Voorwoord

Na een aantal jaren onderzoek is het dan zo ver, dat een eerste proeve kan worden opgesteld
van een genealogie Schiffelers. Na ongeveer zeven jaar onderzoek, kan nog niet worden
gesteld dat het onderzoek is afgerond. Nog lang niet alle archieven zijn onderzocht en
daarmee dus ook nog niet alle bronnen.
Ook zijn nog een aantal reeds beschikbare gegevens nog niet verwerkt.
Toch is het van belang om nu alvast een eerste uitgave op te stellen om de gegevens op
bredere basis vast te leggen voor het nageslacht. Bijna elke dag worden er nog wel wijzigingen
aangebracht in de genealogie. Wachten heeft geen zin omdat een genealogie nooit af zal zijn.
Zeker is dat over enkele jaren weer een aangepaste versie zal verschijnen.
Dank is verschuldigd aan Joop Mittelmeier die mij de gegevens van de Amsterdammer tak
beschikbaar stelde en Hubert Schifflers uit Montzen die zorgde voor aanvulling van de
Belgische gegevens. In 2001 kon dankzij contacten met Claudia Niederhäuser-Schiffeler een
aanvulling plaatsvinden met een groot aantal naamgenoten die zich omstreeks 1810 in
Eschweiler hebben gevestigd. Rob Rosinga bracht ons op het spoor van een naamgenoot
Schiffeleers die Maastricht verliet en zich als een zeer bekend architect vestigde in Roemenië.
Daarnaast is erg veel werk verzet door mijn vader Leo Schiffelers en mijn echtgenote Gerda.
Van Harry Weinberg kreeg ik in 2013 het concept van een artikel dat hij in voorbereiding had
voor het vierde deel van het boek “Adel aan de Maas”. Omdat dit boek echter niet meer zou
verschijnen heeft Harry zijn artikel aan mij ter beschikking gesteld. Veel gegevens had ik, maar
hij had waardevolle aanvullingen om aan te tonen dat ons geslacht een voornaam geslacht
was en vrijwel zeker deel uitmaakte van de landadel tussen de 13e en 15e eeuw.
Een genealogie is nooit af. Ook komen in elke genealogie fouten voor omdat niet altijd alle
bewijsmateriaal gevonden is en gewerkt moet worden met aannames. Er is geprobeerd zo
secuur mogelijk te werken, maar ondanks een vergaande automatisering, is het maken van
fouten menselijk.
Daarom wordt iedereen die aanvullende gegevens heeft of correcties weet, verzocht deze door
te geven zodat een volgende druk opnieuw aangepast kan worden.
Voor dit onderzoek zijn veel uren doorgebracht in het Rijksarchief te Maastricht. Daarnaast
kon gelukkig gebruik worden gemaakt van de schat aan gegevens binnen de
Heemkundevereniging OCGL in Landgraaf. Hierdoor konden vele reisuren naar elders
voorkomen worden en kon het eigen zoeken gecombineerd worden met een bestuursfunctie
bij deze Heemkundevereniging. Ook het steeds meer digitaal kunnen raadplegen van originele
bronnen heeft bijgedragen aan een grotere compleetheid.
Nader onderzoek moet in elk geval nog gebeuren in een aantal schepenbanken, notarissen
en andere bronnen.
Heeze, maart 2021
Jo Schiffelers

Een stukje streekgeschiedenis
De oudste gegevens van het geslacht spelen zich af in een tijd, dat de landsgrenzen er nog heel anders
uitzagen. Omdat de naam voor het eerst opduikt in de 12e eeuw moeten we terug in die tijd.

Het hertogdom Limburg, la Duchesse Limbourgh.
Het oorspronkelijke graafschap Limbourgh werd in 1101 verheven tot hertogdom. Dit gebeurde bij het
uiteenvallen van het hertogdom Neder-Lotharingen in de 10e en 11e eeuw. Oorspronkelijk was het Land
van Eupen het belangrijkste deel. De eerste bekende heer van het hertogdom was Frederik van
Luxemburg die in 1065 overleed. Frederik bouwde een grote burcht op een uitstekende rotspunt boven
de rivier de Vesdre die ook de naam Limbourgh krijgt. Zijn schoonzoon Udo van Limburg bouwde de
burcht uit tot een territoriale landsheerlijkheid. Hij was daarmee ook de stichter van de Limburgse
dynastie. Zoon Hendrik I van Udo van Limburg kreeg op kerstdag 1101 van keizer Hendrik IV de titel
van hertog van Neder-Lotharingen waardoor Limbourgh een hertogdom werd.
De burcht en de versterkingen werden in 1675 door de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV grotendeels
vernietigd. Een brand in 1834 liet een groot aantal gebouwen in het stadje verdwijnen. Rond het centrale
plein in het huidige stadjes heeft de tijd ongeveer 300 jaar stilgestaan.
De hertogen van Limbourgh hadden in het Duitse Rijk veel invloed. In de aangrenzende landen hadden
ze de nodige leengoederen. Deze zijn te vinden in Monschau, Bürgenbach, Sittard en Heerlen. Al in
1155 werd het Land van ’s-Hertogenrade door een personele unie verbonden met het hertogdom
Limbourgh. De verwijzing naar het hertogdom vinden we nog steeds in de naam van de huidige Duitse
stad terug.
Na het tweede huwelijk van Walram III van Limbourgh met Ermesinde werd hij in 1214 graaf van
Luxemburg en volgde hij zijn vader op als hertog van Limbourgh. Walram III overleed 5 jaar later en
werd begraven in de abdij van Rolduc. De abdij was in 1104 gesticht in het land van ’s-Hertogenrade.
Na de dood van Walram kwam Limbourgh en ’s-Hertogenrade aan zijn oudste zoon Hendrik IV. De
jongste zoon kreeg Aarlen en Luxemburg en ging verder onder naam Hendrik V van Luxemburg.
In 1283 stierf Irmgard, de erfdochter van Limbourgh. Zij was getrouwd met Reinald van Gelre. Haar
vader Walram IV van Limbourgh had geen zonen. Met toestemming van de Duitse koning Rudolf van
Habs kreeg Reinald nu het hertogdom Limbourgh in zijn bezit. Dit was tegen het zere been van Adolf
van Berg, een zoon van de broer van Walram IV. Een oorlog (successieoorlog) hing in de lucht. Adolf
van Berg droeg zijn rechten namelijk op aan de hertog van Brabant, terwijl Reinald van Gelre zijn
rechten opdroeg aan Luxemburg. Na een serie gevechten werd de strijd beslist in de Slag bij Woeringen
(in de nabijheid van Keulen). Hertog Jan I van Brabant won roemrijk en werd daarmee ook de baas over
het Hertogdom Limbourgh. Limbourgh werd niet volledig geannexeerd maar ging deels op in een
personele unie met Brabant.
Een van onze oudste naamgevers overleefde de slag bij Woeringen. Hij vocht aan de kant van de hertog
van Limbourgh in dienst van de heren van Valkenburg. Valkenburg erkende toen al de hertog van
Brabant maar vocht in Woeringen onder zijn banier als heer van Monschau dat dus wel binnen het
hertogdom Limbourgh lag. Onze Schiffelers was gevangengenomen door de hertog van Jülich en kwam
vrij tegen betaling van losgeld.
Vanaf deze tijd bewegen ook onze naamdragers zich in het hertogdom Brabant.

De vrije rijksstad Aken
Nadat de Romeinen de stad verlieten, werd ook het gebied rond Aken grotendeels verlaten. Er bleef
echter sprake van bewoning. Omstreeks 768 komt Karel de Grote naar Aquis Villa, zoals de stad toen
werd genoemd. Hij bouwde hier zijn palts. De kapel van het toenmalige paleis vormt nog steeds de kern
van de huidige Domkerk van Aken. Aken was van 1166 tot 1997 een Rijksstad binnen het Romeinse

Rijk. Het was in feite een eigen staat. In 1500 werd de stadsstaat ingedeeld bij Neder-Rijn-Westfalen.
In de 14e eeuw gaat de verpanding van de ambten van de voogd, de schout en de meier over naar de
hertog van Jülich. De verpandingen vielen daarvoor onder het erfrecht en dat betekende, dat er vrijwel
altijd sprake moet zijn van een familieband tussen of met bestuurders van de stad. Bij de overgang van
de verpandingen zien we ook onze naamdragers de stad Aken verlaten en gaan zij in elk geval in het
Land van Valkenburg en omgeving wonen en werken.
Op de functies van naamdragers binnen de stad komen we in de volgende hoofdstukken terug.
Helaas zijn bij de stadsbranden in Aken in 1225, 1236 en 1656 veel documenten verloren gegaan.
Gelukkig zijn met name in de stadsrekeningen een aantal aanknopingspunten teruggevonden.

Het geslacht Schiffelart een vooraanstaand geslacht in de dertiende, veertiende en
deels vijftiende eeuw.
Toen Harry Weinberg een artikel schreef voor het vierde boek over de Maaslandse adel trok
hij in de inleiding de conclusie, dat het geslacht “Schiffelart” door genealogen werd genegeerd.
Hij had toen wel onze website ontdekt met de uitvoerige kwartierstaat Schiffelers. Hij wist
echter niet dat wij voor 2002 al heel wat onderzoek hadden gedaan naar het oude geslacht. In
februari 2013 stelde Harry ons zijn concept ter beschikking omdat het vierde boek over de
Maaslandse Adel niet meer zou verschijnen. Voor ons was dit niet alleen een uitstekende extra
controle, maar tevens kregen wij aanvullende informatie over het verblijf op Oost in Valkenburg
die wij hierna hebben verwerkt. Ook enkele eerdere onjuiste vertalingen hebben wij kunnen
corrigeren.
Zoals uit het vervolg zal blijken, hebben wij dankzij het “Liber de Simpelfeldt” van pastoor
Arnoldus Dydden, de familie redelijk goed kunnen terug volgen tot de eerste helft van de
zestiende eeuw. Ook aan de hand van andere bronnen kunnen we zeggen, dat we weten dat
de familie een nadrukkelijke plaats innam in Simpelveldse gemeenschap, althans in de
parochie Simpelveld. We noemen hier parochie omdat Bocholtz met zijn gehuchten indertijd
onder de kerk van Simpelveld viel.
Voor 1550 zijn wel gegevens gevonden, maar die zijn (nog) niet te herleiden tot een
doorlopende genealogie. De gevonden gegevens geven wel aan dat we met een zeer oud en
vroeger beslist belangrijk geslacht te maken hebben.
Zoals wij ook al hadden geconcludeerd, komt ook Harry Weinberg tot de conclusie dat het
geslacht Schiffelarts een getand kruis als wapen gebruikte. Zij behoorden daarmee tot de
“Scavedries”, een groep adellijke geslachten die in de dertiende en veertiende eeuw een zeer
belangrijke rol speelden in het huidige Zuid-Limburg, in het oude hertogdom Limburg, in de
stad Aken en in de wijde omgeving en die allen dit getand kruis (met verschillende kleuren en
bijtekens) als wapen voerden. De verschillende dragers van de naam hadden, zoals wij al
aantoonden, vooraanstaande posities. In de zestiende eeuw verdwijnt het geslacht uit beeld
als adellijke personen. De Schiffelarts uit Aken voerden naast het kruis in het eerste kwartier
een vogel. Dit was een “Amsel” c.q. een merel. Uit de eigendommen van toen en later en het
zich met name ontwikkelen in het gebied Simpelveld en Wittem kunnen wij tot geen andere
conclusie komen dan dat wij afstammen van dit oude geslacht. Op basis goederen c.q. land
die onze voorouders in de omgeving van Wittem hadden, mag je bijna aannemen dat ze ook
uit die tak komen. Het zal echter nog wel wat hoofdbrekend kosten voordat we zekerheid
hebben.
In het laatste kwart van de dertiende eeuw komt in oorkonden een leenman van de heer van
Valkenburg voor die Scifflars of Schiflart wordt genoemd. Het lijkt daarom redelijk de verklaring
voor de geslachtsnaam te zoeken onder de Valkenburgse lenen, als wordt de naam ook in
oude oorkonden nooit voorafgegaan door het woordje “van”. De hoeve de Schiffelder bij
Heerlen, waarschijnlijk ooit de plaats van een versterkt adellijk huis, zou dan haar naam aan
het geslacht kunnen hebben gegeven. Het is ook het enige leen in de wijde omgeving die deze
overeenkomst laat zien. Een bevestiging voor deze hypothese is echter nog in geen enkel
document gevonden. Maar in de vroegste aktes komen we de naam ook al tegen in Nijswiller
zoals we hierna nog zullen uitleggen. Anderzijds weten we ook dat de Scavedries al heel vroeg
in het gebied rond Hermalle voorkwam.
Het feit, dat de Schiffelarts meerdere malen bij de leenverheffingen van Valkenburg als
leenman worden genoemd, geeft ook aan dat het een voornaam geslacht was. De leenmannen
moesten om hun ambt te kunnen uitvoeren een eed van trouw afleggen.
Een vroege vermelding van de geslachtsnaam Schiffelart komen wij tegen in de nabijheid van
het leengoed de Schiffelers (zie ook hierna): Renardu dictus Schiflart wordt als schepen van
Simpelveld vermeld in een oorkonde uit 1330 (J. Habets, “Diplômes de lábbaye de Val-Benoit

