
De abdij Kloosterrade, later bekend onder de naam Rolduc, is voor-
al in de Middeleeuwen van grote betekenis geweest. Vanuit de abdij
zijn andere kloosters gesticht. Zij heeft ook grote invloed gehad in
de 13de-eeuwse hervormingsbeweging, in het bijzonder op de leef-
regels van nieuwe kloosterorden. Kloosterrade had bezittingen in
een groot gebied, dat zich uitstrekte over het huidige Nederland,
België en Duitsland. In de bloeitijd van de abdij – van halverwege de
twaalfde tot ver in de dertiende eeuw – ontwikkelde zij zich tot een
belangrijk godsdienstig en cultureel centrum.

Het Oorkondenboek van de abdij Kloosterrade, 1108-1381 is daar-
om van belang voor de geschiedschrijving, niet alleen van Limburg,
maar van heel Nederland en zijn buurlanden. De uitgave beslaat de
periode tussen 1108, het jaar van het oudste document, en 1381.
Veel oorkonden worden hier voor het eerst gepubliceerd. De
bewerkers hebben bovendien oorkonden die in het verleden vals
zijn verklaard, opnieuw op hun echtheid onderzocht en vaak gere-
habiliteerd.

Het oorkondenboek is tot stand gekomen op initiatief van de Stich-
ting Lève Rolduc, die ook de nodige fondsen heeft geworven om een
lang gekoesterde wens te vervullen: een moderne uitgave van de
oorkonden van deze Limburgse abdij.

H e t  I N G  m a a k t  h e t  v e r l e d e n  t o e g a n k e l i j k

Doelstelling van het ING is het stimuleren van onderzoek naar de

Nederlandse geschiedenis. De uitgaven van het ING verschijnen

in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP), de Horizonreeks

of op internet (www.inghist.nl). Het ING maakt deel uit van de

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

(NWO). 

ISBN 90-5216-137-2

oorkondenboek

van de

Abdij kloosterrade

1108 – 1381

bewerkt door
m.s. polak
en
e.c. dijkhof

OORKONDENBOEK

VAN DE

ABDIJ

KLOOSTERRADE

1108 – 1381



Rijks Geschiedkundige Publicatiën

Uitgegeven door het

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis





Oorkondenboek

van de abdij

Kloosterrade

1108-1381

bewerkt door
M.S. Polak en E.C. Dijkhof

met medewerking van
V. Paquay en H. van Engen

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Den Haag / 2004



Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis maakt deel uit
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Het Oorkondenboek Kloosterrade is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Lève
Rolduc. De uitgave is mogelijk gemaakt door de volgende sponsors en subsidiënten, als-
mede door bijdragen van vele andere instellingen, bedrijven en particulieren.

Essent Netwerk Limburg BV
Landschaftsverband Rheinland, Köln
Provincie Limburg
Rabobank Kerkrade
SNS-bank Limburg
Stichting Laurafonds

Allianz Aktiengesellschaft, München
Anjerfonds Limburg
Bisdom Luik
Bisdom Roermond
BLG Hypotheken
Euregio Maas-Rijn

Fair Play Centers BV
Fonds voor Sociale Instellingen
Gemeente Kerkrade
Gymnasium Rolduc
Hotel en Conferentieoord Rolduc
Janshen-Hahnraths Group BV
KPMG Accountants
Macintosh Retail Group
Medtronic BV
SkaN Fonds
Stadt Herzogenrath
Vereniging Ons Limburg

ISBN 90-5216-137-2
ISSN 0921-9064
NUGI 641

Gezet en gedrukt door Drukkerij Peeters, Herent (België)
Gebonden door Callenbach bv, Nijkerk

© 2004 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag.
Postbus 90755 • 2509 LT Den Haag • e-mail rgp@inghist.nl
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any way whatsoever, without prior written permission
from the publisher.



Inhoudsopgave

VII Woord vooraf

IX Inleiding

XX Afbeelding: Bevestigingswijzen van zegels

XXI Afkortingen

XXIII Bijzondere tekens

1 Oorkonden, 1108-1381

Bijlage

335 Inkomsten en bezittingen van de abdij Kloosterrade, het ‘cijnsregister’

352 Afbeeldingen: Het ‘cijnsregister’

357 Handschriftelijke bronnen

361 Verkort aangehaalde werken

379 Concordantie

383 Index van namen

467 Personalia





VII

Woord vooraf

In 1988 heeft het bestuur van de Stichting Lève Rolduc, die zich ten doel stelt de geschiede-
nis van de voormalige abdij Kloosterrade en het internaat Rolduc te bestuderen, besloten
tot de uitgave van een oorkondenboek van de abdij Kloosterrade. In opdracht van de Stich-
ting schreef drs. F.J. Hermans een Werkplan voor een oorkondenboek der abdij Klooster-
rade (Kerkrade). Voor de bewerking van dit oorkondenboek is dat werkplan het uitgangs-
punt geweest. Door de wervingscommissie onder voorzitterschap van J.J. Stassen, directeur
van Rolduc, is onvermoeibaar en met succes gezocht naar subsidiënten. Vooral het aandeel
van de heer J. Eenens in het werk van deze commissie is van nauwelijks te overschatten
belang geweest.

Op grond van het resultaat van deze wervingsactie kon de Stichting Lève Rolduc drs.
V.C.J.H.M. Paquay de opdracht geven tot het bewerken van het Oorkondenboek. Deze ging
eind 1992 met grote voortvarendheid aan het werk. De heuristiek die aan de basis ligt van
deze editie is vrijwel geheel op zijn conto te schrijven; ook voor de index heeft hij belang-
rijk voorwerk verricht. In 1994 werden drs. E.C. Dijkhof en drs. M.S. Polak in deeltijd bij
het project betrokken. Beiden waren ervaren in het editeren van middeleeuwse oorkonden
door hun eerdere betrokkenheid bij het Oorkondenboek van Gelre en Zutphen. Zij hebben
de uiteindelijke editie van de oorkonden ter hand genomen. Vertraging bij de uitgave trad
onder meer op door de promoties van Dijkhof en Polak, respectievelijk eind 1997 en begin
1998. In 1997 werd Dijkhof door de KNAW aangetrokken om het Oorkondenboek van
Holland en Zeeland te voltooien. Sindsdien is het werk door Polak afgerond. In de laatste
fase heeft drs. H. van Engen, daartoe in staat gesteld door het Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis de niet te onderschatten taak van het vervaardigen van een index op zich
genomen. Ten slotte heeft drs. G. van Herwijnen het gehele manuscript kritisch door-
genomen en belangrijke correcties aangebracht. 

Het werk aan het Oorkondenboek is begeleid door een commissie, aanvankelijk bestaande
uit drs. J.P.L.G. Offermans (voorzitter) en drs. F.L. Augustus, beide namens de Stichting Lève
Rolduc, prof. dr. P.A. Henderikx en, namens het Rijksarchief in Limburg, dr. J.A.K. Haas.
Deze werd op zijn verzoek in 1993 vervangen door dr. G.H.A. Venner. Eveneens in 1993 trad
mw. drs. G.A.M. Van Synghel, destijds één van de bewerkers van het Oorkondenboek Noord-
Brabant, tot de commissie toe, vanaf 1995 namens het Instituut voor Nederlandse Geschie-
denis. Ten minste een paar maal per jaar vergaderend heeft de commissie een groot aandeel
gehad in de totstandkoming van het werk. De grote expertise van de leden op uiteenlopende
terreinen heeft de bewerkers voor vele fouten behoed. Zeker even belangrijk was de uit-
stekende sfeer die de vergaderingen van de commissie met de bewerkers steeds kenmerkte. 

Aan velen is dank verschuldigd bij de voltooiing van dit Oorkondenboek van de abdij
Kloosterrade, 1108-1381. Behalve degenen die hiervoor al vermeld werden, noemen we het
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, dat bereid was het werk onder zijn auspiciën te
laten verschijnen, het Rijksarchief in Limburg, dat gedurende enkele jaren Paquay een werk-
plek en begeleiding heeft geboden, en de subsidiënten, die zich genereus hebben betoond bij
hun steun aan het project. 

E.C. Dijkhof
M.S. Polak
april 2004
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Inleiding

Verantwoording van de uitgave

Dit Oorkondenboek van de abdij Kloosterrade 1108-1381 bevat de oorkonden en brieven
met betrekking tot de abdij Kloosterrade vanaf haar ontstaan tot 1381. Onder oorkonden
worden verstaan geschriften die met inachtneming van bepaalde vormen zijn opgemaakt
om te dienen tot getuigenis en bewijs van een rechtshandeling of een rechtsfeit.1 Het belang
van oorkonden voor de geschiedschrijving is onmiskenbaar, maar ook beperkt. De oorkon-
den zijn immers meestal de oudste geschreven bronnen voor de middeleeuwse geschiede-
nis. Expliciet én impliciet bevatten de oorkonden een grote hoeveelheid gegevens. De beper-
king van hun belang ligt in hun aard besloten, aangezien zij betrekking hebben op juridische
kwesties. Vooral de materiële basis van het kloosterleven komt in de oorkonden tot uiting.
Voor zover spirituele aspecten, vroomheid, geloofsinhoud en dergelijke in de teksten voor-
komen, gebeurt dat impliciet. 

