Stamboom dossier
IV.1
Ridder Karel van Hoenselaer (1295- ca. 1343-1357)
Zoon van Ridder Reinald van Gelre van Hoenselaer (1275-xxxx).
Gehuwd met Agnes (Nesa).
Ook geschreven als Karolus van Hoenslar.
Bron vGvH pagina 34.2.
Versie 1.3 160522 door Ir. René A.M. Martens RI Msc.

De naam van Gelre komt na Reinald te vervallen en wordt definitief vervangen door
Van Hoenselaer, ook wel in stukken geschreven als Honslar of Honseler.
Kasteel Zoppenbroich, ten oosten van Willich, komt uit de Hoenselaerstak van ridder
Goossen van Hoenselaer, broer van Karel en Loef.
Kasteel Pesch is de basis van deze tak van Karel.
Kinderen
1. Herman van Hoenselaer (1315-xxxx)
2. Elbert Herman van Hoenselaer (1325-xxxx)
Gehuwd met Nese (1353-1357);
3. Arnold van Hoenselaer (1325-xxxx)
1335: vermeld als minderjarige zoon van Karel, als hij afstand doet van de tienden van
Ronderade, gelegen in het kerspel (=kerkgemeente) Wetten (nabij Kevelaer).
4. Johan van Hoenselaer (1330-xxxx)
5. Loef van Hoenselaer (1340-xxxx).
Deze familietak van de Hoenselaers leefde in voormalig Nederlands gebied langs de Niers in het
huidige Duitsland tussen Krefeld en Geldern met een sterke relatie met het dorp Willich en Wetten ten
zuiden van Kevelaer. In Wetten tref je nog nadrukkelijk de naam Hoenselaer aan. Dit gebied maakt in
deze periode nog onderdeel uit van de familie en Hertogdom van Gelre waaruit ook de Hoenselaers
zijn voortgekomen, welke in deze periode eindigt met Hertog Willem I in 1402.
In het wapenschild van Wetten tref
je weer de roos aan van de
voorvaders van Van Gelre te weten
Wassenberg.

Wetten bij Kevelaer Duitsland, waarvan Karel en
mede namens zijn zonen in 1335 de tienden van
Ronderade beleend. Het dorp Wetten herdenkt
de familie met de Hoenselaerweg.
De roos in het wapen van gemeente Kevelaer, komt ook terug in het wapen van de graven
Van Wassenberg en de latere graven Van Gelre.
Tijdsbeeld
Agnes voert vermoedelijk als wapen een gleve (lelie), aangezien haar zoon Johan een
gevierendeeld schild voert met merletten en gleve. Het nieuwe Hoenselaer wapen is
een feit. De merletten en de kleur blauw komen uit het wapen van stamvader Karel
van Gelre.
1322 Karel wordt met zijn broers door de graaf van Kleef gevangen genomen. Zij
moeten dan diens ledigman worden en zweren om nimmer meer iets tegen hem of zijn land te
ondernemen.
Van auteur Martens: Een reden hiervoor kan het geloofsverschil zijn geweest. Kleef was
protestant en de van Gelre en Hoenselaer waren katholiek. 2016 Volgens baron Raphael van
Loo (kasteel Wissen) heeft ook zijn familie destijds een dergelijke overeenkomst gesloten. Het
Hoenselaer kasteel Geldern lag in de rivier op de grens tussen beide gebieden.
1325 Karel heeft een konflikt met de Roermondse Munstetabt. Richter en schepenen van Wetten
bemiddelen.
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1325 Ridder Wilhelmus van Zwalmen oorkondt dat hij in opdracht van Reynaldus, graaf van Gelre
bemiddeld heeft in een geschil tussen het convent van het klooster van de Heilige Maria van
Roermond enerzijds en Karolus van Hoenslar anderzijds met betrekking tot enige goederen of
landerijen Dekindehus genaamd, die eens van Alexander, zoon van Thomas van Horst waren.
En wel in dier voege, dat Karolus, zijn vrouw Agnes en hun erfgenamen tegenover richter en
schepenen van Wetten verklaren, geen aanspraak meer te zullen maken op die goederen en
deze af te staan aan het convent.
1326 Karel bezit het dorp Carpellen als opvolger van Loef van Berenbroek, die dit dopr eerder dat
jaar als leen aan de graaf van Gelre opdroeg.
1326 Karel bezit de hof ter Horst bij Capellen.
1334 Karel doet voor zijn zoon Herman afstand van de tienden van Ronderade gelegen in het kerspel
Wetten en het gericht van Winnedonk. De graaf van Gelre doet vervolgens afstand van de
tienden van Ronderade ten gunste van het kapittel van Xanten.
1335 Karel doet afstand van de tienden van Ronderade voor zijn zonen Elbert, Arnold en Johan, wier
voogd hij dan is. Hij heeft geen eigen zegel bij zich, zodat zijn broer ridder Loef voor hem
zegelt. Voor de tienden van Ronderade ontvangt Carel ruim 300 marken goede Brabantse
denaren.
1338 Karolus is borg bij een verklaring van Tilmannus, genaamd Bollick en Katharina, zijn wettige
echtgenote.
1343 Karel zegelt met het gebruikelijke van Hoenselaer-zegel samen met zijn broeder Goossen en
met Dietrich Loef van Honseler.