in PSHAL XXI (1884) 145).
Over de historie van de Schiffeler vóór 1500 is nauwelijks iets bekend. “Schiffel” of “Schiefel”
zou de naam zijn voor woeste grond die door het in schijven afplaggen en vervolgens
verbranden van de bovenlaag ontgonnen was (P.L.M. Tummers, “Schever en Schiffeler in
Veldeke jaargang 40 1965).
De Schiffeler was oorspronkelijk een Wickrader leen en komt later voor in zowel de
Valkenburgse als de Keurkeulse leenregisters, maar hoe de leenrechten tussen het
Valkenburgse en Keulse deel verdeeld waren en waar zij precies betrekking op hadden, is niet
bekend.
J. Habets rekent in zijn publicaties “De Leenen van Valkenburg” in PSHAL XXII 1985 217 de
verheffing van een Valkenburgs leen in 1381 toe aan de Schiffeler, maar de naam Schiffeler
voor een leengoed komt voor het eerst in 1455 in de bewaard gebleven Valkenburgse
leenregisters voor, en pas in de zeventiende eeuw in de leenregisters van de Keurkeulse
mankamer te Heerlen. De leenregisters helpen ons wat dat betreft dus ook niet veel verder.
Het wapen dat de Schiffelarts voerden zou ons aanwijzingen kunnen geven over hun plaats
binnen de grote groep die het getand kruis als wapen voerde. Over de kleuren van het wapen
van dit geslacht bestaat echter onduidelijkheid. Een originele bron ontbreekt. In de schaarse
literatuur worden genoemd: een rood veld met een gouden getand kruis of een rood veld met
een zilveren getand kruis. In de verzameling Le Fort was het gouden kruis (zonder bijvoeging)
van Bertholff de Belven. Rietstap geeft ook een summiere beschrijving.
Het rood getand kruis in een veld van goud is het wapen van het geslacht van JulémontWittem. Het omdraaien van de kleuren bij een tak van de Julémont-Wittem zou niet
ongebruikelijk zijn voor een zijlinie. Dat dragers van de naam Schiffelart belangrijke bezittingen
bij Nijswiller hebben gehad, zoals wij eerder al onderzochten, kan een bevestiging van hun
waarschijnlijke verwantschap zijn met de Julémont-Wittem. Bovendien vinden wij in dezelfde
omgeving rond Wittem het geslacht van Hoen van Cartils en het naamloze maar mogelijk
verwante, geslacht waaruit vanaf 1361 de voogden en heren van Eijs voortkwamen, welke
geslachten beide een (gewoon) gouden kruis in een rood veld voerden. Dit betekent een
concentratie van wapens met veel gelijkenis in een klein gebied. Mogelijk bestond er vroege
verwantschap.
Herve noemt in zijn boek over de Scavedries een tak “Nyswilre” als onderdeel van de
Julémont-Wittem en beschrijft hun wapen als: in zilver een rood getand kruis. Hij haalt ook een
oorkonde uit 1321 aan die betrekking heeft op hun rechten en bezittingen in Nijswiller. Daarin
komt de naam Schiffelart echter niet voor. De Schiffelarts worden ook, ondanks hun bezittingen
in Nijswiller, nergens aangeduid als “de Nyswiller”. De tweede in de literatuur beschreven
variant van de mogelijke kleuren van het wapen Schiffelart (een zilveren kruis in een rood veld)
zou een omkering van de kleuren van het wapen “Nyswilre” zijn. Ook de Van Nijswiller
behoorden echter volgens Herve tot de Julémont-Wittem.
Een voornaam geslacht
Bij de nalatenschap van de Duitse genealoog Eberhard Quaedvlieg troffen we een briefje aan
met een oudste vermelding uit 1172 en momenten die wij ook al eerder gevonden hadden. In
1273 ook een verwijzing naar Hermalle. Maar wel weer een naam waarnaar gezocht moet
worden. Quaedvlieg had de volgende aantekening:

De vraag was waar hij die had gevonden. Een speurtocht op internet leverde deze bron op,
die in kopie in de collectie van de Heemkundevereniging Landgraaf is opgenomen.
De oudste tot nu toe aangetroffen oudste vermelding vinden we in Histoire du Limbourg. Suivie
de celle des comtés de Daelhem et de Fauquemont, des annales de l'abbaye de Rolduc van
Ernst, Simon Pierre, 1744-1817; Lavalleye, Edouard, 1811-1869, ed, uitgave 1837.
Henri III, hertog van Limburg, bevestigd dan in de abdij van Stavelot, het bezit van de tiende
van Henri-Chapelle dat hertog Walram II hem had gegeven. Dit gebeurde in 1172. Bij de
getuigen aan het einde van het document wordt Winaldus, de zoon van Arndoldus Schiplart
genoemd. (zie briefje Quaedvlieg)
Hertog Henri III (de Oude) volgde in 1167 zijn vader (Hendrik II) op. Hij was getrouwd met
Mathillde van Saffenberg.

De daaropvolgende vermelding komen we tegen in de regesten van Aken en wel op 13
februari 1273. Het gaat daarbij dan om Arnoldus dictus Skiflart, zijn kinderen en de broer van
zijn vrouw Philippus de Hermalle. Zijn vrouw heette dus N.N. de Hermalle. Zij hebben een
rechtsgeding met de Abt van het klooster Val-Dieu over een grondstuk te Haccourt uit de
nalatenschap van Philippus de Hermalle en dus erfenis van zijn vrouw. Philips is overleden
in 1273. Het ging om een scheidsgerecht. Twee van de vier scheidsrechts waren de broers
Egigius en Wilhelmus Scavedrich. Zie akte hierna.
Er is in dit proces ook sprake van frater Johannes dictus Skoffart. Ook van de naam Skoffart
wordt in boeken over Aken gezegd dat die gelijk is aan Schifflart. Het geslacht de Hermalle
was overigens een ridderlijk geslacht. Omdat een huwelijk buiten de adel vrijwel uitgesloten
kan worden, mag de conclusie worden gesteld, dat ook de Schiffelarts tot de adel
behoorden.
De namen van de kinderen van Arnoldus zijn niet bekend maar we mogen aannemen dat
Reinardus Schiffelers een zoon is.

Een niet vlekkeloze Google-vertaling van het scheidsgerecht:
“Dat al deze brieven W. Lemborgensis heer, in het eeuwige leven. Ar, samen met de kwestie
van de vraag, zou het van u, die is ontstaan tussen de universistas bekend aan jou. Er werd
gezegd Skiflart, en onze kinderen en de naam van zijn vrouw, de zuster van Philip, voorheen
de Hermalle hetzelfde, vanuit één gezichtspunt. De religieuze Abbot ontmoeten klooster in de
vallei van-God Cysterciencis orde op het altaar van bepaalde bouwland gelegen binnen het
grondgebied van de Hacuert die ooit was, aldus Philip, evenals Skiflart en vrije wil in de naam
van zijn vrouw, om de juiste personen, en het herstellen van hen; reacties. Op het einde van
de genoemde delen van het kantoor, het gebruik van de Raad, in de voorzorg en eerbare
mannen in de Globlionem van de Hukebak, Giles gehouden door William zijn broer van de
genoemde scavedrich en Conrardo toegepast op een poort, de bewaker, en het geloof van
mijn perceptie is, en op straffe van machi Leodiensium twintig moet worden betaald aan de
partij, die zich zoals ik wil door de partij die volledig verdwijnt uit dezelfde, en onder het risico
van de oorzaak ervan. Zo was hij alles wat de genoemde delen van de genoemde geef het als
de waarheid, ze schrok van inquissita hetzelfde op het genoemde land, en onder de ducenrent
arbitraliter sentendiandum het risico van de oorzaak.
Dus, wat hij zei arbiri waarheid in kwestie wordt verzocht om de arbitraliter sentendiandum
leiden dat de partijen onder de sancties van het bovenstaande schending oberservare
tenrentur als hij de aanwezigheid van onze vastberadenheid om te houden van de
eerdergenoemde sancties daarmee erkend. Dus de beslissing van de verplichting van de
arbiters van de waarheid heeft toegezegd”
In het Zeitschrift des Aachener Geschichtsverein (ZAGV) nr. 50 vinden we bij de behandeling
van schepen Arnoldus Parvus (de stamvader van het geslacht van Palant) een verwijzing naar
Reinardus dictus Schifflart. Reinardus zou in 1295 de voorganger van Parvus zijn geweest als
meier van de stad Aken. Daarbij wordt tevens aangegeven dat de voorgangers van Parvus
deel uitmaakten van de Akense patriciërsfamilies en schepenfamilies. Voor 1400 kwamen de
schepenen telkens voort uit de eigen families. Het schepen zijn werd in Aken gepacht.

Een bevestiging hiervan vinden we in een stuk uit 1283 waarin Renerus dictus Sciffkars wordt
vermeld, die door de heer van Valkenburg als zijn leenman en meier wordt betiteld. In een
oorkonde van 8 januari 1295 wordt Reinardus dictus Schiflart in Aken weer genoemd als de
villicus (meier) van de scholtis Walram heer van Montjoie (Monchau) en Valkenburg. Villicus
staat voor plaatsvervanger, beheerder, meier (Zie o.a. ZAGV nr 12 pag 187). Deze functies
krijg je niet wanneer je geen voornaam geslacht bent. Hij wordt aangeduid als één van de
“homines allodiales terre nostre de Faconmont” en als “villlicus noster de Faconmont”. (J.
Ruwet ed. Cartulaire de lábbaye cistercienne du Val Dieu Brussel 1955 216 inv. Nr. 229). Deze
verwijzing hadden wij eerder ook al teruggevonden bij de aantekeningen van de Duitse
onderzoeker Ewald Quaedvlieg.
Wellicht is Reinardus dan een broer of een zoon van de hiervoor genoemde Arnoldus. Een
puzzel die in elk geval nog niet in elkaar past.