De abdij Kloosterrade ligt vrijwel op de huidige Nederlands-Duitse grens tussen het
Nederlandse Kerkrade en het Duitse Herzogenrath. De abdij, sinds het midden van de
18de eeuw beter bekend als Rolduc, werd in 1796 door de Franse Republikeinse overheid
opgeheven. In 1104 had Ailbertus, afkomstig uit Antoing bij Doornik in Henegouwen, een
leefgemeenschap van eremieten gevestigd in het toenmalige hertogdom Limburg, die binnen
enkele jaren uitgroeide tot een abdij van augustijner koorheren.2 Deze abdij heeft grote
invloed gehad op de verbreiding van de ideeën van de Gregoriaanse hervormingsbeweging.
Bijzondere betekenis had Kloosterrade voor de organisatie van kapittels en abdijen van
reguliere kanunniken, in het bijzonder voor de statuten van de premonstratenzer orde. 

De uitgave van de oorkonden van Kloosterrade is niet alleen gerechtvaardigd door de
bijzondere invloed van de abdij in de Middeleeuwen, maar evenzeer door het feit dat haar
oorkonden in de Nederlandse diplomatiek en historiografie een bijzondere rol hebben
gespeeld. De Duitse diplomaticus O. Oppermann (1873-1946), vanaf 1909 hoogleraar in
Utrecht, publiceerde in 1920 en 1922 een studie over twintig 12de-eeuwse oorkonden van
Kloosterrade (op één na originelen), waarvan hij er veertien als vals, of ten minste vervalst,
beschouwde.3 In 1949 ging P.C. Boeren nog veel verder. Voor de periode 1104 tot 1262
telde hij op een totaal van zeventig oorkonden 31 falsa. Geen enkele 12de-eeuwse oorkonde
was in zijn ogen volstrekt onverdacht.4 Hoewel de opvattingen van Oppermann en Boeren in
de mediëvistiek reeds lang met scepsis worden bezien, zijn de oorkonden van Kloosterrade

1 Zie A.C.F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, ’s-Gravenhage 1970, I, p. XIV.
2 Over de vraag of Ailbertus’ stichting werkelijk als een kluizenaarsgemeenschap bedoeld was, zie

J. Offermans, De abdij Kloosterrade-Rolduc (1104-1830).‘...De plek die ik u tonen zal...’, Rotter-
dam 2003, p. 20-23.

3 Onecht waren in zijn ogen: hierna nr. 1, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 11, nr. 13, nr. 14, nr. 16, nr. 17,
nr. 20, nr. 21, nr. 29.

4 Boeren, Oudste oorkonden, p. 147 noemt hierna nr. 2 wel met zekerheid echt, maar op p. 185 heet
het: ‘Men heeft voorlopig de bulle als echt te beschouwen.’ Hierna nr. 45 beschreef Boeren
als ‘oncontroleerbaar en voorlopig onverdacht,’ om daarop te laten volgen: ‘De omstandigheid dat
[nr. 45] in onverdachtheid onder de stukken der 12e eeuw nagenoeg alleen staat, pleit niet ten
gunste van de authenticiteit.’
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sinds het werk van Boeren nooit meer systematisch bestudeerd.5 Uitzondering vormt het
werk van Gärtner, die een aantal 12de-eeuwse oorkonden aan een tekstkritische beschouwing
onderwierp.6 In onze editie beschouwen wij nog slechts twee oorkonden (hierna nr. 14 en
nr. 20) als in hun geheel onecht. 

De bewerkers van dit Oorkondenboek zijn zich er vanzelfsprekend van bewust dat ver-
valsing van oorkonden of het opstellen van geheel onechte stukken in de Middeleeuwen
voorkwam. Zij zijn echter ook van mening dat onechtheid onomstotelijk moet worden aan-
getoond. In de kopnoten van de hierachter uitgegeven teksten worden de argumenten gewo-
gen die eerder voor onechtheid van oorkonden zijn aangevoerd. Er is geen systematisch
onderzoek gedaan naar de schrijfhanden van de oorkonden van Kloosterrade; het schrift-
onderzoek is beperkt gebleven tot de gevallen waar dat voor de beoordeling van de echtheid
en het ontstaan van de oorkonden nodig was.

Op de oorzaken van de vele in onze ogen onterechte valsverklaringen gaan we hier niet
uitgebreid in. Elementen van een verklaring moeten gezocht worden in het door Oppermann
veronderstelde fenomeen van de ‘natekening’ als methode van oorkondevervalsing, in de
niet-gestaafde veronderstelling dat de hertogen van Limburg wel over een kanselarij moeten
hebben beschikt, in de toepassing van wetenschappelijke bronnenkritiek, die echter afgleed
naar hyperkritiek en ten slotte in een sneeuwbal-effect: elk verondersteld falsum wekt twij-
fel aan de echtheid van andere stukken. 

Specifiek voor Kloosterrade is nog de confrontatie van de inhoud van de oorkonden met
die van de Annales Rodenses7, een geschiedenis van de abdij tot halverwege de 12de eeuw,
die van ca. 1155 dateert. In een aantal gevallen wordt de inhoud van een rechtshandeling
in de Annales behandeld onder een jaartal dat in strijd is met de datering van de desbe-
treffende oorkonde. De strijdigheid is meer dan eens aanleiding geweest een oorkonde voor
onecht te houden.8 Het is evenwel zeer de vraag of bij de redactie van de Annales een strikt
chronologische volgorde is aangehouden. Bovendien is het mogelijk, in een enkel geval
aanwijsbaar, dat de tekst van de Annales niet op oorkonden gebaseerd is, maar dat er in de
12de eeuw andere bronnen voorhanden waren, waarin de rechtshandelingen mogelijk niet
gedateerd waren.9 Waarschijnlijk waren dit zogeheten ‘Traditionsnotizen’, min of meer for-
mele optekeningen van verwervingen van abdijbezit, optekeningen die nu niet meer voorhan-
den zijn, maar waarvan ook in de oorkonden wel sporen terug te vinden zijn.10

Naast de oorkonden zijn in deze editie ook brieven afgedrukt. Hoewel brieven strikt geno-
men niet zijn opgemaakt om als bewijs van een rechtshandeling of rechtsfeit te dienen,
zijn zij vooral op pragmatische gronden uitgegeven. Naar hun vorm en overlevering slui-
ten brieven namelijk nauw aan bij de oorkonden, waarbij bovendien geldt dat zij slechts in
kleine aantallen bewaard gebleven zijn. 

Oorkonden en brieven zijn hier uitgegeven voorzover daarin uitdrukkelijk een verband
met Kloosterrade tot uiting komt. Ook waar het alleen de abt is die in een zaak tussen der-
den optreedt, is de desbetreffende oorkonde opgenomen, zij het soms verkort. Oorkonden
die betrekking hebben op de dochterkloosters van Kloosterrade, zoals Sinnich, Marienthal
en Hooidonk, zijn eveneens alleen opgenomen wanneer de moederabdij of een van haar

5 Ook de op CD-rom gepubliceerde Thesaurus diplomaticus 1997 baseert zich nog op de literatuur
van Oppermann en Boeren.

6 Gärtner, Chorherrenstift Klosterrath, p. 63-101.
7 Het laatst uitgegeven in: Annales Rodenses, ed. Augustus en Jamar. 
8 Zie hierna nr. 1, nr. 3 en nr. 13.
9 Zie nr. 1 onder Echtheid en ontstaan.
10 Zie hierna nr. 63 onder Ontstaan.
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functionarissen in de oorkonde genoemd wordt. Als bijlage is een lijst van inkomsten en
bezittingen van Kloosterrade uit het tweede kwart van de 13de eeuw, bekend als de ‘cijns-
lijst’ of het ‘cijnsregister’, opgenomen, omdat dat geschrift een belangrijke aanvulling vormt
op de gegevens in de oorkonden met betrekking tot het bezit van de abdij. 

Centraal staat uiteraard het archief van de abdij zelf en de daarin zowel in origineel als
in afschrift overgeleverde oorkondeteksten. Bij de heuristiek is echter ook ver buiten de
grenzen van het archief van Kloosterrade gezocht, zowel om in archieven van andere instel-
lingen de handschriftelijke overlevering van Kloosterrader oorkonden aan te vullen als ook
om oorkonden met betrekking tot Kloosterrade elders op te sporen. Voorzover de overleve-
ring dat toelaat, is op deze wijze een zo volledig mogelijk overzicht ontstaan van de diplo-
matische bronnen over Kloosterrade. Oorkonden waarvan de tekst niet bewaard gebleven
is maar waarvan het bestaan expressis verbis gedocumenteerd is, de zogeheten deperdita,
zijn eveneens opgenomen. 