V.17 Elbert van Hoenselaer (1325- tussen 1382 en 1401)
Zoon van Ridder Karel van Gelre van Hoenselaer (1300-1360).
Ook geschreven als Honslar.
Gehuwd met Nn Nete (gestorven tussen 1354 en 1357).
Bron vGvH pagina 38.3.

Kinderen
1. Loef van Hoenselaer tot Dierforst (1355-xxxx)
2. Karel van Hoenselaer (1355-xxxx)
3. Hendrik van Hoenselaer (1355-xxxx)
4. Goossen van Hoenselaer (1355-xxxx)
5. Nn dochter
6. Nn dochter
Tijdsbeeld
1355 Elbert vermeld als minderjarige zoon van Karel van Gelre als deze afstand doet van de tienden
van Ronderade.
13xx Heeft een meningsgeschil met de kerk van Sonsbeck.
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1354 Richter en schepenen van Wetten oorkonden dat voor hen zijn verschenen Elbrecht van Honslar
en Nesa zijn wettige echtgenote, die verklaren, dat zij aan ridder Otto van Buren, heer te Arcen
en zijn erfgenamen en hof, die ter Sceepdonck genoemd wordt en gelegen is binnen dit resort,
verkocht hebben.
Borgen zijn: Loef van Honslaer, heer Dederick van Pellant, ridders, Goestwijn van Henselare,
Peter zijn zoon, Ywan van Engelschen, Johan van Raede, knapen, die de verplichting hebben in
het geval van niet nakoming in een eerzame herberg te Venlo te verblijven als gasten op
kosten van Elbrecht en Nesa totdat voldaan is.
1354 Heer Otto van Buren, heer van Arcen, oorkondt dat hij de hof van Albrecht van Honslar gelegen
in kerspel van Wetten ontvangen heeft ten behoeve van zijn zuster Belen van Malborch abdis
van het klooster van Onze Lieve Vrouwe van Roermond.
1357 Albrecht van Hoenslaer en Nese verklaren, dat het land, dat gelegen is voor de twee
droogtorens “daren” en dat tijnsrecht was van Ymbrecht des Smeets te Wetten en gelegen
tussen bezit van Dedrix Bollicks en de pastoriehof te Wetten van oudsher behoord heeft en nog
behoort aan de hoeve Sceepdonck. En zij verklaren bovengenoemd land derhalve tezamen met
de hof te Sceepdonk verkocht te hebben aan het convent van Roermond. Elbrecht van
Honslaer zegelt.
1383 Elbrecht van Hoensleer zegelt een oorkonde, waarin zijn broer Loeff Karoluszoon verklaart, dat
abdis en convent van Onze Lieve Vrouwe te Roermond van de cistercienseorde alle
korentienden van de hof “op gher horst” zullen mogen innen.
1401 Elberts zonen Karel en Hendrik worden in 1401 in het ambt Geldern aangeslagen voor drie
respectievelijk twee schilden.
VI.1 Loef van Hoenselaer tot Dierforst (1355-xxxx)
Zoon van Elbert van Hoenselaer (1325-1383).
Ook geschreven als Honseler.
Gehuwd met Agnes 1398.
Bron vGvH pagina 60.19.
.
Tijdsbeeld

1391 Loef en zijn broeders Karel, Goossen en Hendrik verklaren als helpers van Gumprecht van Alpen
de oorlog aan rijksstad Keulen.
1394 Loef is richter en schepen te Winnekendonk. Yelbert van Vynen, onderpachter en boer op
Rudderray verschijnt voor Loef van Honseler, Elbertszoon, richter en schepen te Winnekendonk
in verband met een kwestie over de hoeve Rudderay.
Zie hierna voor Winnekendonk.
1395 Loef Elbertszoon zegelt voor Rulcken van Berenbroek.
1398 Loef zal na het overlijden van Willem van Yshem met Klein Keijler beleend worden.
1398 Loef en zijn vrouw Agnes bekennen voor twee leenmannen gescheiden te zijn Jan Pallandt en
zijn vrouw Margriet.
1400 (Een) Lueff ende Gossen van Hoenseler e.a. magister civium de Xancten et quibusdam alliis 38
q.
1403 De propinatus et solutis pro Jo Hughen, Lueff van Hoenseler.
1404/8 Een Loef van Hoenseler is richter te Sonsbeck.
1404 Voor richter Loef van Hoenselaer en de schepen van Sonsbeck en Sonsbeckerbroek verkoopt
Roelant van Berenbroeck aan Daem van Nijel een erftijns.
1405 Luef van Honseler maakt bekend, dat hij van Johan van Berenbroeck 100,5 Geldersche gulden
heeft ontvangen als aflossing van een schuld van 800 Geldersche gulden.
1407 Luff van Hoenseler kwiteert Johan Arnstzoon van Berenbroeck voor 700 Willemsgulden als
aflossing op een som van 800 Willemsgulden, die Johan hem verschuldigd is voor het goed in
den Byvanck te Keyler.
1407 Pro Luef van Honsseler, Sander van Eyle e.a.
Winnekendonk Anno 2012
Winnekendonk is een plaats in de Nederrijnregio in Duitsland. Winnekendonk werd in
1969 samen met Kervenheim en Kervendonk bij Kevelaer gevoegd. Voordien was in
Winnekendonk het bestuur gevestigd van het Amt Kervenheim, dat uit drie dorpen
bestond. De katholieke kerk in het centrum van de plaats heeft als beschermheilige Sint
Urbanus. Tot Winnekendonk behoren het gehucht Schravelen aan de Niers en de
buurtschap Achterhoek.
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VI.2 Karel van Hoenselaer (1355-xxxx)
Zoon van Elbert van Hoenselaer (1325-1383).
Bron vGvH pagina 58.14.