Archief NRW-internet:
„Beschreibung : Garsilius, Kanoniker B. M. zu Aachen und vom hl. Servatius zu Maastricht, schenkt dem
Marienstift vor dem Edelherrn Walram von Monjoye und Falkenburg als Reichsverwalter und Schultheißen
der Stadt, dessen Meier (villicus) Reynard Schiflart, dem Vizevogt Gerard von Bughene und den Schöffen
daselbst seinen Hof zu Vaels (Vails) in Broich gelegen (in loco qui dicitur bruech), welcher dem Stift
grundzinspflichtig ist, unter förmlicher Verzichtleistung und mit Bestätigung des völlig gesetzlichen
Übertrags seitens des Schöffen. Zeugen (außer den Genannten): Ritter Willelm in Pont, Willelm Malbracke,
Hermann von Holsyt, Hermann Quecke u. a. Schöffen als Dingmannen u. A. Ritter Heinrich von St.
Adalbert, R. Reinars von Lughene, Johann von Golopia, Arnold von Sleyde, Rütgher, Sohn des Ritters
Anselm, Johann Huen, Rütgher Malebranke, Meister Giselbert Cirurgicus.Actum et datum coram infinita
multitudine civium Aquensium, sabbato proximo post epyphaniam domini, anno eiusdem Mill. C. C.
nonagesimo
quarto.
Bestellsignatur : Aachen, St. Marien, Urkunden Nr. 133“

Toelichting in ZAVG 23:
Entwickelung der Verfassung u. Verwaltung der Stadt Aachen bis 1450. 205
“Ferner hatte er aucb das Urtheil bei anderen Gerichten spater mit vollstrecken zu helfen 1.
Weiter ersehon wir aus dem Bruchstiick des alten Stadtrechtsbuchs 2 aus der Zeit zwischen
1420 und 1444, dass der Meier durch seine Knechte die Schoffen zu den Gerichtssitzungen
zu entbieten und ihnen das Prasenzgeld auszuzahlen hatte; ebenso musste er auch die
einzelnen Parteien laden lassen. Endlich hatte er auf Erfordern des Biirgermeisters und des
Raths gegen die dem Rathsgericht
Ungehorsamen einzuschreiten und ihre Bestrafung vorzunehmen, was die anderen Richter
iibrigens auch thun mussten.
Einen Aachener Meier linden wir zum ersten Mai 3 im Jahre 1140 im koniglichen Gefolge bei
Konrad III. Dieses Amt scheint nicht in die Hande einer Familie gekommen zu sein, die es
von Vater auf Sohn weitervererbte, wie das mit den beiden anderen Aemtern der Fall war;
wenigstens lassen sich zwischen den einzelnen uns bekannten Inhabern des Amtes keine
verwandtschaftlichen Beziehungen nachweisen. Bis Ende des 13. Jahrhunderts wird wohl
der Konig dies Amt verliehen haben. Im Jahre 1295 aber heisst es am Schlusse einer
Urkunde: coram nobili viro Walramo domino de Monyoye et de Falkenburg, ex parte imperii
provisore et sculteto civitatis Aquensis, Reinardo dicti Schifflart, villico eiusdem domini, et
Gerardo de Lughene, viceadvocato, iudicibus videlicet Aquensibus 4. Darnach war also der
Meier von dem Herrn von Falkenburg ernannt; hochst wahrscheinlich war diesem das Amt
auch vom Konig Rudolf I. verpfandet worden; 1297 ermachtigte nun Konig
Adolf den Grafen Walram von Jiilich, die Ablosung der Meierei vom Herzog von Brabant
vorzunehmen 5 . Da letzterer nie ein anderes Aachener Amt innegehabt hat als das
Obervogteiamt, so kann man wohl nur anriehmen, dass hier ein Irrthum vorliegt; jedenfalls ist
an des Herzogs Stelle der Herr von Falkenburg zu setzen, der 1295, wie erwahnt, Inhaber
der Meierei war und es 1310 noch ist

6. Graf Walram von Jiilich scheint jedoch von dieser Erlaubniss keinen Gebranch gemacht
zu haben, oder die Einlosung ist wieder riickgangig gemacht worden. Denn in genanntem
Jahre 1310 wird dem Herrn von Falkenburg ausdriicklich sein altes Recht, die Meierei zu
besetzen bestatigt, das ihm die Aachener wahrscheinlich streitig gemacht haben, und
gleichzeitig dem Grafen von Jiilich seine Vogteirechte.
Auffallig ist, dass hier nur von dem Recht des Herrn von Falkenburg, die Meierei zu
besetzen, geredet wird und nicht audi von der ihm zustehenden Besetzung des
Schultheissenamts. Ebenso ist es unbegreiflich, dass, obwohl Ludwig IV. dem Grafen von
Jiilich nicht das Recht ertheilt, auch das Meieramt bei dem Herrn von Falkenburg abzulosen,
der Konig ihm den Besitz desselben doch 1336 1 bestatigt, ohne dass wir von einer spateren
Ablosungserlaubniss oder freiwilligen Uebertragung durch den Herrn von Falkenburg etwas
erfahren. Ferner ist es sonderbar, dass die Meierei dem Grafen von Jiilich auch fur 12000
Gulden 1, wie das Schultheissenamt, verpfandet wurde. Die drei angegebenen Thatsachen
rechtfertigen wohl die Vermuthung, dass beide Aemter mit einander verbunden waren, indem
jedenfalls die Meierei von dem Schultheissenamt abhangig war und die Ausdriicke sculteria
und villicacio jeder fur sich Schultheisserei und Meierei zusammen bezeichneten. Dass der
Graf von Jiilich das Besetzungsrecht des Meieramtes auch 1315, wie das Schultheissenamt,
in die Hand bekam, dafiir spricht ebenfalls die T hatsache, dass im selben Jahre eine
Vereinigung der Vogtei und Meierei in einer Hand vorkam 2, die wohl weniger wahrscheinlich
ware, wenn jedes Amt von einem anderen verliehen worden ware.”
In de veertiende eeuw wordt de naam Schiffelart vaak vermeld in de stad Aken en ten zuiden
ervan in Kornelimünster.
Zoals we hierna ook nog aantonen komen in oorkonden met betrekking tot Kornelimünster
voor: Macharius Schiflart die in 1302 als getuige optreedt; Arnoldus (schepen van Aken) en
Gerardus Schiflart die in 1331 als getuigen worden genoemd; in 1339 opnieuw Arnoldus
(schepen van Aken); in 1404 een Karius als leenman van de abt van Kornelimünster. In 1423
komt ook nog een Kerys Schiffelart von Sleckhem voor (Schleckheim is een plaatsje bij
Kornelimünster).
In het oudste overlijdensboek van Aken vinden we een vermelding die terugslaat op het
overlijden van een Reinardus Schiffelers. Jammer genoeg kunnen we niet aangeven in welk
jaar het overlijden is. We weten well dat op 27 oktober 13?? overleden is Reinardus Schiflardus
"qui contulit ecclesie 9 denarios anuatim”. Dit tijdstip ligt vermoedelijk rond 1313 omdat daarna
geen meier meer genoemd wordt in de stukken van Aken.
Vermoedelijk gaat het hier om dezelfde Reinardus Schifflart die in de slag bij Wörringen in
1288 gevangengenomen werd en rond 1289 weer vrijgelaten werd. Voor de vrijlating zal zeker
een som geld betaald moeten zijn en uiteraard moest de eed van trouw worden gezworen aan
de hertog van Julich en Brabant. Reinardus wordt daar genoemd in een rijtje van aanzienlijke
heren (zie Zeitschrift Achener geschichtsverein nr. 12 onder Graf von Mirbach o.a.pag 173).
Gewone stervelingen komen in deze rij namen niet voor. Bovendien is hij dan een van de
weinigen uit het geslacht Scavedries die deze slacht heeft overleefd. In de kronieken wordt
aangegeven, dat er slecht 5 mannelijke erfopvolgers van het grote geslacht Scavedries
(Schavedries) de slag overleefden. De Scavedriessen waren ook verwant aan het geslacht
Mulrepas van Geilenkirchen die ook de burcht Rimburg in bezit hadden. Hoewel ze duidelijk
verwant waren, moesten ze elkaar om de een of andere reden niet. Mulrepas vocht aan de
zijde van de hertog van Brabant. De Scavedriessen vochten aan de zijde van de Walram van
Montjoie (Monchaus) die tevens heer van Valkenburg was. Door de banier van Montjoie te
gebruiken kon Walram voor de bisschop van Keulen vechten. Dat hij als Walram van
Valkenburg ook nog trouw moest zijn aan de hertog van Brabant, waar hij zich dus in feite
tegen keerde, werd hem niet echt in dank afgenomen.
Eerder vinden we in het dodenboek nog een vermelding op een 15e mei. Jaar blijft onbekend

maar ligt voor het overlijden van de hiervoor genoemde Reinardus. Het verschil gaat slechts
om enkele jaren zodat hier sprake kan zijn van broer en zus: "15 mei obiit Iutta (Jutta)
Schiffelardi, pro qua et marito eius habemus 9 denarios"annuatim."
Een van de oudste vermelding van een familielid waar we ook meteen echt iets meer van
weten vinden we in een van de boeken van de genealogische en heraldische verzameling van
de Duitse historicus Ernst von Oidtman. Deze verzameling bevindt zich in de bibliotheek van
de universiteit van Keulen en is in boekvorm uitgegeven door de Westdeutsche Gesellschaft
für Familienkunde (in archief heemkundevereniging Landgraaf). Hij noemt een zekere
Arnoldus Schiflarth als schepen van Aken. Opvallend is dat in 1331 en 1338 schepen
Alexander Pont van de schepenfamilie Ponts die in Aken “am Pontstor” woont, hetzelfde
wapen en zegel voert als Arnoldus. De stadspoort am Pontstor bestaat overigens nog steeds.
In de bronnen waar von Oidtman naar verwijst treffen we meer interessante gegevens aan. In
de tijd waarin Arnoldus leefde werden als schrijfwijzen voor de naam gebruikt: Schiflarth,
Schifflart, Schifflarh, Scyflart, Schiffelart, Soflart en Schiflart.

Arnoldus is schepen van 1331 tot 1351. We kunnen er gevoeglijk vanuit gaan, dat hij dezelfde
is als de in het Stootboek beschreven Arnoud Scifflard van Aken die 55 boenre grond onder
Nyswiller en Wahlwiller heeft. Daarmee weten we ook dat hij nog een broer heeft gehad
waarvan in elk geval een zoon Karijs heette.
In de Regesten van Aken 1301 tot 1350 vinden we eigenlijk het bewijs. Deze regesten zijn
opgenomen in "Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde" en
uitgegeven in 1937. Daarnaast geeft deze bundel ons meer bewijs over het schepenschap van
Arnoldus en andere leden van de familie.

Beschrijving zegel
Im Dreipass ein Dreieckschild, darin ein Dornenkreuz,
oben rechts eine Amsel (merel) einschaltend. Umschrift:
… RNOLDI SCHYFLART ... BNI A …. De doorsnede van
het zegel was 22 mm.

De foto van het zegel die hierna is afgedrukt laat ons het zegel beter zien.