Onzekerheid over de opname van bepaalde teksten of deperdita komt voort uit hetzij de
vraag of van een oorkonde sprake is, hetzij de vraag of de desbetreffende oorkonde betrek-
king heeft op Kloosterrade. Het uitgangspunt dat Kloosterrade bij name genoemd moet
worden liet niet toe oorkonden op te nemen waarvan op grond van een redenering kan
worden vastgesteld dat ze wel betrekking op de abdij moeten hebben. In het bijzonder geldt
bij deperdita, dat zij alleen opgenomen zijn wanneer met zoveel woorden een oorkonde ver-
meld wordt. De vermelding van een rechtshandeling, waarvan aangenomen mag worden
dat die wel beoorkond zal zijn (of wellicht beoorkond had moeten worden), levert hier
geen deperditum op. 

We geven drie voorbeelden. Ten eerste: in nr. 111 komt een zinsnede voor die zou kun-
nen duiden op het bestaan van een oorkonde: Dominus abbas Marsilius bonae memoriae
acceperat ab eis [domino Henrico Cornuto et Godefrido cognato suo] eciam sex marcas
et contulerat eis decimam de Capella Henrici pro XL modiis Aquensis mensurae ad XVI
annos. Omdat niet met zoveel woorden blijkt dat deze rechtshandeling beoorkond is,
heeft deze vermelding niet tot de opname van een deperditum geleid. Ten tweede: in de
Vaticaanse registers11 is een registrering aangetroffen van een oorkonde van 1326 van paus
Johannes XXII, waarin deze een geestelijke in het diocees Luik dispensatie geeft voor zijn
buitenechtelijke geboorte in verband met een kanonikaat en een prebende in ecclesia
Rodensi. Het stuk zou zowel op de abdij Kloosterrade als op de kapittelkerk van St.-Oeden-
rode kunnen slaan. De betrokkenheid van de Brabantse hertog, het gebruik van Tourse
munt en het ontbreken van elke nadere aanduiding als een abdij van de augustijner orde
hebben de bewerkers doen besluiten dat de oorkonde waarschijnlijk voor de kapittelkerk
van St.-Oedenrode bestemd geweest is. Ten derde: een oorkonde van de bisschop van Laon
uit 1126 voor het klooster Clairefontaine vermeldt het optreden van wijlen Albericus.12

Er is aanleiding te veronderstellen dat hiermee Ailbertus, de stichter van de abdij Klooster-
rade, bedoeld is. Toch is deze oorkonde niet opgenomen, omdat Kloosterrade niet met
zoveel woorden genoemd wordt en de oorkonde licht werpt op de activiteiten van Ailber-
tus na zijn vertrek uit Kloosterrade. Daarmee heeft de oorkonde wellicht betrekking op de
stichter van Kloosterrade, maar niet op de abdij zelf. 

11 Register Avignon, deel 26, fol. 91, nr. 150 en Register Vaticaan, deel 82, fol. 69, nr. 150; vgl.
Mollat, Jean XXII, Lettres communes, VI, p. 346, nr. 26.808.

12 Ch.L. Hugo, Sacri et canonici ordinis praemonstratensis annales in duas partes divisi, I, Nanceii
1734, kol. 400-401, vgl. P.C. Boeren, ‘Ailbertus van Antoing in Clairefontaine’, in: Jaarboek
Rolduc 45 (1964-1965) p. 85-92.
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Als eindgrens voor de editie is het jaar 1381 gekozen. Uiteraard is elke eindgrens min of
meer willekeurig. In het geval van de abdij Kloosterrade is er aanleiding te veronderstellen
dat de opzet van de administratie van de abdij in 1381 gewijzigd is. Sinds dat jaar lijkt een
reeks registers te zijn bijgehouden, die een centrale rol gespeeld hebben in de administratie
van de abdij. Weliswaar zijn deze registers zelf niet bewaard gebleven, maar iets van hun
inhoud is bekend uit de voortzetting van de Annales Rodenses door Heyendal. Hij schreef:
Unicum superest de hujus temporibus [nl. vóór het overlijden van abt Jan van Rode] regis-
trum, quod inter omnia, quae supersunt, antiquissimum continens monasterii rationes sive
computus ab anno 1381, ex quo constat eo tempore hunc fere, qui sequitur, monasterii sta-
tum extitisse.13 De oorkonden zullen daarmee vanaf 1381 niet meer de ruggengraat van het
archief gevormd hebben. 

De overlevering van de teksten

Het materiaal waarop de editie in het Oorkondenboek qua overlevering is gebaseerd is als
volgt samengesteld:

13 Haas, Inventaris Kloosterrade, p. 23-24; Ernst, Histoire du Limbourg VII, p. 91.
14 Zie hierna p. XVIII-XIX.
15 Haas, Inventaris Kloosterrade, p. 67-68.
16 Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827, hier Cartularium I.

originelen afschriften originelen afschriften alleen in
deperdita totaal

Kloosterrade Kloosterrade elders elders druk

1108-1200 19 6 12 6 1 5 49

1201-1300 25 15 41 8 1 5 95

1301-1381 4 3 9 18 0 8 42

Totaal 48 24 62 32 2 18 186

Opvallend is het belang van het archief van Kloosterrade zelf voor de 12de eeuw: de helft
van de teksten is uitgegeven op grond van originelen of afschriften uit Kloosterrade zelf.
De overlevering via Kloosterrade neemt na 1200, zeker voorzover het om originelen gaat,
duidelijk af. Opmerkelijk is ook het kleine aantal nummers vanaf 1300; dat geldt des te
meer wanneer rekening gehouden wordt met het feit dat bijna eenvijfde van deze nummers
stukken zijn waarbij de abt van Kloosterrade namens de paus als intermediair optreedt
(in de tabel opgenomen onder ‘afschriften elders’).14

Op de originelen uit het archief van Kloosterrade worden dorsale aantekeningen aange-
troffen, die grotendeels tot drie groepen behoren. Een deel dateert uit de tweede helft van
de 13de eeuw; een deel dateert van rond 1700 en hangt mogelijk samen met de werkzaam-
heden van Nicolaas Heyendal (zie p. XIV); en een derde deel is rond 1770 aangebracht door
J.P. Pirson, die in deze periode het archief van Kloosterrade inventariseerde.15

Er zijn in het archief van Kloosterrade drie cartularia geweest, waarvan één niet over-
geleverd is. Het oudste cartularium maakt deel uit van een codex waarin ook enkele andere
teksten zijn opgenomen, waaronder het zogeheten cijnsregister.16 Het is duidelijk dat de later
ingebonden codex, die uit één katern bestaat, aanvankelijk lange tijd in de hoogte gevouwen
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bewaard is, waarbij folio 8v de buitenkant vormde. De tekst van dit laatste blad is door slijtage
nog slechts zeer gedeeltelijk leesbaar. Dit was ook al het geval in 1869 toen Franquinet de
tekst uitgaf. Blijkens zijn inventaris was ‘de inkt op vele plaatsen vergaan. Wat hier nog
volgt heb ik meestal niet dan bij middel van reactieven kunnen lezen’17. Dit laatste, de toe-
passing van ‘reactieven’ is de leesbaarheid niet ten goede gekomen. 

De codex lijkt compleet te zijn overgeleverd. Hij begint op fol. 1 met de kop van het
daaropvolgende cartularium: Incipit descriptio redituum et annotatio censuum ecclesie de
Rode. De laatste kolom op fol. 8v is niet volgeschreven. Waarschijnlijk is er op enkele
folio’s bovenaan de kolom opnieuw met schrijven begonnen. Zo doorbreken de boeken-
lijsten op fol. 5v het cartularium en doorbreekt de beschrijving van het tiendplichtige land
van Lommersum de volgorde van het cijnsregister. Door het invoegen van verwijzingen heeft
de schrijver van het cartularium en het cijnsregister deze onvolkomenheden opgelost. De
samenstelling van de codex is als volgt:

– fol. 1r-5r: het cartularium met onderaan fol. 5r een verwijzing naar het vervolg op fol. 6r 
– fol. 5v: de boekenlijsten: boven kolom 1: Hii sunt libri theologici; boven kolom 2: Hii

sunt libri artium liberalium 
– fol. 6r: het vervolg van het cartularium; het laatste afschrift is hierna nr. 2 (van 24 maart

1122), het jongste afschrift is hierna nr. 68 (van 20 mei 1222); aansluitend in kolom 2
de wijdingsberichten (1104-1224), waarvan het laatste eindigt met een afschrift van
hierna nr. 71 (van 19 juni 1224)

– fol. 6v: het vervolg van het afschrift van nr. 71; daarop aansluitend het begin van het
cijnsregister 

– fol. 7r: onderaan kolom 1 een verwijzing naar het midden van de tweede kolom; daar-
boven begint kolom 2 met Descriptio terre que decimas persolvit ecclesie in Lomunz-
heim

– fol. 8v: aansluitend aan het cijnsregister een afschrift van hierna nr. 106 (van 1253,
waarschijnlijk 28 mei).