Tijdsbeeld
1389 Een Karel van Hoenselaer verkoopt voor richter Pellant en de schepenen van Wetten aan
Herman van Boedberg vier morgen land, gelegen bij de molen op gen Wijhe.
1391 Karel en zijn broeders Loef, Hendrik en Goossen (Goswin) verklaren als helpers van Gumprecht
van Alpen de oorlog aan de rijkssatd Keulen.
1401 Karel Elbrechtszoon wordt vermeld in de lijst van ridders en knechten van het ambt Geldern.
Karel moet drie schilden betalen.
VI.3 Hendrik van Hoenselaer (1355-xxxx)
Zoon van Elbert van Hoenselaer (1325-1383).
Bron vGvH pagina 57.9.
Tijdsbeeld
1381 Hendrik verbindt zich met de stad Keulen.
1391 Hendrik en zijn broeders Goossen en Loef verklaren de oorlog aan de stad Keulen als helpers
van Gumprecht van Alpen.
1401 Hendrik Elbertszoon wordt vermeld in de lijst van ridders en knechten in het ambt Geldern. Hij
wordt aangeslagen voor twee schilden.
VI.4
Goossen van Hoenselaer (1355-xxxx)
Zoon van Elbert van Hoenselaer (1325-1383).
Bron vGvH pagina 56.7.

Tijdsbeeld
1391 Goswin en zijn broeder Luef van Hoynslar verklaren de rijksstad Keulen de oorlog.
1400 De Propinatus et solutus Luef ende Gossen de Hoenseler e.a. magister civium de Xancten et
quibusdam alliis 38 q.
1417 Goeswijn en Luef van Hoenselaer treden op als bemiddelaars bij de totstandkoming van het
erfdelingsverdrag tussen Goossen en Herman van Hoenselaer, zonen van Karel.
V.19 Arnold van Hoenselaer (1325-xxxx).
Zoon van Ridder Karel van Gelre van Hoenselaer (1295-1360).
Bron vGvH pagina 38.1.

Tijdsbeeld
1335 Vermeld als minderjarige zoon van Karel van Hoenselaer, als deze afstand doet van de tienden
van Ronderade.
V.20 Ridder Johan van Hoenselaer van den Velde (1330-1401).
Zoon van Ridder Karel van Gelre van Hoenselaer (1295-1360).
Geboren circa 1330, gestorven 1400 of 1401.
Gehuwd Mechteld van Bommel, dochter van Rutger van Bommel.
vGvH pagina 42.6.

Rutger van Bommel
Vermoedelijk eigenaar van het kasteel in Arcen, vader van Mechteld.
Bron: De kastelen van Arcen door JGM Stoel.

Tussen 1394 en 1411 is een zekere Rutger van Bommel afwisselend schout, rechter en
burgemeester van Geldern. Omdat in Arcen alleen een kopie van de akte van 1398
bewaard is, kan uit het zegel niet worden opgemaakt of dit zegel aan Rutger
toebehoord.
Kinderen
1. Fia (1365-xxxx)
2. Johan, bastaard zoon. (1350-1380).
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Tijdsbeeld
Johan voert als wapen: Een gevierendeeld schild in blauw, dragende in het 2 e en 4e
kwartier op eenderde deel boven in wit drie meerlen zonder poten (gelijk het wapen van
de Van Hoenselaers) en in het 1e en 3e kwartier een greve (lelie).