Op 27 oktober 1312 leggen de leenheren opnieuw de eed af aan Hertog Johannes van
Lotharingen, Brabant en Limburg bij de opvolging van zijn vader Johannes.
In deze verheffing komen we ook Arnoldus tegen. De Duitse tekst is als volgt:

"Arnoldus, Sohn des Gerardus Scifflart, aus Aachen (de Aquis) bezüglich 55 Bünder Land und
Wald bei Nijswiller in der Nähe von Gülpen, im Gebiet von Limburg (apud Nyswilre prope
Galopiam, jure Limburgensi).
Derselbe bezüglich etwa 15 Bünder Land und Wald ebenfalls bei Nijswiller, die früher Carys
Scifflart gehörten". Dit komt dus overeen met de hierna aangehaalde tekst uit het zogenaamde
Stootboek.
In het Latijns gedeelte van het oudste zogenaamde manboek van Heinsberg (een preciese
datering is helaas niet mogelijk, maar het zijn wel vermeldingen die zich in elk geval in de
eerste helft van 1300 afspelen) komen we tegen: Arnoldus dictus Sciffelard de Aquense (= uit
Aken): 29 bunder land (iets meer of weiniger) evenals de tiende van 15 bunder en 15 roeden
in Bruch (apud Bruche) bij Gangelt. Dit punt heeft ook nog verder onderzoek nodig en met
name toch weer de verhouding met het geslacht van Mulrepas. Duidelijk is dat in 1288 in de
slacht van Wörringen de Mulrepassen en de Schavendriessen recht tegenover elkaar stonden.
Een bunder of bonder was in die tijd iets meer in grootte dan de huidige hectare. Het gaat naar
huidige verhoudingen dan toch zeker om redelijk forse oppervlakten eigendom.
In eerste helft van de veertiende eeuw hadden leden van de familie dus belangrijke bezittingen
in Wijlre en Gangelt, waar de namen Gerardus, diens zoon Arnoldus en Makarius worden
genoemd. Mogelijk verwijst het vermelde bezit van één vierde deel van een (het?) huis bij
Wijlre zelfs naar een aandeel in de heerlijkheid Wijlre. Het Latijnboek noemt drie partijen met
een aandeel in een “domus”bij Wijlre, waaronder de heren van Millendonck met de helft. Van
dit geslacht en hun ergenamen is bekend dat zij de helft van de heerlijkheid Wijlre hebben
bezeten, tot het geheel later weer in een hand kwam. De oorkonde uit 1321 over Nijswiller
spreekt van twee gerechtigden met betrekking tot Nijswiller, de ene partij voor twee derde deel,
de andere voor één derde deel. Dit kan als een bevestiging gezien worden dat met dit “Wilre”in
het Latijnboek niet Nijswiller wordt bedoeld. Ook in Mechelen komen we in het Latijnboek nog
bezittingen tegen.
Nog in het midden van de zestiende eeuw wordt een leengoed in Nijswiller de “Scheijffelairtz
hoff” genoemd, hoewel dit leen al in de tweede helft van de vijftiende eeuw verdeeld was
tussen diverse erfgenamen en niet langer in het bezit was van de Schiffelarts.
Voordat we verder ingaan op Arnoldus als schepen van Aken willen we hier nog een aardige
weergave van een regest doen met nog meer bewijskracht over de familieverhouding.
1 oktober 1331.
“Arnoldus, Abt des Benediktinerordensklosters Cornelimünster bekundet, dass er auf die Bitte
der unten genannten, voor ihm erschienenen Getreuen und Schöffen seinem lieben Getreuen
Johannes dictus de Welz einen zum Bau einer Mühle geeigneten Platz aus der Gemeinheit im
Umfange von einem Morgen, im deutschen an me Upgesprunge genannt gegen einen
jährlichen Zins von 6 s von denen 3 s. an den Abt und 3 s. an die Pfarrkirche auf dem Berge
zu entrichten sind, zum dauernden und erblichen Besitz überlassen habe. Verhandelt vor dem
Aussteller und vor Gerardus Schifflart, Winandus Babel, Reynardus de Grunendale,
Schultheiss des Ausstellers, Arnoldus Schifflart, Schöffe zu Aachen, Getreuen des Ausstellers,
Johannes Kixhorn, Karius Schifflart, Ywandus de Busbach, Henricus de Bredenich, Wilhelmus
Erterrichgotz, Wilhelmus Rost, Wilhelmus de Buggel, Johannes de Nothem, Schöffen, Petrus
dictus Kellennere de Elendorp und vielen anderen. Der Aussteller; ferner Graf Wilhelmus von
Jülich auf Bitten des Ausstellers, der Getreuen und der Schöffen.”
Hieruit kunnen we concluderen, dat Arnoldus in Aken actief was en zijn vader Gerard in
Cornelimünster. Ook neef Karys komen we weer tegen. Overigens geeft het hieronder
aangehaalde Latijnsboek nog een ander geheim prijs. Het zegt bij Gerardus namelijk "filius
suus tenet" vrij vertaald zoon van hieronder. Onder Gerardus wordt Marcarius genoemd.
Macarius komen we ook nog tegen in een regest van Cornelimünster van 29 april 1302.

In een lijst uit het tweede kwart van de veertiende eeuw van bezittingen en inkomsten van de
abdij Burtscheid staat een Gobelinus Schiflart vermeld met bezittingen bij Vijlen. In een
oorkonde uit 1371 wordt Gobel de Montjoie vermeld die volgens zijn aanhangende zegelafdruk
Gobelinus Schifflart heette. Het wapen is een getand kruis met in het vrij kwartier drie maliën.
Het wapen met de drie maliën komt in deze periode vaker voor in de omgeving Wittem-Vaals,
onder andere bij het geslacht Van de Wijer of Broich (in zilver drie zwarte maliën). Leden van
dit geslacht hadden bezittingen in de omgeving van Vaals.
Het betreft waarschijnlijk Gobelinus de Monyouwen (Monchau), schepen van Maastricht, als
zodanig vermeld in de jaren 1382-1385. Hij bezat een huis aan het Vrijthof naast het erf van
de St. Servaaskapittel.
In 1396 wordt een Wynand Schiffelart van dem Vogelsange als burger van Aken vermeld.
Vermoedelijk betreft het een verwijzing naar de hoeve Vogelzang bij Eijs, niet ver dus van
Nijswiller, want in een leenregister van Eijs wordt een spleet van het leengoed Vogelzang in
de zeventiende eeuw nog de “Schiffelaers bennent”genoemd.
Met de namen die we nu uit de vroege tijd kennen kunnen we volgend schema maken hoewel
dat berust op een hypothese en ook niet compleet is

Macarius
Scifflart

Gerardus Schifflart

Johannes Schifflart

Karijs Schifflart

Arnoldus Schifflart x Hermalle

Reinardus Schiflart

Macaricus.
Schifflart

Johannes Schiflart

Hoewel hierna ook nog andere gevonden verwijzingen worden genoemd, willen we hier nog
de tijdstippen vermelden waarop Arnoldus in elk geval als schepen van Aken wordt genoemd.

Tranchotkaart Aken circa 1803

22 augustus 1331 wordt hij genoemd in een kwestie tussen de kaarsenmaker Matheus dictus
Theys en diens vrouw Katharina en Franco dictus de Royde namens Godefridus heer van
Eppstein en diens vrouw Loretta inzake de koop van een waskaars van circa een pond.
23 oktober 1335 in een kwestie van de medeschepen ridder Arnoldus dictus Parvus (van
Pallant), heer van Breidenbend namens zichzelf en de begijnen Elizabet, Yda en Aleydis.

26 augustus 1337 in een kwestie tussen de burger Wilhelmus dictus van den Reye en
Wilhelmus dictus de Parvisio (Parvus of Pallant).
Verder komen we hem tegen op 17 april 1338, 17 augustus 1338, 22 december 1338, 10 juni
1340, 2 januari 1341, 17 maart 1341, 21 mei 1343, 16 oktober 1343, 28 oktober 1347 en 15
januari 1350.
Arnoldus ging in 1338 als afgevaardigde van de stad Aken naar Limburg (Arn. Schiffelart &
Alexandro missis Lymburg pro facto Velgins 22 s) en Hertogenrade (Arnoldo Schiffelart et
Alexandro missis ad villam Roydensem pro pecoribus civium ibidem occasione facti Velgins
de Nederoth arrestati et denti (sic), et ipsis ulterius equtantibus Lymburg ad seneschalcum 22
s) om daar te onderhandelen over weggehaald en achtergehouden vee van de stad. De tussen
haakjes geplaatste tekst is de Latijnse tekst uit de Akense Stadsrekeningen zoals die door J.
Laurent is weergegeven.
In 1338 is ook nog een Joh. Schiffelart voor de stad Aken actief als bode, Hij kreeg een extra
beloning van 7 mark en 10 shilling.
Op 17 maart 1341 was hij een van de huismeesters (Provisor) van het Heilige Geesthuis. Het
was gebruikelijk, dat de gemeenteraad het bestuur van de ziekenhuizen in handen gaf van
huismeesters, provisoren genoemd, die over hun activiteiten verantwoording dienden af te
leggen aan de raad, met name over inkopen en uitgaven.
Ook in 1340 wordt hij samen met Gerhard Chorus en Wolter in Punt genoemd als bestuurders
van het Heilige Geesthuis. Volgens een andere akte, waarvan de oorkonde in het Kuylenburg
Archief in Holland wordt bewaard, verklaarden in 1340 Gerhard Chorus, Walter in Punt en
Arnold Schiflart als provisoren van het H. Geest hospitaal dat ridder Arnold von Breitenbent
aan het altaar van het ziekenhuis een lijfrente van twee maten koren en zes mark had
geschonken. Dit huis was een van de eerste ziekenhuizen van Aken. Het Heilige Geest
Hospitaal lag bij de Dom tussen de Nicolaaskapel en de koopliedendeur.

Oorkonde van 17 maart 1340
'Archief Kuylenburg in Holland, nr. 76'
In nomine Domini amen. Nos Gerardus dictus Chorus miles, Wolterus in Punt et Amoldus
dictus Schifflart, provisores domus Sancti Spiritus Aquensis, notum facimus universis
presentes literas visuris et audituris, quod honorabllis vir dominus Arnoldus miles, dominus
de Breydenbenth, dedit et assignavit altari Sancti Spiritus predicta de suis bonis: pensionem
annuam et hereditariam duorum modiorum siliginis mensure Aquensis boni paccial necnon
censum hereditarium sex marcarum pagamenti Aquensis, quem censum idem dominus
Arnoldus emit erga nos in bonis sancti Spiritus domus prefate. Quam pensionem annuatim in
festa Christi, et censum predictum partim in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste et partim
in testo Christi singulis annis hereditarie et perpetue Paulus, qui nunc est procurator domus
Sancti Spiritus, vel qui pro tempore fuit procurator ibidem, capellano altaris Sancti Spiritus
predicti solvere debet et assignare de bonis Sancti Spiritus ubicumque sitis. Et bos redditus
annuos et hereditarios idem dominus Arnoldus dicto altari comparavit in usus eiusdem
capellani in remedium anime sue et suorum progenitorum in perpetuum.
In huius rei testimonium sigillum regalis sedis Aquensis ad causas unacum sigillo domus
Sancti Spiritus supradicte his literis fideliter duximus apponendum bona fide omnique dolo in
premissis excluso.
Datum anno Domini MCCCXL primo die beate Gertrudis virginis.