De eerste zes folio’s zijn geschreven door één hand, met uitzondering van de aanvulling
op fol. 6v (zie Bijlage, noot d-d), die door de tweede hand geschreven is. De eerste hand
schreef eveneens de bovenhelft van fol. 7r, zowel in kolom 1 tot Hi sunt census noster
de Worselden, als in kolom 2 de passage over de tiendplichtige goederen in Lommersum.
De tweede hand vervolgde het cijnsregister op fol. 7v tot in kolom 2. Vanaf In Horgindorp
in de tweede kolom van fol. 7v werd het cijnsregister vervolgd door een derde hand. Moge-
lijk heeft hij ook de folio’s 8r en 8v beschreven. Voor fol. 8v is dat ten gevolge van de
slechte leesbaarheid moeilijk vast te stellen. De tekst van oorkonde nr. 106 lijkt door een
vierde hand geschreven te zijn. 

De datering van het cartularium werd bij eerdere auteurs gecompliceerd door drie fac-
toren: (1) de veronderstelde onechtheid van een groot aantal oorkonden; (2) de vermelding
van het jaartal 1225 in het cijnsregister, op grond waarvan de gehele codex, inclusief het
cartularium, op zijn vroegst op dat jaar werd gedateerd; en (3) het ontbreken van een aan-
tal oorkonden in het cartularium.18 De eerste factor is gereduceerd doordat wij, met uit-
zondering van nr. 14 en nr. 20, geen reden zien aan de echtheid van de oorkonden van
Kloosterrade te twijfelen. Voor een verwerping van 1225 als terminus post quem zie nr. 21

17 Franquinet, Inventaris, p. 103, noot 1.
18 Boeren, Oudste oorkonden, p. 4-7. 
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onder Echtheid en ontstaan.19 Tenslotte is het ontbreken van afschriften van oorkonden van
vóór 1222 op enkele uitzonderingen na wel te verklaren.20

De jongste oorkonde die in het eigenlijke cartularium is afgeschreven, dateert van 20 mei
1222; de eerste ontbrekende oorkonden, waarvan men hier een afschrift zou verwachten
dateren van 19 juni 1224 (nr. 71) en 16 augustus 1224 (nr. 72). Onduidelijkheid bestaat over
de ratio achter de volgorde van de afschriften in het cartularium. Maar op grond van het
feit dat nr. 68 (van 1222) en nr. 2 (van 1122) als voorlaatste en als laatste oorkonde zijn
afgeschreven, is het vermoeden gewettigd dat het gehele cartulariumgedeelte na 20 mei
1222 tot stand gekomen is. Aangezien nr. 71 van 19 juni 1224 op een andere plaats in het
cartularium is toegevoegd en nr. 72, de oorkonde van 16 augustus 1224, ontbreekt, zal het
cartulariumgedeelte van de codex tussen 20 mei 1222 en 19 juni 1224 zijn ontstaan. 

Rond 1690 stelde Nicolaas Heyendal, van 1689 tot 1694 provisor, van 1712 tot 1733
abt van Kloosterrade, een zeer uitvoerig cartularium samen.21 Daarin werd een groot aan-
tal oorkonden daterend van 1108 tot 1725 afgeschreven naar de originelen en naar de
afschriften in Cartularium I.22 Behalve voor de oorkondeteksten zelf is Heyendals cartula-
rium van belang voor de overleveringsgeschiedenis van de oorkonden van Kloosterrade.
In de eerste plaats bevat de codex ook een inventaris van het archief van Kloosterrade, die
waarschijnlijk eveneens dateert uit het eind van de 17de eeuw.23 In zes gevallen kon aan
de hand van deze inventaris vastgesteld worden dat inmiddels verloren originelen ten tijde
van de opstelling ervan blijkbaar nog in het archief van Kloosterrade aanwezig waren.24

In de tweede plaats bevat Cartularium III verwijzingen naar een zogeheten Liber documen-
torum, dat niet bewaard gebleven is maar dat blijkens de verwijzingen van Heyendal in
ieder geval afschriften van oorkonden moet hebben bevat over de jaren 1211 tot 1595.25

Van twaalf oorkonden kon worden vastgesteld dat zij in Cartularium II moeten zijn afge-
schreven.26

Bewerking van de oorkonden

De oorkonden en brieven zijn uitgegeven in chronologische volgorde. Bij niet of onvolledig
gedateerde stukken is de terminus ante quem bepalend voor de plaats van het stuk. Onechte
oorkonden zijn uitgegeven op de plaats van de in het stuk voorkomende datering. De oor-
konden zijn doorlopend genummerd. Het kopregest wordt voorafgegaan door de datum en
de plaats van uitvaardiging. Elementen van de datum die niet in het stuk zelf staan maar
zijn gereconstrueerd, zijn tussen teksthaken geplaatst. Onechte dateringselementen staan
tussen scherpe haken. Ontbreekt een plaats van uitvaardiging in de tekst van de oorkonde,
dan blijft deze in het kopregest ongenoemd, ook wanneer die langs andere weg bekend is.

19 Gärtner, Chorherrenstift Klosterrath, p. 63-64 en p. 98-99.
20 De uitzonderingen zijn nr. 33 van 1164, nr. 41 van 1175, nr. 48 van voor 1188, nr. 53 van 1211,

nr. 55 van 1212 en nr. 65 van 1219. 
21 Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828, tot 1904 in de bibliotheek van het Semi-

narium in St.-Truiden, hier Cartularium III.
22 Haas, Inventaris Kloosterrade, p. 66-67. Hier zijn slechts de nrs. 59, 95, 111 en 145 uitgegeven

naar het afschrift in Cartularium III. 
23 Uitgegeven in Paquay, Codex Kloosterrade, nr. 71, p. 296-302.
24 Hier nr. 59, nr. 66, nr. 111, nr. 145, nr. 174 en nr. 175. 
25 Hier Cartularium II.
26 Hier nr. 50, nr. 53, nr. 65, nr. 77, nr. 84, nr. 95, nr. 97, nr. 100, nr. 112, nr. 131, nr. 145 en nr. 174. 
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De oorkondeteksten alsmede citaten uit contemporaine bronnen zijn in romein weergege-
ven, de kopnoot en alle aanvullingen van de hand van de bewerkers zijn cursief afgedrukt. 

Het kopregest geeft de essentie van de inhoud van de oorkonde beknopt weer. Het is
eerder een aanduiding van de inhoud dan een volledige weergave ervan. In elk geval ver-
meldt het regest de oorkonder, de auteur van de rechtshandeling, de destinataris, de rechts-
handeling, het object of de inhoud van de rechtshandeling en de persoon of instantie ten
overstaan van wie de rechtshandeling heeft plaats gevonden. Onbekende plaats- en per-
soonsnamen en onvertaalbare woorden zijn in romein afgedrukt. 

Na het kopregest volgt een opsomming van de handschriftelijke en gedrukte overleve-
ring. Het origineel wordt aangeduid als A, een schijnorigineel als <A>, een niet meer
voorhanden origineel als [A]. Aanvullende gegevens over het verloren origineel, zoals de
plaats waar het voor het laatst is gesignaleerd of aanwijzingen voor het bestaan van meer
dan één originele uitvaardiging, worden hierna vermeld. Indien er meer dan één origineel
is (of geweest is) wordt aan de rangletter een volgnummer toegevoegd. Met uitzondering
van nr. 186 is de schrijfstof van alle originelen perkament. De beschrijving van het origi-
neel is onderverdeeld in: de archiefbewaarplaats, het archief of de collectie waartoe het
stuk behoort en het nummer waaronder het aangetroffen is, eventueel aangevuld met oude
inventarisnummers; de maten van het origineel in millimeters, onderverdeeld naar hoogte
(hoogte links/hoogte rechts), breedte (breedte boven/breedte onder) en hoogte van de
pliek (hoogte links/hoogte rechts). Als er sprake is van tekstverlies, wordt de materiële staat
van het origineel summier beschreven. Daarna volgt een beschrijving van de bezegeling:
de wijze van zegelbevestiging (opgedrukt, uithangend aan een perkamenten strook, zijden
streng of hennepen koord, ...) aangevuld met het bevestigingstype naar de typologie van
Kruisheer.27 Bij meer dan één zegel worden zij van links naar rechts opvolgend genum-
merd: (S1), (S2), etc.; indien het zegel verloren is: (SD1), (SD2), etc.; indien ook de zegel-
bevestiging ontbreekt: (LS1), (LS2), etc. De zegelbeschrijving zelf blijft beperkt tot de
vorm van het zegel (rond, spitsovaal, etc.), het zegeltype (troonzegel, portretzegel, etc.),
de zegelaar en de kleur van de was. Als de beschreven zegelafdruk zelf in de literatuur is
afgebeeld, wordt de verwijzing daarnaar voorafgegaan door =; is een andere afdruk van het-
zelfde zegel in de literatuur afgebeeld, dan gaat ‘vgl.’ aan de verwijzing vooraf. Een even-
tueel tegenzegel wordt op dezelfde wijze beschreven, voorafgegaan door (CS). Ten slotte
worden de dorsale aantekeningen in chronologische volgorde weergegeven, steeds voor-
afgegaan door een datering. 