1335 Vermeld als minderjarige zoon van Karel als deze afstand doet op de tienden van Ronderade.
1347 Officiaal van Keulen geeft opdracht aan Keulen aan de deken van de kerken van Suchteln en
Stralen en aan de priesters van de kerken van Viersen, Suchteln, Wankum, Hinsbeck, Grefrath,
Geisteren, Geldern, Dulken en Kempen om de ambtsmannen van hertog Reinald III van
Geldren, namelijk Arnt Spede en diens vertegenwoordiger Johan dictus Honseler en verder
Heinrich de Langen van Krickenbeck, ambtman van Viersen, te excommuniceren en op iedere
plaats waar zij verblijven, het inderdict bekend te maken. De drie boosdoeners hebben een
uitnodiging om voor het gerecht voor het officiaal te verschijnen niet opgevolgd.
1359 - 1541. Ambtmannen van Straelen namens de hertog van Gelre: Sander van Vossum (c.13591387), Wolter Sanderszoon van Vossum (c.1387/89?), Engelbert I van Oirsbeck (1389?),
Engelbert II van Oirsbeck Engelbertszoon (gehuwd met Fia, dochter van Wolter Sanderszoon
van Vossum en Margaretha van Wonnendael, bastaarddochter van Adolf graaf van Kleef
(1409/40), Johan van Honselaer genaamd van den Velde (ca.1390-1401), Willem van Sintzich
(H02/c.04), Goswin Spede van Langenfeld (c.1404/09), Engelbert van Brempt (1441/73) en
Johan van Hemberg (1455/73), Jan de Campigny (H73/77), Engelbert (il) van Brempt (c.14771505), Evert van Brempt Engelbertszoon (1505/41).
Bron: Frankewitz p 355/78. Archief kasteel Haag docnr. 953c.
1362/63 Een Johan van Honselar wordt vermeld in de stadsrekening van Wesel.
1364 Borg voor graaf Jan van Kleef.
1371 Door de aartsbisschop van Keulen beleend met de hof “to dem Velde” bij Kempen. Deze hof
wordt reeds in 1180 als “Castrum diritum” genoemd.
1372 Borg voor de aartsbisschop van Keulen.
1372/77 Ambtman voor de aartsbisschop in Kempen.
1376 Borg voor graaf Frederik IV van Meurs.
Wapen Frederik IV van Meurs

1376 december. Johan van Honselaer genaamd van dem Velde,
ridder, ambtman van Kempen voor Frederik van
Saarwerden, aartsbisschop van Keulen, neemt aan de zijde van de
aartsbisschop deel aan diens strijd tegen de stad Keulen.
Bron: Regesten EB KöIn VIII p 442. Archief kasteel Haag docnr. 1123.

1379
Raad
1379
1379
1379

Ridder: raad en getuige voor Mechteld van Gelre. Als afgezant afgevaardigt naar de paus.
van hertog Willem van Gelre.
Bezegelt de vrede van Gelre.
Lid van de exclusieve Maria- en Catharina-broederschap van de stad Geldern.
Met Winand Schenk van Nydeggen getuige en borg als ridder Hendrik Schenk van Nydeggen
zijn burcht in Afferden in leen opdraagt aan Adolf van Kleef.
Zie onder Familie van Nydeggen.

1379-1400 Treedt veelvuldig op als getuige of borg voor Willem van Gelre.
1380 Tot 1380 in dienst van de aartsbisschop van Keulen.
1380 januari 5 Akte waarin Johan van Hoenselar verklaard dat hij Herman en Johan van Boytbergh
gebroeders heeft kwijtgescholden de 111 oude gouden schilden en 18 placken die Johan van
Honselar voor hun “ghelaift hadde aen hant Geryts van Boychelt”. Het zegel waaraan te zien is
over welke Johan van Hoenselaer hier sprake is, is licht beschadigd.
Bron: Scheres, nr 1164.Archief kasteel Haag docnr. 1162A.

1381 Draag zijn huis Krieckenbeek, zoals heer Hendrik van Criekenbeek zaliger gedachtenis het had,
ter leen op aan graaf van Kleef.
1381 Johan van Honselair genaamd van den Velde (ridder) kwiteert de aartsbisschop van Keulen voor
3 x 100 rijnsguldens wegens zijn diensten en wapenhulp tegen de graven van Mark, Kleef en
Nassau.
Bron: Regesten EB Köln IX p 58. Archief kasteel Haag Docnr. 1176.
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1382 Voor zijn trouwe dienst schenkt graaf Adolf van Kleef hem jaarlijks 30 zware guldens uit de tol
van Griethuizen.
1382 Verpandt aan de Graaf Adolf van Kleef voor 400 oude guldens het halve huis Krieckenbeck, die
deze helft in 1391 nog steeds bezit.
1382 Johan van Honselaer genaamd van den Velde krijgt van Adolf graaf van Kleef wegens trouwe
dienst 30 zware guldens ’s jaars uit de tol te Griethausen.
Frankewitz p 186. Archief kasteel Haag docnr. 1198.

1382 Koopt van Jan Huysman (Vitinghof), zoon van wijlen heer Johan van Huesen, ridder en
erfgenamen de molen te Niersdom “Ende ain den eygenen ende gehorige luden van het
hertogdom en de heerlijkheid Gelre, die gezeten zijn in het land van Kempen.
1382 februari Johan van Hoenslar van den Velde, ridder, kwiteert namens nog 6 andere helpers, dat
Frederik, aartsbisschop van Keulen, al zijn schuldvorderingen heeft voldaan wegens schade,
kosten en diensten ten tijde, dat Johan ambtman in Kempen was en daarna als helper in de
oorlog tegen Mark, Kleef en Nassau, met 750 zware goudguldens hoofdsom en een jaarrente
van 20 guldens in leen uit de tol te Zons, losbaar met 200.
Bron: Regesten EB Köln IX p 72. Archief kasteel Haag docnr 1182.