1341 maart 17(archief heren en graven van Culemborg) korte vertaling:
Gerardus genaamd Chorus, ridder, Wolterus In Punt en Arnoldus gend. Schifflart,
provisoren van het H. Geesthuis te Aquae, oorkonden, dat heer Arnoldus, ridder,
126 heer van Breydenbenth, aan het altaar van den H. Geest in dat huis gegeven
heeft een rente van 2 malder koren en eene van 6 mark 's jaars, welke hij uit de
goederen van genoemd huis gekocht had.
In 1346 reisde hij naar Brabant om te onderhandelen over het kiezen van een nieuwe koning.
(Ar. Schiffelart misso Brabandiam eodem tempore, quum dicebatur de rege, 11 m. 3 s.)
In die tijd drong de paus aan op de verkiezing van een nieuwe koning in plaats van Ludwig
van Bayern die in de kerkelijke ban was gedaan. Hij zou de inwoners van Aken bevrijden van
de ban wanneer zij met een nieuwe koning zouden instemmen.
De inwoners van Aken haalden hun trouw aan koning Ludwig verder aan en sloten de
stadspoorten voor de tegenkoning Karel IV. Zij brachten de stad in staat van verdediging.
Bogen en pijlen en een werpmachine (katapult) werden klaargezet. De stadsrekening meldt in
1346 de aanschaf van het geschut. Dit is tevens de vroegste vermelding van de aanschaf van
een geschut in Duitsland. Arnoldus kreeg de leiding over het nieuwe wapen. (It. pro una busa
ferrea ad sagittandum tonitrum 5 schilde et illam busam habet adhuc Ar. Schiffelart). (Voor een
ijzeren buis heeft tot nu toe Ar. Schiffelart. Voor salpeter om te schieten met die buis 7 s.)
De beschrijving wijst erop, dat het hier gaat om het eerste kanon dat in Duitsland werd ingezet.
Een en ander is uitvoerig beschreven in ZAGV.
In 1349 maakte hij deel uit van een afvaardiging die naar Brabant ging om te onderhandelen
over gevangengenomen inwoners van Aken. In december van hetzelfde jaar ging hij naar
Jülich als afgevaardigde.
In 1338 woont hij in de St. Albrechtsgrafschap. We hebben in de bouwgeschiedenis van Aken
helaas niet kunnen achterhalen in welk pand. Het was echter in de omgeving van de stadspoort
St. Albrecht. Op 10 juni 1340 leende hij zijn zegel aan meerdere personen die zelf geen zegel
hadden.
Op hem heeft ook betrekking de inschrijving in het jongere dodenboek van het Marienstift waar
onder 2 oktober (jaar ontbreekt) staat: Com. Arnoldi dicti Schiflart schabini Aqu. pro que
habemus 1. m
Overigens werd in 1349 Karel IV toch in Aken gekroond.
De vraag is of Arnoldus nog een andere naam heeft. Dicti wil zeggen dat hij zich Schiffelart
noemt. Het kan dus zijn dat de naam verwijst naar een goed. Dit is vaak het geval bij een
dictusnaam (herkomstnaam). In de regio Aken is met die naam bekend de Schiffelerhof of Hof
de Schiffeler in Heerlen en de Scheijffelairtz Hoff in Nijswiller. De hoeve met landerijen,
beemden en weiden in Kaldenborn onder Heerlen was een Wickraderleen en werd in
Valkenburg verheven. In of omtrent 1381 vindt de verheffing plaats door "Gerard van
Reterbeck Willems broeder. Willem Willems son van Retersbeck (onder Klimmen) (is man van)
III hueven lants, I boenre zo Konnesbent, geheiten dat moendachs guet. Gerken (van
Retersbeck) Willems broeder is man van eyne hoeve lants in Koninxbent, von den hoeve zoe
Kaldenborne, de helt IIII hoeven lants. De Reterbeeksen waren in elk geval familie van het

adellijk geslacht van Schaesberg dat zijn oorsprong ook in Aken vindt. In de tot nu toe
teruggevonden stukken is de naam van het geslacht Schiffelers echter nog nooit aangetroffen.
Het kan dus ook zijn dat de hoeve haar naam dankt aan de manier waarop indertijd grond
werd ontgonnen en vruchtbaar gemaakt. Zo lang als in de omgeving van Aken geen andere
hoeve met de naam wordt aangetroffen, is het niet ondenkbaar dat het geslacht Schiffelers
daar vóór 1381 toch zijn naam aan heeft ontleend of toch aan de eigendommen in de omgeving
van Nijswiller. Uit de hierboven aangehaalde tekst valt in elk geval af te leiden dat er voor 1381
al een hoeve was.

De oude rechtbanken, schepenbanken zijn door Karel de Grote in het leven geroepen. Je werd
alleen tot lid van de schepenbank gekozen wanneer je als man bekend stond als godvruchtig
en gezaghebbend. Bovendien moest je grond in eigendom hebben. In de twee helft van de
13e eeuw werden de functies in de rechtbank verpand. Dit betekende, dat je in feite alleen
maar via de bestaande families nog in aanmerking kon komen voor een dergelijke functie. Dit
bestel duurde tot ongeveer 1400. Een aantal schepenen zijn in die tijd ook nog tot ridder
geslagen. Een vermelding over een ridderslag voor een lid van het geslacht Schiffelers is nog
niet aangetroffen.
In Äachener Heimatgeschichte van Huyskens vinden we op pagina 50 nog een Johan
Scheffelhart (Johanni Schiffelart). Koning Ludwig nam op 4 december 1331 aan hem en
Heinrich Müle von Binsfeld verleende privilegiën terug en schonk ze weer aan de stad Aken.
Hoewel niet helemaal duidelijk is waar het hier om gaat, gaat het hoogstwaarschijnlijk om een
verpachting van hoeven binnen de zogenaamde banmijl die eigendom waren van het rijk. Ook
dit heeft te maken met de ban die de paus eerder over koning Ludwig van Beieren had
uitgesproken. Deze Johan hebben we verder nog niet kunnen thuisbrengen maar we kunnen
niet uitsluiten dat het hier om een familielid van Arnoldus gaat.
Bij een brand op 2 mei 1656 werd door een “foutje” van een bakker het overgrote deel van de
stad Aken in as gelegd. Hoewel het stadsarchief voor het overgrote deel gered werd, schijnt
met name het archief van de schepenstoel door de brand getroffen te zijn. Zoals hiervoor als
uit de fragmenten blijkt, worden gelukkig nog veel gegevens in andere documenten gevonden.
Van de andere kant zou het nog bestaan van dit deel van het schepenbankarchief ons in elk
geval meer hebben kunnen vertellen over de oorsprong van het geslacht Schiffelers en hun
herkomst.
In "Zeitschrift Achener Geschichtsverein nr. 9" vinden we het bestaan van een Thomas
Schifflart. Hij schrijft op 30 juli 1402 aan de stad Aken, dat hij Johann von den Broich wegens
verloochening in een openbare gerechtelijke zitting uitgedaagd heeft voor een tweekamp.
"Wissens ir oirberen herrn scheffen und burgemeistere und des gemeynen roytz / des

kuninxstuel van Aichen, dat ich Thomais Schyfflart verstanden hain, dat / Johan van dem
Broich in eyme follen gerycht zu Aichen in bynnent gestanden hait / und suele gesait haven,
dat ich yme syne brieve stolen sulde haven und sulde yme die stole meynich gesworen haven,
davan ich niet in weys und uver mich luget als ein wyslijcher beuswicht und ein dief in den
saechin, af he yt uver mich gesait hait. So willin ich yme dat wijsen mit myme lyve aen den
synen vur eyme herrn, dat it unser beiden wale gelegen ist, in eynre ynger kameren mit zwein
scharpen metzeren gelijch lank, af he yt beheirden darre, so loes he mich sine unverzogen
antwert wissen. Ouch wist ir, genediger herren, dat ich yme dis selben geschriven han, dat ir
dat west, dat die brieve niet verborgen in werden. Geven zu Moerstorff unde myme sigil, op
sondage no sint Anna unser frauwen mader dage, anno domini xiiiic und ii iairen.
Het opgedrukte zegel laat een kruis zien in een schild. Het waterteken is een ossenkop. Het
kruis zou terug kunnen verwijzen naar de hiervoor genoemde Arnold die ook een kruis in zijn
zegel had.
In “Portal van het Landes Archiv NRW, afd. Rheinland vinden we in 1404 oktober 28 nog de
volgende vermelding:
Beschreibung : Peter van Rotthem, Abt zu sent Cornelis Münster up der Inden, bekundet,
daß vor ihm und seinen Mannen, nämlich Reynart Soldener van Swartzenbergh, Karijs
Schiffelaert van Slechem (Schleckheim 10 km ten zuidoosten van het centrum van Aken),
Goedart van der Heyden, Tilman van Venweghen und Johan Roede Johan van den Vorst und
seine Schwestern Kathryne und Mente, Kinder des weiland Johan gen. der Waldvogt, dem
Peter van Hoydinghen eine Erbpachtrente von 10 Mudde Roggen am St. Andreastag (30. 11.)
oder am folgenden Sonntag nach Aachen bzw. in das Kloster Kornelimünster verschrieben
haben. Die erste Zahlungsrate ist fällig am 1. Andreastag über ein Jahr nach Datum dieses
Pachtbriefes. Als Unterpfand gibt Johan dem Peter seinen Hof zu Vorstbach, der Eigentum
des verstorbenen Wynants Babels war sen ist. Ferner sind 6 Morgen Land und die mergelkuele
ausgetan, die der Hof jedoch weiterhin gebrauchen darf wie vordem. Wenn Johan und seine
Schwestern länger als ein Jahr mit der Pacht im Rückstand bleiben, kann Peter mit dem Hof
nach Gutdünken verfahren. Auf Bitten Johans kündet der Abt als Grundherr des Pfandgutes
sein Siegel an.Datum a. a nativitate 1404 ipso die Symonis et Jude apostolorum.
Bestellsignatur:Kornelimünster,UrkundenNr.67
Bemerkung : Überlieferung: Originalausfertigung, Perg. - Siegel mit Presseln ab
Aan het einde van de 14e eeuw verdwijnt de naam Schiffelart in Aken en directe omgeving
grotendeels uit beeld.
In het boek van “Simpelvei tot Simpelveld” en “De Heeren van Wittem” vinden we de eerste
Schiffelers in de contreien van Simpelveld omstreeks 1330. In een akte van de abdij van ValBenoit komen we dan onder Simpelveld het volgende tegen (gepubliceerd door
Schoolmeesters):
20 april 1330 (Le juge et les échevis de la cour de Simpelveldt = schepenbank)
“Ét nos scabini (schepen) prenarrati videlecet Renardus dictus Schiflart, Lambertus de
Molendino, Petrus de Bulluchem, Godefridus filius Schlebuch, Nicolaas de Vlehendal,
Wilhelmus de Panhuysen et Sybode filius dicti Husmans etc”
In 1377 wordt deze Reinart Schifflars “van Ays” (Oys) genoemd. Een tijd lang hebben we
aangenomen dat het een verwijzing was naar Eijs omdat we het geslacht Schiffelers daarna
met name in de omgeving van Eijs, Simpelveld en Bocholtz terugvinden. Verwezen wordt
daarbij naar de stukken bij “Verkooren Brabant no 5029 en 5179”. E. Slanghen geeft in zijn
boek “De geschiedenis van het tegenwoordige Hertogdom Limburg” uit 1865 aan dat Johan
Van Birclaer voor de goederen die hij binnen Valkenburg had, hulde had gedaan ten overstaan
van Schiffelarts van Oyst en Gerrit van Houthem. Duidelijk is dat het hier om Renerus gaat.
Geen wonder dat in de akten de ene keer over Ays gesproken wordt en de andere keer
nadrukkelijk over “Oost” dat dan weer naar Valkenburg verwijst.
Het boek “De Heeren van Wittem” werd in 1923 geschreven door H. Mosmans, c.ss.r. en