Afschriften zijn opgegeven voorzover zij van vóór 1800 dateren en zeker bestaan hebben,
ongeacht of zij nog voorhanden zijn. Van de afschriften, aangeduid met rangletters (B, C,
etc., eventueel [B], [C], etc.), is de datering gegeven, de archiefbewaarplaats, het archief
of de collectie waartoe het stuk behoort, het inventarisnummer en eventueel een zo nauw-
keurig mogelijke aanduiding van folio’s, pagina’s of nummering waaronder het afschrift
is aangetroffen. De beschrijving van elk afschrift sluit af met een opgave van de tekst waar-
naar het afschrift is geproduceerd. Bij een aantal pauselijke oorkonden worden op de plaats
van de afschriften de gelijktijdige registreringen in de pauselijke registers vermeld, die
strikt genomen niet als afschriften kunnen worden beschouwd, eveneens onderscheiden naar
rangletters (B, C, etc.). In enkele gevallen is een concept van het origineel aangetroffen. De
opgave ervan volgt onder de rangletter Ac onmiddellijk na de beschrijving van het origineel.
Op de afschriften volgt de opgave van de in handschrift overgeleverde vertalingen van de

27 J.G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299, ’s-Graven-
hage-Haarlem 1971, p. 486, zie hierna p. XX.
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oorkonden, voorzover die dateren van voor 1800. Zij zijn aansluitend op de afschriften van
rangletters voorzien. 

Vervolgens is in chronologische volgorde de gedrukte overlevering van de oorkonde
opgegeven, onderscheiden door rangletters (a, b, c, etc). Voor de volledige titels van de
werken waarin de drukken voorkomen, zij verwezen naar de lijst van ‘Verkort aangehaalde
werken’. Elke druk wordt afgesloten door een opgave van het handschrift of de druk waar-
naar deze voor zover bekend is uitgegeven. Na de drukken worden eventuele in de literatuur
aangetroffen afbeeldingen van de originelen vermeld. Vervolgens worden de aangetroffen
regesten zonder rangletter in chronologische volgorde opgesomd. Indien een oorkonde in
een druk of regest anders gedateerd is dan in onze editie, wordt de afwijkende datering tus-
sen haakjes aan de opgave van de druk of het regest toegevoegd.

Na de opgave van de tekstoverlevering volgen, voorzover daartoe aanleiding bestaat, toe-
lichtingen op de datering van de oorkonde (reconstructie van de datering, gebruik van jaar-
stijlen etc.), op haar ontstaan en de overlevering, de samenhang met andere oorkonden, en
de echtheid; zo nodig worden identificaties van personen en lokalisering van geografische
namen toegelicht. Tenslotte kan een toelichting volgen op de keuze van de basistekst of de
wijze van tekstpresentatie. 

Wanneer van een oorkonde noch een origineel, noch een afschrift, noch een druk voor-
handen is maar zeker is dat de oorkonde bestaan heeft, is onder de kop ‘Vermelding’ toege-
licht op grond waarvan de bewerkers tot het bestaan van een zogeheten deperditum hebben
besloten. 

Ten aanzien van het gebruik van jaarstijlen, waarbij de verhoging van het jaarcijfer kan
plaatsvinden op 25 december (kerststijl) 1 januari (nieuwjaarstijl), 25 maart (boodschap-
stijl) of bij het begin van de paasviering (paasstijl)28, is ervan uitgegaan dat ten minste tot
het einde van de 12de eeuw toepassing van kerststijl gebruikelijk was. De meeste 12de-
eeuwse oorkonden staan op naam van de aartsbisschoppen van Keulen en de bisschoppen
van Luik, van wie de toepassing van kerststijl in hun oorkonden zeker is, of zijn in hun
directe omgeving tot stand gekomen. Een zekere uitzondering in de 12de eeuw is nr. 30,
die naar de in Trier gebruikelijke boodschapstijl zal zijn gedateerd. Ook voor de overige
12de-eeuwse oorkonden is het gebruik van kerststijl verondersteld. Aangenomen mag wor-
den dat de abdij zich conformeerde aan de gebruiken van de bisschoppen van Luik en de
aartsbisschop van Keulen en betrokken was bij de redactie van de oorkonden die niet op
naam staan van de naburige bisschoppen. Het betreft hier een overeenkomst tussen de abdij
en het Mariakapittel te Aken, nr. 10, een oorkonde van de graaf van Saffenberg, nr. 15, en
drie oorkonden op naam van de hertogen van Limburg en Lotharingen (nr. 36, nr. 38 en
nr. 49).

In Keulen wordt de kerststijl sinds het begin van de 13de eeuw door de paasstijl ver-
drongen, in Luik later, vanaf ca. 1230. Het gebruik van jaarstijlen is in de tussenliggende
periode vaak onzeker. Wij gaan behoudens enkele uitzonderingen uit van toepassing van
de kerststijl. De uitzonderingen betreffen een oorkonde die in Keulen is vervaardigd
(nr. 58), waarvan wij het gebruik van paasstijl aannemen, en een oorkonde van de pauselijke
legaat die bewijsbaar naar een voorjaarstijl is gedateerd (nr. 74). Het bewijs dat Cuvelier

28 Bij de toepassing van paasstijl is onzeker op welk moment de wisseling van het jaarcijfer precies
geacht werd plaats te vinden. Het meest gebruikelijk lijkt Goede Vrijdag of paaszaterdag geweest
te zijn (Strubbe en Voet, Chronologie, p. 55-56). Gezien deze onzekerheid is hier steeds gerekend
met een aanvang van het paasjaar op Goede Vrijdag en met een einde van het paasjaar op paas-
zaterdag. 
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meende te hebben gevonden voor de toepassing van de paasstijl in 1222 door de hertogen
van Limburg, geldt niet vanzelfsprekend voor alle hertogelijke oorkonden.29 De stelsel-
matige toepassing van een jaarstijl door een landsheer gaat uit van het bestaan van een
geregelde kanselarij. Ondanks de argumenten van Boeren, die meende dat de abdij Kloos-
terrade tussen 1202 en de jaren ’40 van de 13de eeuw als kanselarij van de hertogen fun-
geerde, zien we voor het bestaan van een hertogelijke kanselarij geen bewijs.30 Van de oor-
konden uit de periode tussen 1200 en 1230 hebben we steeds aangenomen dat zij naar de
kerststijl zijn gedateerd. Wanneer daar aanleiding voor is, is de datering naar de paasstijl
in de nota over de datering toegevoegd.

Het is aan te nemen dat de abt van Kloosterrade in navolging van de bisschop van Luik
de paasstijl is gaan hanteren. Bewijsbaar is dat pas voor een oorkonde van 1283 (nr. 126).
Van de oorkonden uit de periode tussen 1230 en 1315 hebben we steeds verondersteld dat
de paasstijl gehanteerd is. Wanneer daar aanleiding toe is, is de datering naar de kerststijl
in de nota over de datering toegevoegd.

Respectievelijk ca. 1310 en ca. 1333 werd de paasstijl in Keulen en Luik weer vervan-
gen door de kerststijl. Uit de periode na 1315 is de gebruikte jaarstijl nog slechts in één
geval onzeker (zie nr. 154). We hebben daar de toepassing van een winterstijl, kerst- of
nieuwjaarstijl, verondersteld. 

De tekstpresentatie

Zo mogelijk zijn de teksten uitgegeven op basis van het origineel. In dat geval zijn tekstuele
verschillen tussen de basistekst en afschriften alleen gegeven indien die inhoudelijk van
belang zijn. Het ontbreken van woorden of een variërende woordvolgorde in het afschrift
is niet in de noten gesignaleerd. Indien geen origineel voorhanden is, is de tekst uitgege-
ven naar één afschrift of druk. Daartoe is het beste afschrift of de beste druk gekozen, dat
wil zeggen dat afschrift of die druk die vermoedelijk het dichtst bij het origineel staat. In
geen geval is dus met behulp van verschillende afschriften een hypothetische reconstruc-
tie van de oorspronkelijke tekst vervaardigd. Wanneer meer dan één origineel is overgele-
verd, is uitgegaan van het best overgeleverde exemplaar; varianten in het andere origineel
worden in de noten vermeld. Indien meer afschriften of drukken voorhanden zijn die onaf-
hankelijk van elkaar op het origineel teruggaan, is de tekst uitgegeven op basis van het beste
afschrift of de beste druk en zijn alle varianten van onafhankelijke afschriften in de noten
opgenomen. Daarnaast zijn de varianten van geografische en persoonsnamen uit afschrif-
ten van vóór 1600 in de noten gegeven. Er zijn geen andere dan tekstkritische noten; inhou-
delijke toelichtingen staan, indien nodig, in de kopnoot. 

