Kayssart, en van Gosiunus de Grothusen 

als vasal, en vele andere personen, aan Albertus Petrus’zoon, burger te Herderwyc zijn tiend 

in Spolden (Speuld) te verheergewaden met 1 pond.  

bron: Gemeentearchief Arnhem, Schepenkist oorkonden, charter 14. 
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