uitgegeven bij G. Mosmans in Venlo. Het boek werd opgedragen aan de bouwheer van het in
1892 – 1894 vernieuwde klooster Wittem, kardinaal van Rossum.
In dit boek jaagt de schrijver ons in feite de stuipen op het lijf. Samen met bekende historici
Slanghen en Quix geeft hij aan dat de Schifflars hetzelfde is als de naam Sceivaert en
Scheivarts. Slanghen weet daarbij nog aan te geven, dat Scheiffart een bijnaam, voor- of
spotnaam is die eigen is aan de familie van Geilenkerken-Mulrepas. De naam zou zelfs
onafscheidelijk zijn met die van Merode. In deze familie werd de bijnaam Scheiffart
vermoedelijk alleen door de oudste zoon gevoerd. Bij het geslacht van Merode hebben wij
echter nog verwijzing aangetroffen.
Een samenvatting van latijnboek en stootboek.
Ook in het Latijnboek (1312 – circa 1353) komen we tussen de Brabantse leenmannen de
naam Schiffelers tegen.
Onder Wahl- en Nyswiller treffen we aan:
Gerardus Scefflars 55 bonaria terre apud Wilre. Filius suus tenet. Et est scriptus apud Wittham
et Nyswire (blz 62).
Macarius Scefflars 18 bon. Terre apud Wilre et 10 bo. Uemoris vel circiter et quartam partem
domus apud Wilre (blz 201)
Macarius filius Makarii dicti Scivelards 29 bon. Terre et nemoris sita apud Nieswilre (blz. 206).
Blijkbaar is hij dezelfde als de hiervoor genoemde Macarius.
Philippus Scelaert 1 molendium apud Wilre, 16 bon. Terre et quartam partem unius domus
apud Wilre (blz. 221).
Onder Mechelen:
Theodiricus Scevaert de Herle tenet circiter 25 bon, terre et nemoris juxta Mechle prope
Galopiam (blz 252).
Onder Gulpen:
Joannes dictus Scheyvardt 8 bon, terre arabilis jacentia apud Rosit prope Galopiam (blz 179).
Ook het zogenaamde Stootboek dat geschreven is aan het einde van de regering van Jan III
van Brabant (gestorven 1355) en aantekeningen bevat tot circa 1370 komen we de naam weer
tegen. Het gaat dan om lenen in de heerlijkheid Wittem.
Arnoud Scifflard van Aken (fol. 93 v) 55 boenre inde prochie van Nyswilre gheleghen. Item 15
b. te Nyswilrenboschs ende waren Karys Scyflards sijns neven. Het gaat hierbij om land, bos
en beemd in Nyswiller. De 15 bunder betreffen land en bos in Nyswiller.
Gerard Sciflard van Aken 9 b. lands te Nyswilre. Zie ook de hiervoor genoemde Gerardus. De
9 bunder hebben betrekking op land in Nyswiller.
Johan Sceyvard 8 buenre lands te Rosit bi Ghulpen. Het gaat hierbij om Scheijvart van
Beusdal.
Goswin van Doenraedt is in 1374 gevangengenomen bij de slag van Baesweiler als helper
van de burggraaf van Dalheim. In 1419 krijgt hij de hof Lanckveldt bij Reimersdael in leen die

hij van Joh. Scheyfken, Arts zoon van den Driesch gekocht had. Bij de verheffing waren Joh.
Van Weirt, Reiner Schiffelart en Joh. Van Subde. Ook Goswin van Doenrade voert een getand
kruis als wapen. Het kruis is wit en het schild is groen. Daarbij een witte en een groene
struisvogelveer.
Chartes de l'abbaye de Stavelot-Malmedy 154
Johan et Jacques Fryheyt van Scheuen, frères, chevaliers, échevins d'Andernach et Johan
van Freyheyt van Scheuen vendent à Pierre Schiffelart et au couvent de Malmedy une cour
(hofstat) située à Namedy (Namedey). 17 janvier 1407.
1 charte
(Regest = 17 janvier 1407 (n. st.). En allemand. Pierre Schiffelart est moine de Malmedy et
prieur de Sainte-Geneviève.
Deze is schiffelers is monnik van Malmedy en prior van Sainte-Geneviève. Het gaat om de
verkoop van een hofstad in Malmedy aan Pierre en het klooster.
Nog enkele vermeldingen in Aken en omgeving
•
INVENTAIRE DES CHARTES DES ANCIENS DUCHÉS DE BRABANT ET DE LIMBOURG ET DES PAYS
D'OUTRE-MEUSE.

5401Jn den joere Ons Heren dusent dryhondert LXXVIII op sint Andriesdage. Marie van
Strucht reconnaît que le drossard de Fauquemont (Valkenborch), Regnier Thoreel de
Berneau (Thorele van Berne), lui a payé, pour l'an échu le 11 nvovembre précédent, la
rente de 7 florins qu'elle tient en fief du duc de Luxembourg et de Brabant (Wenceslas
de Bohême), à charge du tonlieu de Fauquemont. Regnier Schiflart scella pour ella la
présente quittance. 30 november 1378. 1378-1378 Original sur papier. Sceau plaqué en
cire verte. Un écu à une croix engrêlée. Légende : + S' R INART SCV FEL T(F') ARTE.

In een beschrijving van het geslacht Joeris van Macco vinden we in 1489 nog een vermelding.
Gertrud Schiffelart, weduwe van Peter Joeris, koopt op 22 oktober 1489 voor 200 oberh.
gulden een lijfrente. De vader van Peter was Karl Joris die de werkmeester was van de stad
Aken. Peter woonde in de omgeving van Ponttor en ook hij was “städtischen Werkmeister”. Hij
had nog een zus Nese (Agnes) die in 1433 met Daem von Soirse gehuwd was. Daem was de
laatste die van dit adellijk geslacht over was. Peter en zijn broer Johann Joeris waren ook
raadsheren en in 1438 droegen zij voor de in Aken uitgebroken hongersnood 85 en 32 gulden
bij.
Peter Joeris kocht op 9 oktober 1460 van Wilhelm Koch en Winand von Gymmenich voor 3
gulden rente het huis "zur Rose und zum Horn" op de Markt in Aken. Hij droeg het op 15
februari 1466 weer over aan Johan van Lintzenich.
Nog een vermelding in ZAGV uit de 14 eeuw
20 Sleckbeim. Johan Schiffelart. Junkers son cum uxore. Jacob van Vorsbach cum uxore.
Meister Clais smit cum uxore et pueris. Hupert Krutghen cum uxore. Arnolt Kixhorn cum
uxore. This Flugghe cum uxore. Heinzghen Beede cum uxore.
Henken Muisken cum uxore. Katherina kremersche cum filia.
Globale vertaling: Johan Schiffelart. Jonkers zoon met zijn vrouw. Jakob
Van Vorsbach met zijn vrouw. Smit en zijn vrouw en Meister Clais met vrouw en jongens.
Hupert Krutghen met zijn vrouw. Arnolt met Kixhorn metzijn vrouw. Dit Flugghe met zijn vrouw.
Heinzghen Beede met zijn vrouw.Henkens Muisken met zijn vrouw. Catherine kremersche met
kinderen.

In ZAGV 50 waar we ook Arnoldus als schepen tegenkwamen, komen we een Johan
Scheiffelart tegen. Er is dan een proces tussen Simon (=Siegmund) von Wilre, die van 1533
- 1568 schepen van Aken was, en Johan Scheiffelart en Lentz Heynman. Johan en Lentz
worden dan naaste bloedverwanten van de eerste vrouw van Wilhelm von Wilre (de vader van
Simon), Nesgen, genoemd. Johan is vermoedelijk rond 1440 geboren. Agnes was een
geborene Joris en weduwe van Daem von Soerse. Dit is dus dezelfde Agnes als hiervoor wordt
genoemd.
We kunnen hier geen andere conclusie trekken dan dat Johan een broer is van Gertrud
Schiffelart.
In "ZAGV nr 2" komen we in 1501 ook weer een Thomas Schiffelart tegen als schepen van
Burtscheid bij Aken. Het schepenschap in Burtscheid was voor het leven. Gelet op het feit, dat
we het over honderd jaar later hebben is het natuurlijk niet dezelfde Thomas. Het wordt wel
steeds duidelijker dat we nog een heel aparte tak Schiffelers zullen moeten onderzoeken tenzij
we ooit een link vanuit Simpelveld naar de nakomelingen van deze Thomas kunnen leggen.
De tekst van het artikel luidt voor zover hier van belang als volgt: "Den Gerichtsverhandlungen
wohnte der Vogt, wie es scheint, meisstens nicht persönlich bei, sondern durch einen Vertreter:
als solcher fungierte einer der sieben Schöffen. So heisst es z.b. in einer Entscheidung von
1501: Wir Peter Bueck, meijer, Johann van Liessenich, der des Vogts Etatt bewart, Thomas
Schiffelart, Hugo Konnick, Riess Donckelman, Jacob von Hael, Hanss Koris, Claes Braisse,
scheffen des Gerichts und Dorff von Bortschiedt".
Bij de historicus Quix komen we in de publicatie “Das ehemalige Dominikaner Kloster und die
Pfarre zumheiligen Paul in Aachen” nog de volgende vermelding tegen: “4 den Aghate
Schiffelarts van yren Erue, dat Heynrich Sliebraden was”. Een datum ontbreekt maar het gaat
om gegevens uit de 14e en 15e eeuw.
In 1536 treffen we in het oudste manboek van Heinsberg de volgende tekst aan:
Symon Scheffeler zu Frelenberg und seine Schwägerin (swegeren) Margrete Dassen
empfangen vom Statthalter zu Geilenkirchen einen Spliss (Spleiss) aus Macharts Gut von 2
viertel, gelegen zu Zweibrüggen am Pützbruch (Puetzbroich), eine Seite neben Jakob von
Frelenberg, die andere Mirbachs Gut, eine Kopfseite der Weg von Frelenberg nach Palenberg,
die andere an Mirbachs Gut. Sie übertragen es durch Erbkauf dem Claes von Mirbach, der es
vom Statthalter empfangt und seine gebührende Schuldigkeit gegeben hat. Zeugen: Peter von
Buggenum, Vogt zu Geilenkirchen, Theis von der Hagen.”
Zij verkopen op 10 februari 1536 een deel (de samen de helft) van het goed. Dit Macharts leen
was eigenlijk een bijzonder leen. Het was voor de eeuwigheid vrijgesteld van belastingen en
andere afdrachten aan de heer van Heinsberg. Aan het begin van de zestiende eeuw was het
leen eigendom van Theis von der Hagen. Op 22 juni 1534 droeg hij 11 morgen en wat roeden
over aan zijn wettelijke kinderen (kinderen uit het huwelijk). De kinderen verkochten hun erfenis
weer aan Claes von Mirbach. De vrijheid van belastingen ging op de koper over. Heinrich von
der Hagen was overigens in het bezit van huis (kasteel) en hof Zweibrüggen, dat hij op 25
december 1536 in leen kreeg. (2e bron is beschrijving boek Zweibrüggener Raubritter). Simon
en zijn schoonzus verkopen hun erfdeel. Wanneer dit uit de erfenis Von der Hagen komt, dan
moet hij dus getrouwd zijn geweest met een dochter van Theijs von der Hagen.
Ook in Lobberich, treffen we in 1600 en 1700 de naam Schiffelers aan. Dit plaatsje in Duitsland
ter hoogte van Venlo behoorde vroeger tot het bisdom Roermond. Of we hier met een lid van
onze eigen tak te maken hebben, hebben we nog niet kunnen achterhalen. Het is niet uit te
sluiten dat een lid van de familie daar een tijd een hoeve in pacht heeft gehad. Ook verder
zuidelijk in Duitsland, in Ottweiler en onder andere Niederlinxweiler in de buurt van Frankfurt
komen we de naam Schiffler tegen. Hier komt de naam thans nog voor. Van enige relatie met
onze takken is tot nu toe niet gebleken.