Bij de tekstpresentatie is een indeling in alinea’s aangebracht die, voorzover de grammati-
cale structuur dit toelaat, de diplomatische opbouw van de oorkonde weerspiegelt. De alinea-
indeling geeft dus geen inhoudelijke onderverdeling van de tekst weer, tenzij in de dispositio
een lange reeks artikelen wordt opgesomd. In dat geval zijn die, voorzien van een cursief rang-
nummer tussen ronde haken, alineagewijs afgedrukt. De interpunctie en het hoofdlettergebruik
worden naar modern gebruik genormaliseerd. De in de tekst van het origineel aangebrachte
interpunctie wordt in de uitgave verwaarloosd. Bijzondere tekens, zoals digniteitspunten,

29 Cuvelier, Cartulaire Val-Benoit, p. XXXVII-XXXIX en Supplément, p. 756-757, nr. 23 en noot 2.
30 Boeren, Oudste oorkonden, p. 122-129.
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het monogram, het chrismon en het signum notarii worden respectievelijk als · · , (M), (C)
en (SN) weergegeven. Geoblongeerd schrift wordt weergegeven door vette druk. 

Onmiskenbare ontleningen in de teksten aan oudere oorkonden zijn door middel van
petit-druk weergegeven. De Vorlage moet zelf een oorkonde zijn en het genetisch verband
tussen voor- en naoorkonde moet duidelijk zijn, bijvoorbeeld doordat zij voor dezelfde
destinataris bestemd zijn geweest. Overeenkomstige formuleringen in verschillende oor-
konden van dezelfde oorkonder hoeven niet op ontlening te wijzen. In de naoorkonde ont-
brekende woorden of passages uit de vooroorkonde worden door een * aangegeven. Indien
een oorkonde ontleningen bevat aan verschillende vooroorkonden, worden de ontleningen
in de tekst onderscheiden door in de marge cursief afgedrukte Romeinse cijfers. 

In een beperkt aantal gevallen zijn oorkonden verkort uitgegeven. Voor een verkorte
editie is gekozen bij oorkonden waarin de abt slechts zijdelings optreedt, bijvoorbeeld als
intermediair namens de paus. In die gevallen wordt wel het formulier van de oorkonde
uitgegeven, alsmede die passages waaruit het optreden van de abt blijkt. De weggelaten
tekstdelen zijn weergegeven door – – –. 

Aantekeningen en tekens op het origineel, die van meet af aan deel hebben uitgemaakt
van de oorkonde maar buiten het tekstblok van de oorkonde staan, zijn aan het slot van de
teksteditie weergegeven. 

De tekst van de oorkonden is zo getrouw mogelijk getranslittereerd. Twijfel over de juist-
heid van een transcriptie is in een noot weergegeven, evenals aperte fouten in de basistekst.
Romeinse cijfers zijn getranscribeerd in kapitalen; bovengeschreven letters, waarmee de
schrijver de uitgang aanduidde, zijn superieur afgedrukt. Woordscheidingen zijn in het
algemeen genormaliseerd, zij het dat woorden die in het middeleeuws Latijn tot een samen-
stelling kunnen zijn versmolten, aaneengeschreven of gescheiden zijn conform de basistekst.
Bij verloren of onleesbare gedeelten van de basistekst is het aantal letterplaatsen weerge-
geven door een gelijk aantal punten tussen teksthaken; is het aantal letterplaatsen niet te
reconstrueren, dan is de verloren tekst weergegeven door [***]. Wanneer het verloren tekst-
gedeelte te reconstrueren is op basis van een betrouwbaar afschrift of een betrouwbare
druk, is de reconstructie tussen teksthaken opgenomen en in een noot verantwoord. 

De letters i en j zijn altijd als i getranscribeerd. U en v zijn in Latijnse teksten getrans-
cribeerd als v wanneer zij in de basistekst als medeklinker, als u wanneer zij daar als klin-
ker fungeren; in teksten in de volkstaal en in namen zijn u en v niet genormaliseerd. U, u,
V, v, º en π zijn niet genormaliseerd.

In dit Oorkondenboek zijn negen mandaten opgenomen die alleen uit de registratie in
de pauselijke kanselarij bekend zijn, en waarin de paus de abt van Kloosterrade gelast toe
te zien op de naleving van, dan wel uitvoering te geven aan een door hem verleende gunst
zonder dat de abt of de abdij hierbij enig direct belang had.31 Van deze voor een belang-
rijk deel gelijkluidende bevelschriften geven we slechts de volledige tekst van nr. 102 en
van nr. 155. Bij de overige oorkonden volstaan we met een verkorte weergave.

De optekeningen in de registers in het Vaticaans archief zijn in hoge mate bekort. Deze
bekortingen betreffen niet alleen het formulier (de intitulatio, het adres, de groetformule en
de datumregel), maar ook de context waarbij wordt verwezen naar voorafgaande registre-
ringen. De redactie van deze pauselijke oorkonden was in deze periode aan stringente regels
onderworpen. Het is daarom tot op zekere hoogte mogelijk de teksten van deze mandaten

31 Zie nr. 102, nr. 151, nr. 153, nr. 155-159 en nr. 163.
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te reconstrueren. Om de gebruiker een goed leesbare tekst te bieden zijn hier de weggelaten
passages gereconstrueerd dan wel aangevuld. De intitulatio en de groetformule zijn tussen
teksthaken aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge eisen waaraan de formulering
van deze tekstdelen moest voldoen. Dit geldt ook voor delen van het adres en voor de
datumregel. De passages die in onderhavige registrering zijn verkort onder verwijzing naar
een andere registeroptekening zijn door middel van noten aangegeven. Op de plaatsen waar
de logica ons dwingt van de tekst in het register af te wijken, zijn de mogelijk vervangende
woorden tussen teksthaken geplaatst en zijn in een noot de oorspronkelijke bewoordingen
opgenomen.

In Latijnse teksten zijn afkortingen in de basistekst stilzwijgend romein opgelost. Dit
geldt eveneens voor gelatiniseerde namen. Varianten van Latijnse afkortingen in andere
afschriften zijn niet gesignaleerd. Afkortingen in teksten in de volkstaal, die in een basis-
tekst voorkomen, zijn cursief opgelost, evenals afkortingen in geografische en persoons-
namen, tenzij het gaat om Latijnse standaardafkortingen. Varianten van deze afkortingen
in andere onafhankelijke afschriften zijn in de noten opgenomen. 

Voor de verantwoording van de index, zie de daaraan voorafgaande inleiding.
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Uit: J.G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299,
’s-Gravenhage-Haarlem 1971, 2 bdn. (Hollandse Studiën, 2)

Bevestigingswijzen van zegels
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Afkortingen

A rangletter van een origineel 
[A] idem, niet voorhanden
<A> rangletter van een schijnorigineel
A1, A2 etc. rangletters van originelen waarvan de oorkonde in veelvoud is uitge-

vaardigd
[A1], [A2] etc. idem, niet voorhanden
Ac rangletter van een concept van een origineel
[Ac] idem, niet voorhanden
a, b, c etc. rangletters van drukken
a. anno, annis
afb. afbeelding
ARA Algemeen Rijksarchief
bd(n). band(en)
B, C, D etc. rangletters van afschriften, registreringen, vertalingen
[B], [C] etc. idem, niet voorhanden
(B) bulla; loden zegel
(BD) bulla deperdita; verloren loden zegel, zegelbevestiging voorhanden
(C) chrismon
ca. circa
(CS) contrasigillum; tegenzegel
c.s. cum suis
d.d. de dato
dln. delen
e.a. et alii; en anderen
ed(s). geredigeerd door; bewerkt door 
etc. et cetera
fol. folio(’s)
GA Gemeentearchief
i.c. in casu
inv. nr. inventarisnummer
kol. kolom(men)
(LB) ligamentum bullae; bevestigingsplaats van een bulla, die met de beves-

tiging verloren is 
l.c. loco citato
(LS) ligamentum sigilli; bevestigingsplaats van een zegel, dat met de beves-

tiging verloren is
(LS1), (LS2) etc. idem, van links naar rechts doorlopend genummerde bevestigingsplaat-

sen van zegels
(M) monogram
mm millimeter
m.n. met name
nr(s). nummer(s)
p. pagina(’s)



XXII

pl. plaat
r recto
RA Rijksarchief
RAL Rijksarchief in Limburg
Reg. register
(S) sigillum; zegel
(S1), (S2) etc. idem, van links naar rechts doorlopend genummerde zegels
(SD) sigillum deperditum; verloren zegel, zegelbevestiging voorhanden
(SD1), (SD2) etc. idem, van links naar rechts doorlopend genummerde verloren zegels
(SN) signum notarii; notarissignet
St. Sint
t.o. tegenover
UB Universiteitsbibliotheek
v verso
vgl. vergelijk; bij zegelbeschrijving: afbeelding van een ander exemplaar van

hetzelfde zegel
w.g. was getekend
z.j. zonder jaar
z.n. zonder nummer
z.p. zonder plaats
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Bijzondere tekens