1382 december 17 Johan van Honselaer genaamd van den Velde verpandt aan graaf van Kleef voor
400 oude guldens het halve Huis Kriekenbeck (de graaf van Kleef heeft in 1391 nog dat pand).
Bron: Frankewitz p 186. Archief kasteel Haag docnr. 1196.
1383 Neemt bij verrassing het kasteel Waldfeucht in.
Kasteel Waldfeucht
1385 juni 9 Willem van Gulik, hertog van Gelre, ontslaat ten
behoeve van Johan van Hoenzeler genaamd van den Velde,
ridder, wegens diens trouwe dienst, zijn hof genaamd
Campedonck in het land van Kempen, leenroerig van Gelre,
uit die leenband.
Bron: Leenacten 1376-1402 pagina 15. Archief kasteel Haag docnr. 1227.

1385 november 24 Willem van Gulik, hertog van Gelre, stelt Johan van Hoentseler genaamd van den
Velde, ridder, raad, tot drost van Geldern, met recht breuken tot 5 mark zelf te behouden, op
traktement van 300 oude schilden. De inkomsten van de horigen en horige goederen komen
hem half toe. Johan heeft de hertog 2000 oude schilden voorgeschoten en zal niet uit het ambt
gezet worden dan na terugbetaling.
Bron: Doorninck, akten 1376/92 pagina 100/2. Archief kasteel Haag docnr. 1238.

1386 januari 22 De hertog van Gelre beveelt Jan (Johan) van Honselaer genaamd van den Velde Otto
van Buren van Arcen bij te staan tegen de jonkers - van Meurs. Otto was als Gelders leenman
tegen die van Meurs in het gedrang gekomen; de leenheer (hertog) en diens afgeleide (de
drost) moest hem beschermen.
Bron: Frankewitz pagina 187. Archief kasteel Haag docnr. 1244.

1386 – 1401 Johan van den Velde genaamd Honselaer, (ridder), verdedigde in 1386 de stad Grave
met grote dapperheid tegen de Brabanders (Nijhoff III p LIX); hij was raad en vertrouwensman
van hertog Willem van Gelre, (1388) drost te Geldern (Nijhoff III nr 126), bezitter van de
molen te Niersdom en de laten van de hertog van Gelre in het land Kempen (Nijhoff III nr 96)
en de Huizen Kriekenbeek en Velden bij Kempen.
Zijn huwelijk met Mechtild van Bommel schijnt kinderloos geweest te zijn; na zijn dood in 1401
ging het Huis Velden over op zijn verwant Herman van Wijenhorst en Huis Kriekenbeek aan
Johan, heer van Arkel. Hij stichtte in 1393 een dagelijkse mis op het altaar van de H. Katharina
in de parochiekerk te Geldern.
Bron: Regentenregister Roermond dosnr. 1261. Nettesheim, Geldern 2e druk pagina 49 noot 23.