Fragment genealogie Schiffelers Lobberich.
Johan is vermoedelijk geboren tussen1600 en 1615 en medio 1637 getrouwd. Duidelijk is, dat
de nakomelingen van hem afstammen. Lobberich ligt dicht bij het kasteel Krickenbeck dat toen
al eigendom was van het geslacht Van Schaesberg. De naam Schiffelers was bij dit geslacht
in elk geval bekend omdat er een verbinding is met pachter Quaedvlieg van de hoeve in ’t
Leen die van de Van Schaesbergs was. Het kan dus goed zijn, dat Johan een grote hoeve in
pacht heeft genomen en dat zijn nakomelingen zich voorgoed in Lobberich gevestigd hebben.
Johan Schifflers x Ness (Agnes),??
Immilia, gedoopt 00-00-1638 in Lobberich
Catharina gedoopt 29-01-1640 in Lobberich
Krin, gedoopt 14-04-1641 in Lobberich
Catrina, gedoopt 05-10-1642 in Lobberich
Johannes, gedoopt 21-10-1645 in Lobberich
Sophia, gedoopt 15-09-1652 in Lobberich
Krein Schifler x Enken (Entgen) N.N.
Jan gedoopt 22-11-1671 in Lobberich
Mathis, gedoopt 20-12-1672 in Lobberich
Christina, gedoopt 13-01-1675 in Lobberich
Jan Schiffler x Alletgen N.N.
Derich gedoopt 10-08-1668 in Lobberich
Fredrich gedoopt 21-08-1672 in Lobberich x 07-02-1703 Lobberich, getuigen Wolters, Petrus en
Broker, Fredericus met Lucia Gelis
Jan Schifflers x Feigen Schifflers
Helwig gedoopt 10-07-1695 in Lobberich
Joannes, gedoopt 20-01-1697 in Lobberich
Quirinus Schiffler x Nesken Stieger
Catharina, gedoopt 29-08-1697 in Lobberich x Arnoldus Holthausen op 00-00-1721 in Hinsbeck

Helwig Moubias alias Schiffelers x Gridgen Gelis 15-11-1711 in Lobberich, getuigen
Conradus Moubias alias Schiffelers en Lenardt, Wolters
Quirinus gedoopt 27-02-1715 in Lobberich

Therig Schiffelers x Idgen Schooren 02-02-1713 in Lobberich, getuigen Schiffelers, Theis
en Wolters, Lenardt

Henrich Bontenackels x Oeletgen, Schifflers 03-11-1729 in Leuth

Helwig Schifflers x Catharina Canters 06-11-1729 in Lobberich, getuigen Holthausen,
Arnoldus en Leonard Wolters

Teves Hubrichs x Encken, Schifflers 00-05-1735 in Lobberich, getuigen Wildenrath, Gerard
en Wolters, Leonard
Lucia, gedoopt 07-08-1744 in Lobberich

Andres Schiffler x Sophia To Brock
Helvetius Matthaeus, gedoopt 21-09-1767 Lobberich

Andreas To Brock x Sophia Schieffler 11-11-1760 in Lobberich, getuigen Berten, Abel en
To Brock, Matthis met dispensatie wegens 4e graad.
Joannes , gedoopt 27-10-1761 in Lobberich
Helvetius, gedoopt 18-10-1775 in Lobberich

Quirinus Stieger x Catharina Schiffler 21-06-1774 in Lobberich met dispensatie 3e en 4e
graad
Anna Margaretha, gedoopt 02-09-1777 in Lobberich
Anna Catharina, gedoopt 18-12-1778 in Lobberich
Joachim, gedoopt 02-10-1786 in Lobberich

Holthusen, Joannes x Lucia Schiffelers 03-07-1768 in Hinsbeck

Schiffelart van Oys (Eys en Valkenburg, met dank aan Harry Weinberg)

Vanaf 1377 komt in diverse oorkonden de naam
Reinart Schifflart van Oys voor. Hij treedt in de
jaren 1377-1380 op namens een Marie van
Strucht (een kleine heerlijkheid in het Geuldal
niet ver van Oost). Er wordt geen relatie met
haar
aangegeven,
maar
naar
alle
waarschijnlijkheid zal er sprake zijn geweest
van een verwantschap. Het gaat hierbij om
kwitanties voor ontvangst van een rente op de
tol van Valkenburg (A. Verkooren, Inventaire
des chartes et cartulaires des duchés de
Brabant et de Limbourg et des Pays
dÓutremeuse Premiere partie Tome VII
(Brussel 1917) nrs. 5029, 5179, 5402; Tome VIII
(Brussel 1922) nr, 5644. Het randschrift van zijn
zegel geeft ons wel nog een raadsel want het
luidt: “S’Reinart * SCVFFELART F’ARTE. De
laatste letters verwijzen vermoedelijk terug naar
het feit dat hij een zoon is van Arnold. De F staat
dan voor filius.
In 1380 hecht hij zijn zegel (met een getand
kruis als wapen) aan een verklaring van de
schepenen van Houthem en van OudValkenburg (A. Verkooren. Inventaire des chartes et cartulaires des duchés de Brabant et de
Limbourg et des Pays dÓutremeuse Premiere partie Tome VII (Brussel 1917) nrs. 5029, 5179,
5402; Tome VIII (Brussel 1923) nr, 5646). Diverse andere bewaard gebleven zegels
bevestigen dat zijn wapen een getand kruis was.
“Oys” moet het huis Oost bij Valkenburg zijn. De “t” aan het eind van “Oys” is een latere
toevoeging die pas in de loop van vijftiende eeuw bij zijn afstammelingen zal verschijnen, die
zich “van Oost” gaan noemen.
De vroegste bewaard gebleven vastlegging met betrekking tot de Valkenburgse lenen die in
het bezit waren gekomen van de hertog van Brabant beginnen in het jaar 1381. De genoemde
Reinart is mogelijk dezelfde persoon als Reyner van Koninxwinckel die in 1381 het leen de
Coninxwinkel bij Valkenburg (onder Houthem) verhief. (Reyner van Koninxwinckel is man van
XI buenre, soe bossche soe in beempden, ende van III buenre gelegen in den vriheit,
borchlene (Register Dobbelsteyn nr, 27 PSHAL XXII (1885) 271-272). In een later register
getiteld “dit zijnt die man des heern van Valckeborch”staat onder Coninxwinkel”Item Reynart
Schiffelart van Oys is man van viii bunder landts soe beemden soe bosch”. Rijksarchivaris
Habets rekent deze vermelding toe aan het Fréponsleen bij Eijsden, dat later in handen blijkt
van het geslacht Van Holzit gen. Oost.

Het huidige kasteel Oost is niet het huis dat in de oude akten genoemd wordt. Het huidige
“kasteel” is in de zestiende eeuw gebouwd. Vermoedelijk heeft hier rond 1340 een versterkte
hoeve gestaan.
Vanaf 1381 komt in de Valkenburgse leenregisters vele malen een Schifflart van Oys voor in
de functie van man van leen (lid van het leenhof). Hoewel het vermelde bezit van leengoed
eerder bescheiden was, moet het dus een familie van aanzien zijn geweest omdat ze anders
nooit lid van het leenhof hadden kunnen worden.
Het huis Oost bij Valkenburg waaraan zij in latere tijd hun naam ontlenen was allodiaal goed.
In 1409 zegelde Reynart Schiffelart van Os een oorkonde samen met onder andere Johan van
Wittem (drost van Valkenburg. Een foto van de zegels uit het boek over het Archiv Schloss
Haag inv. Nr. 4141 is hieronder afgedrukt.

In 1419 treedt een Reiner Schiffelart op wanneer Goswin van Doenraedt de hof Lanckveldt in
Reymersdael in leen krijgt. Vermoedelijk is dit dezelfde Renerus uit Eys.
In 1448 wordt voor het laatst Reynart van Oys als man van leen in de Valkenburgse
leenregisters vermeld. Dat de Schiffelarts niet de naam van hun bezittingen in Nijswiller of
Kornelimünster gebruiken, maar wel de toevoeging “van Oys”, een toevoeging die hun
oorspronkelijke naam zelfs verdrong, lijkt er op te duiden dat aan dit bezit of aan deze naam
“van Oys” prestige verbonden was. Oys/Oost moet meer zijn geweest dan een gewone hoeve.
Waarschijnlijk nam een Reynart Schiffelart van
Oys deel aan de slag bij Baesweiler op 21
augustus 1371 als leenman van de Brabantse
hertog. Hij komt weliswaar niet voor in de bewaard
gebleven onvolledige lijsten van combattanten aan
Brabantse zijde, maar in 1412 legde hij, blijkbaar
als ooggetuige, een verklaring af over de
lotgevallen van Arnold van Hulsberg in deze
veldslag. In de oorkonde wordt Reynart “knaap van
wapenen” genoemd (schildknaap en dus niet tot
ridder geslagen). In de oorkonde van 15 november
1412 staat: “Mathijs van Kessel, ridder, Claes
Koele van Heer en Reynart Sciffelart van Oys,
knapen van wapen, verklaren te weten dat wijlen
Arnolt van Hulsberg in den strijd van Baestwilre
neder lach ende gevangen was ende geschadt
waerdt op dusent alde schilde. Arnold van
Hulsberg en Koele van Heer komen wel in de bewaard gebleven lijsten voor. Zij strijden bij
Baesweiler in de rotte van de drossaard van Valkenburg. (A. Verkooren, Inventaire des chartes
et cartulaires des duchés de Brabant et de Limbourg et des Pays d’Outremeuse Première
Tome VI (Brussel 1916) 260.
In de Maasgouw nr. 5 1963 vinden we een volgende verwijzing naar iemand van ons geslacht.
J. Linssen publiceert dan een studie over de volmolen van de voogd van Roermond. Door het
klooster van de Kartuizers in Roermond wordt in 1428 een molen gekocht die dezelfde moet
zijn als de molen van de voogd. Hierover ontstaat een geschil. De beslechting van het geschil
werd in handen gelegd van een aantal scheidsmannen. Deze scheidslieden waren: Johan
Schelard van Obbendorp, ridder als een “baeneman”en van Johan van Oyst, Johan van den
Grinde, Heyndrick van Lend en Philip Schiffelard.
In de eerste helft van de vijftiende eeuw komt de naam Johan Schiffelart van Oys regelmatig
voor in de omgeving van Maastricht: in 1423 en 1434 schepen van Heer, in 1428 en 1434 als
schout van Heer (Johan van Oijs, Johan Scheyffelartz, Johan van Oijs en Johan Schyffelars
van Oest. J.M. van de Venne, Geschiedenis van Heer (Heer 1957 blz. 466-467).
In 1417 en 1435 als schepen Heugem (Johan Saffelarts van Oys en Johan van Oes in de
schepenbrieven van het kapittel van St. Servaas, P. Doppler in Publications 1905 en 1926).
In 1420 en 1421 als pachter van de tienden van Herk-de-Stad van het kapittel van Onze –
Lieve-Vrouwe te Maastricht (Johan Schiffelarts van Oys inv.nr. 1184 archief kapittel O.L.
Vrouwe te Maastricht).
In 1438 verkoopt hij een rente ten laste van een huis in de Kleine Looierstraat in Maastricht
(Johan Schiffelaertz van Oys archief kapittel O.L. Vrouwen nr 2198).
Uit oorkonden (schepenbrieven nrs 285, 303 en 304 kapittel O.L. Vrouwe Maastricht
Publications 1926) valt af te leiden dat er een verwantschap moet bestaan met het geslacht