> bij opgave van de maten van een origineel: groter dan

= bij zegelbeschrijving: afbeelding van hetzelfde exemplaar van het zegel

vgl. bij zegelbeschrijving: afbeelding van een ander exemplaar van hetzelfde zegel

(...) drie punten tussen ronde haken geven aan dat een deel van een citaat is weg-
gelaten 

(?) onzeker element

·· digniteitspunten

vet geoblongeerd schrift

< > scherpe haken omsluiten een onechte passage in de tekstuitgave of datering
in het kopregest

[] a. in de datumregel boven het kopregest omsluiten teksthaken door de bewer-
ker veronderstelde dateringselementen

b. in de tekstuitgave omsluiten teksthaken een door de bewerker gereconstru-
eerde passage [....]; het aantal punten geeft het aantal letterplaatsen weer
van de onleesbare passage

[***] idem, drie asterisken geven aan dat het aantal letterplaatsen niet vast te stellen
is

– – – in een verkorte editie, ook van een vidimus, geven drie kastlijntjes aan waar
de tekst is weggelaten

klein door petit-druk worden ontleningen aan vooroorkonden in de teksteditie van
een naoorkonde weergegeven

* een asterisk in een door petit-druk weergegeven ontlening geeft aan dat een
of meer woorden uit de vooroorkonde ontbreken

I, II etc. marginale Romeinse cijfers geven het onderscheid aan tussen verschillende
vooroorkonden

¶ paragraafteken

(1), (2) etc. cursieve nummering tussen ronde haken geven door de bewerker aangebrachte
groepering van artikelen in een tekstuitgave aan
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<1108 december 13> <Kloosterrade>

Adelbert van Saffenberg en zijn zoon Adolf doteren bezittingen in het land
van Rode, waaronder vijf hoeve te Rode, tienden aldaar en in de hof Spek-
holz, bezittingen onder meer te Ahrweiler afkomstig van Embrico en
diens vader, twee hoeve in Crombach geschonken door paltsgraaf Sieg-
fried, en het domein van Koenraad in Morsbach, aan de abdij Klooster-
rade, onder voorbehoud van de voogdij, waarbij zij en bisschop Otbert
van Luik de broeders het recht verlenen een overste te kiezen, kinderen
van vrije lieden te dopen, tot de communie toe te laten en te begraven.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 673 (voorheen Rolduc, oorkon-
den, nr. 1). – Hoog 384/401, breed 358/351, pliek 37/23. – Een aan geelzijden streng
uithangend zegel (bevestigingstype 1): (S) rond portretzegel van de bisschop van Luik,
in bruine was, zwaar beschadigd (= Venner, Zegels, afb. 15, p. 54). – In dorso: (ca. 1250-
1290) De libertate ecclesie Rodensis. – (17de eeuw) De libertate monasterii Rodensis.
Item decime circa monasterium iacentes Specholtz, Crombach, Arweiler et aliis locis. –
(ca. 1700) Anno 1108 4 decembris. – (ca. 1770) I.15.A.1. Confirmation des libertés et
immunités de l’abbaye de Rolduc. Item de la donation des dîmes des environs de l’ab-
baye Speckholtz, Crumbach, Ahrweiler, etc. 1108.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 1v, nr. 3, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 77-78, nr. 1, naar A. – D. (18de eeuw) Hersel, parochie-
archief. Vgl. Tille en Krudewig, Archive Rheinprovinz I, p. 154, nr. 2.

Drukken
a. De Reiffenberg, Diverses chartes, p. 302-304, nr. 7, van A. – b. Ernst, Histoire du Lim-
bourg VI, p. 116-117, nr. 31, van A. – c. Gärtner, Chorherrenstift Klosterrath, p. 70, frag-
ment, van A. – d. Thesaurus diplomaticus 1997, W 2911 = D 3187, van A.

Afbeeldingen
Corten, Rolduc voorheen en thans, t.o. p. 9. – Corten en Ruyten, Rolduc in woord en
beeld, p. 3. – Corten, Ailbertus, p. 23. – Oppermann, Oorkonden Kloosterrade, afb. 1,
fragment. – Boeren, Rolduc, afb. 3 (verkleind). – Haas, Inventaris Kloosterrade, t.o.
p. 126. – Schrijnemakers, Rode, p. 16. – Annales Rodenses, ed. Heidbüchel en Kramer,
p. 130. – Deutz, Regularchorherrenstift Klosterrath, afb. 13.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 3-4, nr. 1. – Wauters, Table chronologique II,
p. 39 en VII-1, p. 197. – Frick, Quellen Neuenahr, p. 7, nr. 25. – Coenen, Limburgsche
oorkonden I, p. 118, nr. 244. – Bous en Klein, Quellen Ahrweiler, p. 38, nr. 11.
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Echtheid en ontstaan
Deze stichtingsoorkonde van de abdij Kloosterrade heeft lange tijd als een falsum gegol-
den. De bezwaren betroffen zowel de uitwendige kenmerken, met name het schrift en de
bezegeling, als de inhoud. Volgens Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 22) kon
het schrift ‘niet tot het eerste kwart van de 12de eeuw behooren; het is een verschei-
dene tientallen jaren jongere nateekening’. (De Duitse versie (Urkundenstudien, p. 297)
spreekt, vermoedelijk bij vergissing, van ‘mehrere Jahrhunderte’.) Boeren (Oudste oor-
konden, p. 14-15) sloot zich bij Oppermanns oordeel over het schrift aan: ‘Hoezeer het
schrift (…) natekening verraadt, is door Oppermann voldoende in het licht gesteld.’ Boe-
ren meende de schrijfhand van deze oorkonde te kunnen identificeren met die van hierna
nr. 3 en van nr. 48, en noemde haar ‘schoolhand A’. Met de term ‘schoolhand’ wilde
hij aanduiden dat het niet noodzakelijk één individuele schrijver betrof. De drie
genoemde oorkonden hadden, volgens Boeren, gemeen dat zij ‘nauwelijks invloed ver-
raden van de Luikse schrijfschool, die diep op Rolduc heeft ingewerkt’ (Boeren, Oudste
oorkonden, p. 14). 

Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 64-65) heeft deze argumenten terzijde geschoven.
In navolging van Dereine (Chanoines, p. 65, m.n. noot 3) heeft hij Boerens constructie
van een ‘schoolhand A’ verworpen. Naar zijn mening kunnen inconsequenties in letter-
vormen in deze periode geen reden vormen voor vergaande conclusies. Bovendien voor-
onderstelt de redenering van Oppermann en Boeren ten onrechte een vergevorderde
ontwikkeling van het kanselarijwezen aan het begin van de 12de eeuw. 

De datumregel, die in het origineel halverwege de voorlaatste regel begint, is onge-
twijfeld niet gelijktijdig aan de context. Volgens Oppermann (Oorkonden Kloosterrade,
p. 22) is de datering door dezelfde hand later toegevoegd. Ten bewijze hiervan wees hij
in Urkundenstudien, p. 297 op de overeenkomstige unciale begin-d’s van Data in de
datumregel en van Decetero in regel 10. Volgens Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath,
p. 65) is de datumregel weliswaar later en met een dunnere pen toegevoegd, maar hij
twijfelde aan de identiteit van de hand. 

‘De bevestiging van het zegel moet (…) met beslistheid onecht genoemd worden’,
stelde Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 25). Gärtner sloot zich hierbij aan: ‘Die
Befestigung des Siegels an einer Seidenschnur schließt auf jeden Fall eine Anbringung
im frühen 12. Jahrhundert aus’, omdat de uithangende bezegeling in deze regio pas in
het tweede kwart van de 12de eeuw in zwang kwam. Overigens bewijst dit in de ogen
van Gärtner allerminst dat de oorkonde ‘insgesamt gefälscht sei’. Als hierna nr. 8, waar
de onderhavige oorkonde vermeld wordt (sicut plenarie sub sigillo episcopi Oberti
continetur), echt is, is de oorkonde in elk geval vóór 1140 bezegeld (Chorherrenstift
Klosterrath, p. 65, m.n. noot 69). Poncelet (Sceaux, p. 41, noot 1) twijfelde aan de echt-
heid van het zegel zelf (‘d’un type incertain’). Dereine (Chanoines, p. 67) veronder-
stelde dat de oorkonde kort na de rechtshandeling in Kloosterrade is opgemaakt, maar
dat verzuimd werd het stuk te Luik ter validering aan de bisschop aan te bieden. Later
– in elk geval vóór het ontstaan van nr. 8 – zouden de kanunniken van Kloosterrade de
oorkonde van een datering en van een ‘sceau fantaisiste’ hebben voorzien. Venner
(Zegels, p. 54-55) heeft evenwel aangetoond dat het zegel dat aan nr. 1 hangt onge-
twijfeld een echt zegel van bisschop Otbert is. Wegens de zegelbevestiging concludeerde
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hij, in navolging van Gärtner, dat de oorkonde aanvankelijk ‘vermoedelijk niet aan bis-
schop Otbert ter bezegeling is voorgelegd, en, in geval de oorkonde echt is, mogelijk pas
lang na haar ontstaan bezegeld’ is; daarom moet het zegel ‘van een andere oorkonde
van bisschop Otbert zijn verwijderd en aan deze stichtingsakte zijn gehecht’. Oppermann
(Oorkonden Kloosterrade, p. 26) en Boeren (Oudste oorkonden, p. 185) redeneerden
dat de oorkonde van na 1122 moest dateren, en dus vals was, omdat men in Klooster-
rade voordien de uithangende bezegeling niet kende en daar toen via de pauselijke beves-
tigingsoorkonde van Calixtus II (hierna nr. 2) mee kennismaakte.