1393 Akte 1364. 1393 september 3- (bij Wachtendonc in den velde), Doorninck, acten 1377/97 p
155/8.
Willem, hertog van Gelre, en Frederik, aartsbisschop van Keulen, sluiten vrede en nietaanvalsverdrag gedurende het leven van Willem, hertog van Gulik, en drie jaren na diens dood.
De aartsbisschop zal geen steun geven aan Reinald van Gulik, broer van Willem, hertog van
Gelre. Een commissie, bestaande uit Frederik, graaf van Meurs, Frederik, heer van Toenborch,
en Engelbert van Oersbeke, ridder, namens Keulen; Frederik van Blanckenhem, bisschop van
Utrecht, Henrick, heer van Ghemen, en Johan van Hoenslaer genaamd van den Velde, ridder,
namens Gelre, zal een scheidsgerecht vormen.
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1394 Akte 1391, 1394, Frankewitz p 188. Johan van Honselaer genaamd van den Velde is
buitenburger en leenman der stad Keulen en leenman van Aken; hij krijgt deswege van de stad
Keulen 's jaars 100 mark. In 1399 woont hij in Keulen.
1394 Akte 1385, 1394 mei 22, Doorninck, acten 1377/97 p 116/7. (De hertog van Gelre en Gulik)
laat ridderschap en knapen en ambtman, richter, schepenen en allen, die wonen in zijn land
van Arcen (Arssen) weten, dat hij Johan van Hoenslaer genaamd van den Velde, raad, heeft
bevolen het land van Arcen te besturen.
1395 Akte 1405, 1395 mei 15, Nettesheim; Geldern 2e druk p 48 noot 20; Frankewitz p 394/5;
Geldrischer Heimatkalender 1978 p 79. Willem hertog van Gelre staat het dorp Straelen toe, de
accijnsen op wijn, brood, bier, vlees en andere levensmiddelen te verhogen en tevens een
weggeld te heffen in het ambt Straelen. De opbrengst dient na overleg met de ambtman tot
aanleg van de stedelijke vestingwerken. Aanwezig: de raden Johannes de Velde, ridder, en
Elbertus de Eyl, knape.
1397 Akte 1424A, 1397 december 25, Scheres nr 2365. Des neesten dinx dages na sente thomaes
des heiligen apostels Johan van Hoenselair genaamd van der Velde, ridder, verklaart, dat hij
600 rijnsguldens heeft bestemd voor de bouw van zijn kapel ten Velde (bij Kempen) en stelt
deswege 400 rijnsguldens ter beschikking van Johan up Gastendonck, Goissen Speden van
Langenvelt, Hermen van Boytberch en Elbert van Eyle Everssoen.
1399 Akte 1441, 1399 juni 9, Nijhoff III nr 224. Onder de scheidslieden in de geschillen tussen
Johanna hertogin van Brabant en Willem hertog van Gelre en Gulik, die te Ravenstein
bijeenkomen, bevinden zich aan Brabantse zijde o.a. Willem heer van Kranendonk en aan
Gelderse zijde de edelheer Johan heer van Reifferscheit, Bedbur en Dijck, en Johan van
Hoenselaer, genaamd van den Velde, ridder.
1400 Akte 1448B, 1400 februari 13, Scheres nr 1174, op sente valentijns avent. Johan van
Hoenselair genaamd van den Velde, ridder, zal Herman van Buetbergh, ridder, Goessen Speden
van Langevelt, drost te Geldern, Johan Speden Johanszoon en Eylbrecht van Eyl Evertszoon
schadeloos houden wegens borg staan bij Evert van Wijenhorst, zijn zwager.
1401 Akte 1480, 1401 augustus 23, Fahne; Spede nr 58; Nijhoff III nr 244. Mechtelt van Boémell,
weduwe van Johan (van Honslaar, genaamd) van de Yelde, ridder, ziet ten behoeve van de
hertog van Gelre en Gulik af van 2000 oude schilden hoofdsom, waarvoor kerspel en gericht
van Straelen waren verpand aan Johan, voorts van de molen te Kersdom en de laten in het
land van Kempen. De brieven terzake zijn teruggegeven.
1403 Akte 1508, 1403 december 31, Schenk p 33/34; Schloss Haag nr 4387.
Erfde1ing der goederen van de nog levende (Hendrik Schenck van Nydeggen alias van
Floershem, ridder, en Aleid van Raede): zoon Winand krijgt de heerlijkheid Afferden met het
patronaatsrecht van Heyen en het goed van Ottersum (Oettersum); zoon Hendrik 1 krijgt enige
geldrenten en de hof ten Broke in het land van Kempen; de goederen te Walbeek zullen aan
beide zoons vallen; Winand draagt zijn rechten echter over aan zijn broer Hendrik, te weten het
Huis Walbeek met voorburcht, boomgaard en moeshof.
VI.11 Fia van Hoenselaer (1365-xxxx).
Dochter van Ridder Johan van Hoenselaer en Mechteld van Bommel.
Gehuwd met Nn van Weyenhorst.
Bron vGvH pagina 63.3.

Tijdsbeeld
1404 Herman van Weyenhorst en Herman van Durchscheid genaamd Nagrys worden met Velde
beleend.
VI.12 Johan van Hoenselaer (1350-1380)
Bastaardzoon van Johan van Hoenselaer van den Velde.
Bron vGvH pagina 57.12.
Tijdsbeeld
1408 Johan, bastaard zoon van Johan van Hoenselaer, verkoopt voor richter Loef van Honseler en de
Kleefse schepenen van Glabbeckerbroek de rechten op de hof te Wilaicke, gericht Labberbroek,
die Johan van Eyll had van diens broer Elbert van Eyll.
Een mogelijke nazaat van Johan als leenrecht Van Velde.
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Goossen van Hoenselaer (1435-xxxx).
Gehuwd met Nn. Van Boetzelaer.
Bron vGvH pagina 91.

Kinderen
1. Elisabeth van Hoenselaer (1465-xxxx).

Elisabeth van Hoenselaer (1465-xxxx).
Dochter van Goossen van Hoenselaer (1435-xxxx).
Gehuwd met Floris van Mekeren.
Bron vGvH pagina 124.6.

Kinderen
Geertruid van Mekeren.
Gehuwd in 1515 met Adolf van Meverden tot Smithuizen de Jonge, die in 1534 wordt
beleend met ingen Velde onder Wetten.
V.21 Loef van Hoenselaer (1340 - xxxx).
Zoon van Ridder Karel van Gelre van Hoenselaer (1295-1360).
Ook geschreven als Hoenseler.
Bron vGvH pagina 48.9.