Van (den) Veels van Bemelen. Johan Schiffelarts van Oys stelt in 1421 onder andere
Scheyffaarde van den Veels van Bemelen en Gerard van den Veels als borgen. In 1424 stelt
Johannes Scheyfarts de Velds van Bemelen op zijn beurt de discreti viri (wijze mannen)
Johannes de Oys en Gerardus de Velds als borgen. In 1430 stellen de weduwe en de zoon
van Johannes van den Veels weer Gerardus van den Veels en Johannes de Oys als borgen.
Een laatste vermelding is die van een Reinart van Oest die in 1460 grond verkoopt te
Veldwezelt.
In het nevrologium van de kerk van Valkenburg zijn dragers van de naam Oys/Oost te vinden.
De op een perceel grond rustende verplichtingen aan de kerk, aan de priester en aan het
gasthuis van Valkenburg die een zekere Bollo de Oes had gesticht, werden ten tijde van het
kopiëren van het register (tweede helft vijftiende eeuw) betaald door een jonker Jan van Oest
en daarna (begin zestiende eeuw) door Alet onder dye Leuve. (Er staat: 1 maritus obiit Bollo
de Oes, que legavit investito de Valckenborch supra petiam terre que situatur juxta den
Goltberch et solet solvere dmicellus de Oes dictur Joncker Jan van Oes. Investito II, ecclesie
H, hospitali II vasa siligini. Solvet nunc Alet onder dye Leuve”)
In een register van ontvangsten en uitgaven van het Gasthuis te Valkenburg wordt een
verplichting als volgt vermeld:
“Item Reyner van Oes van eijnen stuck lants onder den Goltberch gelegen II vait roggen” en
met het jaartal 1494 wordt een perceel beschreven “achter den Kalckoven”met als reygenoet
(aangrenzend perceel) ten Osterberge wart Reyner van Oes (Zie Doppler PSHAL 1928
Bijdragen tot de geschiedenis van het Gasthuis van Valkenburg).
Het betreft percelen dicht bij Oost, want zowel de Goudsberg als Kalckoven zijn in de
onmiddellijke omgeving te vinden.
Bij twee andere vermeldingen in het necrolgium lijkt de naam door de kopiïst te zijn verminkt
tot “Philippus Scaffelart” en “Reynerus Stasselart de Oes”. (Commemoratio Philippi Scaffelart
(…) II vasa silignis (Ter nagedachtenis aan Philippus Scaffelart (…) twee vaten tarwe). Obiit
Renerus Stasselart de Oes, Katharina ejus uxor, domicella Ysana mater (…) II vasa silignis
(op 1 maart is heengegaan Reyner Stasselart van Oys, echtgenoot van Katharina, de moede
van jonkvrouwe Ysana (…) 2 vaten tarwe)). In deze twee gevallen rustte de grondrente op
grond te Broeckhem (ten westen van Valkenburg). Een laatste vermelding betreft een Oda
(Odilia) van Oost en weer op een perceel bij de Kalckoven. (Jnuarius obiit domicella Oda de
Oest et Johannes Andree ejus maritus (…) Legaverunt (…) unum vas siliginis (…) supra terram
sitam opten Kalckoeven (In de maand januari overleed jonkvrouwe Oda van Oost en haar man
Johannes, zoon van Andries. Zij hebben een grondrente van een vat tarwe op grond gelegen
aan de Kalkoven nagelaten aan de kerk)).
Bij de door Bollo en de door Oda geschonken rechten, staat vermeld dat Aleidis onder dye
Leuve de verplichting voldeed op het moment van aanvullen van het necrologium (begin
zestiende eeuw). Misschien is zij de laatste afstammeling van Van Oost in Valkenburg, die
Oost in het bzit bracht van een ander geslacht. Mogelijk is zij identiek aan de Alet of Alijt,
echtgenote van Herman Speckhouwer, die als moeder van de eigenaar van Oost vermeld
wordt in het midden van de zestiende eeuw.
De laatste Schiffelarts van Oost verschijnen in de tweede helft van de vijftiende eeuw verder
naar het zuiden in beeld. In het oudste, als afschrift bewaard gebleven, leenregister van de
heerlijkheid Wittem staat (zonder datum) vermeld dat de Dorpshof, een grote hoeve bij Epen,
was gereleveerd ten behoeve van de (waarschijnlijk nog onmondige) zoon van Reynart van
Oost: “Wilhelm van Heese hat ontfangen als momboir Reinarts sons van Ost 24 bonre lants
undt ½ bonre beijndts (bunder beemd) gelegen in den kerspel van Epen, die Oelmer van den
Dorp te halden plach. (RHCL, Wittm inv,nr. 1169.1). Dit moet rond 1470 gebeurd zijn. Dan
zwijgen de bronnen lange tijd, maar in 1524 verschijnt een Jan van Oost voor de schepenbank
van Epen om te laten registreren dat hij zijn schoonzoon Reynart Radoux aanwijst als
rechthebbende op de Dorpshof na de dood van Jan en diens echtgenote. Jan blijkt ook de
eigenaar van de hof “Ter Gracht” bij Epen (die rond 1470 was gereleveerd door Merten van
Bree), waarvan zijn andere schoonzoon alleen aangeduid als Vais (Servaas) na Jans dood
eigenaar zal worden. (Gichtregisters Epen 9 augustus 1524: Op den 9den dach Austmant

Anno XXIII is comen vur gericht Joncker Jan van Oist mid syn eydam Reynart, und /Joncker
Jan vurs, hait aldae bekant dat he syne eydam Reynart vurs. Gegeven hait in hillichs vurwart
XLV mudde spelten erffpacht, die williche hem bewissen hait int lant van Lymburch. Noch kant
he vorder dat he den selven Reynert overmytz hillich gegeven hat den hoff ten Dorp nat ind
druech myt uit gelden ind in gelden, nyet davan utgescheiden na synem ind syner huysfrawen
doit, dat dan Reynert behalden sall erfflich ind ewelich vur syne deill …, und syn eydam Vais
alde haven ind behalden van syns wiffs wegen den hoff ter Grait, so wer de gelegen is myt
uitgelden ind ingelden, ouch na Joncker Jans ind syner huysfrauwen doit. Vort so kant Joncker
Jans vurs, dat die XLV mudde spelten hier vur geschreven he synen edydam Reynet gegeven
hait in hillichs vurwart, die sal Reynert vur uit behalden ind so wes gueder sy dan wider lassen
die sullen Reynart ind Vais van irer wyver wegen gelick deillen ind sachte, dat hiervan hillichs
brieven van gemacht werren. Dit wie hiervur geschreven steyt hait Joncker Jans van Oist
bekant synen eydam Reynart overmits stathelder ind man myt namen Dederich Specheuwer
als stathelder inde als man Jan (..), Hubbel op Hillshagen, Jan van Theuwen ind Peter Breil
ind Gillich Specht op den 5 dach september Anna [15]25. RHCL, Wittem inv..nr. 318 fol 317).
Deze Jan van Oost is in de literatuur
ten onrechte geïdentificeerd als Jan
van Holzit genaamd Oost (van kasteel
Oost bij Eijsden), die gehuwd was met
Margaretha van Eynatten. Diens
vader en grootvader heetten echter
ook Johan, niet Reynaart. Het betreft
hier geen Van Holzit genaamd Oost
maar een Schiffelart van Oost. (Ook
over het wapen is verwarring
ontstaan, zodat een zwart getand
kruis in zilver soms als het wapen van
de Van Holzit gen. Oost wordt vermeld
(bijvoorbeeld door Herve). Dit was een
met getand kruis figureert wel als een
klein schildje op de schuinbalk in hun wapen (dat gevormd wordt door een schuinbalk met
merletten), maar het getand kruis vormt niet het eigenlijke wapen)).
De bevestiging hiervan vinden wij uiteindelijk in de beschrijving van de grafsteen van Agnes
Bertholff van Belven, zijn afstammelinge in de vierde generatie. Tot de acht kwartieren
weergegeven op haar grafsteen, die zich voorheen in de kerk van Soiron bevond, behoorde
ook het van de Schiffelart van Oost, het getande kruis met het onderschrift Oost. (Haar nu
verdwenen grafsteen is beschreven in de verzameling Le Fort (Première Partie, Genealogies,
Bertholff de Belven, Archives de l’Etat à Liege, Film CL 1). De vier generaties waren als volgt:
Renard Radoux des Prez huwde Catharina dochter van Jan van Oost; hun dochter Angelique
Radoux des Prez huwde Olivier de Saint Fontaine; hun dochter Francoise de Saint Fontaine,
de moder van Agnes, huwde Jean Bertholff van Belven, Agnes Bertholff van Belven huwde
Chrétien de Woestenraedt).
En nu?
In de overgang van de vijftiende naar de zestiende eeuw komen we in de documenten en
registers onze eigen hierna beschreven familie tegen in Simpelveld, Eijs en Bocholtz. Zij
hadden toen een substantieel grondbezit waarvan we, gelet op de ligging, voorzichtig
concluderen, dat het om restanten gaat van goederen zoals die genoemd worden in het
Latijnboek en het Stootboek. Dit kan geen toeval zijn. Leden van onze familie waren
kerkmeesters en schepen. Ook de huwelijkspartners Van Ottegraven en van Werst lijken op
een adellijke afkomst te wijzen. Wij houden voorlopig vast aan de conclusie, dat wij
afstammelingen zijn van de hiervoor beschreven Schiffelarts c.q. een tak daarvan zijn.

De Naam
Hiervoor is als verschillende keren gebleken, dat de schrijfwijze van de naam ondanks alle
varianten toch weer terugslaat op Schiffelers. Dictus (het zich noemen) zou kunnen duiden op
het noemen naar een goed of hoeve. In de wijde omgeving van Aken kennen we eigenlijk
alleen maar de Hoeve Schiffelder in Heerlen. Uiteraard hebben we daar wel naar gekeken,
maar tot nu toe hebben we nooit kunnen aantonen dat er op deze hoeve een Schiffelers heeft
gewoond. Wij kijken dan in feite naar de situatie rond 1400 toen het goed in het eigendom
kwam van het geslacht Reterbeeks - Schaesberg. Wanneer we zien dat Reinardus Schiffelers
meier is geweest van Walram van Valkenburg en de Schiffelder een leen is dat vroeger tot het
gebied van Valkenburg behoorde, is het niet uit te sluiten dat de naam van deze hoeve is
afgeleid.
Vreemd is dan misschien wel, dat na de veranderingen in het Akens bestuursbestel de
Schiffelersen niet richting deze hoeve trekken, maar zich vestigen in de omgeving van Eys,
Valkenburg en Simpelveld waar ze grond in leen hadden van de hertog van Brabant. Omdat
de van Schaesbergs ook uit Aken stammen is het echter niet uit te sluiten, dat hier ooit een
verkoop heeft plaatsgevonden c.q. dat het goed na het overlijden van Arnoldus overging in
handen van het geslacht Retersbeek.

Ook in het wapen van Wittem komt het getande kruis weer voor.