Kinderen
1. Kaerloe van Hoenselaer (1365-xxxx).
2. Hendrik van Hoenselaer (1375-1424).
Tijdsbeeld
1365 Loef verwerft de kartol te Sonsbeck.
1367 Hertog Eduard van Gelre beleent Loef Karelszoon, knape, wegens trouwe dienst met
Heynengoed van Erenfelt in Wetten met toebehorende goederen en laten.
1379 Loef Karelszoon wordt beleend met den Hof tot Drenveld, waarmee in 1402 zijn zoon Hendrik
van Hoenselaer wordt beleend.
1379 Loef van Hoenslar Kaerlssoon blijkt beleend te zijn met de hoeve Erenvelt onder Wetten als
Gelders leen. Hij wordt in 1402 als zodanig opgevolgd door zijn zoon Hendrik.
1383 Schepenen van Wetten oorkonden, dat voor hen zijn gekomen Loeff van Hoenseleer Karelszoon
en Kaerloe zijn zoon, die verklaard hebben, dat abdis en convent van Onze Lieve Vrouw van de
cistercienser orde te Roermond alle korentienden van de hof, “op gher horst” geheten, zullen
mogen innen, waarbij zij van hun eigen aanspraken op de tienden afstand doen. Gezegeld door
Loeff van Hoenselaer en Karloe en door Elbrecht van Hoensleer, broeder van Loeff.
VI.13 Kaerloe van Hoenselaer
Zoon van Loef van Hoenselaer (1340-xxxx).
Bron vGvH pagina 60.18.

Tijdsbeeld
1383 Schepenen van Wetten oorkonden, dat voor hen zijn gekomen Loeff van Honseleer Kareluszoon
en Kaerloe zijn zoon, die verklaard hebben, dat abdis en convent van Onze Lieve Vrouwe van
de cisterciencer orde te Roermond alle korentienden van de hof ”op gher Horst” geheten zullen
mogen innen, waarbij zij hun eigen aanspraken op de tienden afstand doen. Gezegeld door
Loeff van Hoenselaer en Karloe en door Elbrecht van Hoensleer, broeder van Loeff.
VI.14 Hendrik van Hoenselaer (1375 - ca. 1424).
Zoon van Loef van Hoenselaer (1340-xxxx).
Ook geschreven als Hendrik van Hoenseler.
Bron: vGvH pagina 57.10.

Tijdsbeeld
1401 Vermeld in de schattingslijst van ridders en knechten van het ambt Geldern, Hendrik moet 3
schilden betalen.
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1402 Beleend met Drenveld en met de hof Erenvelt onder Wetten in opvolging van zijn vader Loef.
Met Erenvelt wordt in 1424 Loef van den Eger beleend.
V.18 Ridder Herman van Honselaer - Heer van Pesch (1315-voor 1390)
Zoon van Ridder Karel van Gelre van Hoenselaer (1295-1360).
Bron vGvH pagina 39.3 + pagina 41.4.

Zie voor het vervolg het dossier
V.18 Ridder Herman van Honselaer - Heer van Pesch (1315-voor
1390)

Kasteel Pesch anno 1857.

Kinderen
1. Karel van Hoenselaer (1365- na 1436)
Wapen van de latere familie Van Pesch.

Tijdsbeeld
1334 Herman doet met zijn vader Karel voor richter en schepenen van
Winnekendonk afstand van de tienden van Ronderade, gelegen in het
kerspel (kerkgemeente) Wetten.
1334-1384
Ridder Herman van Henselar wordt met zijn 26 schildknapen te paard en
11 voetknechten (roncini) aangeworven door de in Sarzana residerende
nuntius in het Lombardische deel van Bernard Faraldi en wel in hetzelfde jaar als een groet
aantal Nederrijnse bannerheren, zoals Werner van Melic, Gerard van Grefrath, Pawin van
Hemberg, heer ridder Johan van Keulen, Herman van Krickenbeck, Konrad van Vanikum,
Prinzal van Caster, Arnold van Stamheim, Werner en Heinrich van Gustorf, Stali van Holstein,
ridder Gerhard, burggraf van Odenkirchen, Asso de Vivencomen (Wevelinghoven), Volmar van
As, Crech de Staden, Heinrich van Troistorp, Dierich van Binsfeld, Siliguin de Osbec (Orsbeck),
Reinald Masarelli (Mascherel).
De Welfen in Italië steunen als regel op de burgerschap en in hun strijd tegen de keizer en
diens rijksopvatting worden gesteund door de Romeins curie en veelal ook door en deel van de
Duitse (Hoch)adel. Terwijl de partij van de keizer, die zich naar de Schwabische stamburcht
Waiblingen der Hohenstaufen Ghibelijnen noemt, hoofdzakelijk op de Italiaanse adel steunt.
In het kamp van deze Italiaanse Ghibelijnen treft men de lagere adel aan van Duitsland, en wel
grotendeels die van het Rijnland. Zo zijn meer dan 5000 Duitse ruiters alleen al in dienst van
de stad Pisa aan te tonen, die hier niet als leenmannen maar, evenals de mannen in pauselijke
dienst, als stipendiarili, als onafhankelijke huursoldaten opereren.
In de 14e eeuw ligt de situatie iets gecompliceerder en dan kunnen ook Wefische ridders met de
Duitse koningen over de Alpen zijn gereden, terwijl aanvankelijk alleen de Ghibelijnen
geassocieerd worden met de keizerlijke troepen onder de Hohenstaufen. Hier is alleen Ludwig
de Beier een uitgesproken partijman van de Ghibelijnen en met hem zijn ridders.
Daarentegen wil Hendrik VII onpartijdig zijn en de tegenstellingen verzoenen. Zo kan het
gebeuren, dat na zijn tragische dood welliswaar het merendel van zijn ridders in Ghibelijnse
dienst van de stad Pisa achterblijft, maar dat we ook meerdere ruiteraanvoeders met name de
legeraanvoerder Hendrik van Vlaanderen aantreffen in de pauselijke en Welfische dienst.
De zoon van keizer Hendrik VII is koning Jan de Blinde van Bohemen. Hij zendt in het jaar
1334 een sterkruiterleger naarItalië om de Italiaanse Welfen en de kerkelijke Staat te helpen.
Zijn zoon, keizer Karel IV wil weer onpartig zijn. Ten gevolge hiervan treden na de Romerzug
veel in Italië achterbijvende ridders in Ghibelijnse en eveneens talrijke in Welfische dienst.
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De Ghibelijnen
De Ghibellijnen waren een laat-middeleeuwse, Noord-Italiaanse politieke stroming die zich
keerde tegen de wereldlijke macht van de paus, met als argument dat de Donatio
Constantini niet betekende dat de paus absolute macht kon krijgen. Ze waren aanhangers van
de keizers van Duitsland en gezworen tegenstanders van de Welfen ('Guelfi'). Ghibellijnen
beschouwden zichzelf over het algemeen als oude landadel in de steden, en waren overwegend
voor een scheiding van kerk en staat, deels om de regerende macht zelf te kunnen opeisen.
Na de dood van Hendrik VI, die geprobeerd heeft de paus af te zetten, geholpen door de
Ghibellijnse steden, werd het voor de Ghibellijnen steeds moeilijker hun macht te bewaren. De
Welfen wonnen in 1250 in Florence de macht, en namen daarop de Ghibellijnse adel hun
macht, leenstelsel, geld en regels af. Op 6 augustus 1289 wordt een wet aangenomen die
de slavenhandel verbiedt, ook een grote domper voor de Ghibellijnen. Dit was een eerste
aanzet tot de constitutie van mensenrechten, onafhankelijk van goddelijke wetten of keizerlijke
bepalingen.
1360 Herman is heer van huis Pesch bij Lank en Linn.
1363 januari 29 Zondag na sint paulus confessio, Heinrick van Honselaer verklaart van Willem van
Baerle gekocht te hebben de heerlijkheid Well voor 780 gouden moutons a 28 vlaamse groten,
onder voorbehoud van vruchtgebruik door diens vrouw Greeta Zebartz.
Medezegelaars: Johan en Henrick van der Straeten, ridders, verwanten.
Publiecations 109 P 181; Limburgs Jaarboek XII p 117- Veröffentl. Historischer Verein Geldern
nr 78 p 15/6 geeft als datum 22 januari en spreekt van verpanding in plaats van verkoop door
Willem van Baerle.
Bron Slot Haag dosnr 977.

1360 Herman is heer van huis Pesch bij Lank en Linn.
1366 september 6 Hendrik van Honselaer (Hunseler) oorkondt, dat hij wegens een misdaad belooft,
zijn leven lang niets meer tegen het aartsbisdom en de aartsbisschop van Keulen te
ondernemen en hij verklaart zich vazal van Keulen (los ledighe mam); dat doen eveneens
Arnold, pastoor te Herongen, Johan Boef, Walter van Honselaer, broer van Hendrik, Boudewijn
van Ecbrucken, Ywan der Man, Bertold van Engelsheim, Berthold van Ammenroyde en Steven
van Hertefeld.
Bron Slot Haag dosnr 1013.

1368 .juni 12 Hendrik van Honseler draagt zijn pandschap op Huis en heerlijkheid Well (zie 1363
januari 22, regest nr 976) over aan ridder Johan van Mierlar.
Straelen p 45, Bron Slot Haag dosnr 1028.

14xx Een geldzaak met de broeders van Brempt in Urdingen toont aan dat Daems grootvader Herman
ook de hof Vohwinckel in het kerspel Willich bezit. Johan van Hoenselaer tot Schackum bezit
deze hof in 1550.
Huis Van Pesch
Erkelenz (Nederlands: Erkelens) is een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen
in het district Heinsberg. Het dorp Pesch behoort tot de gemeente Erkelenz.
In 1326 kreeg Erkelenz stadsrechten van graaf
Reinald II van Gelre. Erkelenz en Kuckhoven
maakten deel uit van het Overkwartier van het
hertogdom Gelre. Keizer Karel V verovert in 1543
Gelre, Erkelenz wordt deel van de Habsburgse
Nederlanden. In 1607 neemt Frederik Hendrik van
Oranje de stad bij verrassing in tijdens de aanval op
Erkelenz en neemt Hendrik van den Bergh gevangen.
Erkelenz wordt hierbij geplunderd door de Staatsen en in
brand gestoken. Het behoorde tot de Spaanse Nederlanden tot de stad in 1713 bij de Vrede van
Utrecht als het Guliks Overkwartier werd toegewezen aan het hertogdom Gulik. De Fransen
bezetten 1794 Erkelenz. In 1815 wordt de stad Pruisisch.
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