Oppermann voerde drie op inwendige kenmerken gebaseerde argumenten voor onecht-
heid van de oorkonde aan. Volgens hem kan de getuigenlijst niet uit 1108 dateren omdat
daarin Johannes voorkomt als proost van de Keulse dom, terwijl hij deze functie op zijn
vroegst sinds midden 1110 bekleedde (Oorkonden Kloosterrade, p. 27). Dereine (Chanoi-
nes, p. 66) verwierp dit bezwaar met het argument dat de tekst slechts spreekt van Colo-
niensis archidiaconus et prepositus Iohannes, en dat ‘un autre Jean peut très bien avoir
exercé cette fonction dans une des nombreuses collégiales de Cologne et l’avoir cumulée
avec celle d’archidiacre’. Gärtner trachtte Oppermanns bezwaar te ondervangen door
te suggereren dat de oorkonde misschien pas later, dus ten minste anderhalf jaar na de
rechtshandeling, gemundeerd werd (Chorherrenstift Klosterrath, p. 66), maar Opper-
mann had er al op gewezen dat de getuigen blijkens de tekst (Affuerunt in hac traditione
et libertatis concessione) aanwezig geweest waren bij de rechtshandeling, terwijl de
datumregel met zoveel woorden (Data est hec cartula) de beoorkonding dateert.

Dat de bisschop zelf niet als uitvaardiger in de oorkonde optrad, achtte Oppermann
geen bezwaar, omdat hij daarvan wel meer voorbeelden kende. Verdacht vond hij het
wel dat de bisschop ‘als uitvaardiger op zeer opvallende wijze werd ingevoerd’, name-
lijk midden in de tekst (in het origineel regel 10) in de bepaling die begint met De cetero.

Was de bezegeling voor Oppermann reeds aanleiding de vervalsing na 1122 te date-
ren, vergelijking van de teksten van nr. 1 en hierna nr. 2 met betrekking tot de abtskeuze
zou in dezelfde richting wijzen. Oppermann stelde: ‘Op de bewoordingen van deze
bepalingen [namelijk in nr. 2] heeft een door de geadresseerden overgelegde oorkonde
volstrekt geen invloed gehad, daar zij bijv. reeds in het privilege van Calixtus II voor
St. Sophia te Beneventum van 29 Nov. 1120 Jaffé 6867 voorkomen …’ (Oorkonden Kloos-
terrade, p. 28). Daarmee werd gesuggereerd dat eventuele tekstuele overeenkomsten tus-
sen deze stichtingsoorkonde en de pauselijke bevestigingsoorkonde (nr. 2) door de
falsificator van de stichtingsoorkonde aan de pauselijke bul ontleend moesten zijn.
Dit zou een extra argument opleveren waarom nr. 1 van na 1122, en dus vals, zou zijn.
En inderdaad: ‘Geheel overeenkomstige en op sommige plaatsen met dezelfde woorden
uitgedrukte bepalingen vindt men echter ook in [nr. 1].’ 

Boeren ging niet nader in op de bezwaren van Oppermann maar zocht andere, inhou-
delijke argumenten voor onechtheid. Hij beschouwde de oorkonde in navolging van
Hermesdorf (Enkele beschouwingen, p. 10-15) als een vrijheidscharter waarbij zowel
kerkelijke als wereldlijke immuniteit verleend werd en het klooster geëximeerd werd uit de
kerkelijke hiërarchieke organisatie (Oudste oorkonden, p. 66). Tegen de verlening van het
recht van vrije prelaatskeuze bracht Boeren drie bezwaren naar voren (Oudste oorkonden,
p. 66-68). Het eerste bezwaar betrof de verlening-vooraf, nog voordat Kloosterrade een

nr. 1 a. 1108

3



kloostergemeenschap met een eigenlijke kloostergelofte vormde. Volgens Dereine was
daaraan echter niets ongewoons, zoals bleek uit soortgelijke voorbeelden (Chanoines,
p. 69 en de verwijzingen aldaar in noot 5). Boerens tweede bezwaar was dat nr. 2 de
indruk wekte dat er in 1122 nog geen prelaat was gekozen (Obeunte te nunc eius loci
abbate…), terwijl Richer toch sedert 1111 als proost functioneerde. In navolging van
Dereine beschouwde ook Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 68-69) obeunte te
als een gangbare formule, die dus niet in tegenspraak was met nr. 1, zodat 1122 niet als
terminus post quem voor de vrije prelaatskeuze behoefde te worden aangemerkt. Boe-
rens derde bezwaar gold het feit dat de vrije prelaatskeuze meer inhield dan normaal:
blijkens de bul van 1122 zou geen bisschoppelijke consensus vereist zijn. Volgens Dereine
en Gärtner was de tegenstelling tussen nr. 1 en nr. 2 echter een constructie van Boeren,
die namelijk van mening was dat de bisschop volgens het privilege van 1108 verplicht
was de cura fratrum aan de gekozen prelaat te verlenen (…absque omni contradictione),
terwijl de bul van 1122 die verplichting niet kende (si voluerit). Dereine (Chanoines,
p. 70) heeft in dit verband opgemerkt dat beide oorkonden uit verschillende gezichts-
punten geformuleerd zijn, terwijl Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 69) erop wees
dat het citaat uit nr. 2 met betrekking tot het recht van de bisschop de verlening van de
cura te weigeren door Boeren gekortwiekt werd: Boeren vatte …si ea gratis ac sine pra-
vitate voluerit exhibere samen tot …si (episcopus) voluerit, waardoor de bepaling een
andere betekenis kreeg.

De vergaande vrijheid van prelaatskeuze zou een uitdrukking zijn van de exemptie
van Kloosterrade uit het diocesane verband (Boeren, Oudste oorkonden, p. 68). Zowel
Dereine (Chanoines, p. 70) als Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 69) hebben deze
gedachtegang bestreden, omdat naar zij meenden de uitschakeling van de landdekens en
aartsdiakenen in nr. 1 op geen enkele wijze in tegenspraak was met het voorbehoud van
de bisschoppelijke bevoegdheden in nr. 2. 

Ook ten aanzien van de uitoefening van de zielzorg, meende Boeren, ‘anticipeert het
charter van 1108 grovelijk: …het erkent de abdijkerk feitelijk als parochiekerk’ (Oud-
ste oorkonden, p. 69). Een dergelijke toestand kon naar zijn mening pas na 1140 tot
stand gekomen zijn, toen de parochie Kerkrade in het kloostervermogen werd geïncor-
poreerd. Aan de conflicten van Kloosterrade met de parochiekerk van Kerkrade kwam
daardoor namelijk een einde. Dat het om volledige zielzorg ging, leidde Boeren af uit
de bepaling in nr. 1: …et potestatem habent recipiendi ad babtysmum et communionem
et sepulturam liberorum hominum infantes, vel quicumque ab eis exigunt cum parochiani
sui licentia. Dereine (Chanoines, p. 71) heeft tegengesproken dat Boerens interpretatie
van deze passage (Oudste oorkonden, p. 75) vanzelfsprekend was. Boeren vatte de bepa-
ling namelijk zo op dat ‘alle vrije mannen van het Luikse diocees vrijelijk (zonder toe-
stemming van hun pastoors) in de abdijkerk van Rolduc (konden) communiceren (…),
hun kinderen laten dopen en zich laten begraven. Alleen de onvrijen hadden hiervoor
verlof nodig van hun respective pastoors’. Dereine bracht daartegenin dat cum
parochiani sui licentia op de gehele bepaling sloeg en niet alleen op quicumque ab eis
exigunt (Chanoines, p. 71) zodat ‘les frères ont le droit d’admettre sans condition au
baptême, à la communion et à la sépulture les enfants des hommes libres; tous les autres
doivent obtenir au préalable la permission de leur curé’. Overigens vatte ook Oppermann
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(Oorkonden Kloosterrade, p. 33; Urkundenstudien, p. 304) de bepaling op deze wijze
op. Zowel Dereine (Chanoines, p. 70-71) als Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 69-
71) hebben erop gewezen dat het de Annales Rodenses waren die de beperking tot de
kinderen van vrije mannen hebben laten vallen. 

Opvallend is nog de vermelding in de Annales Rodenses (ed. Augustus en Jamar,
p. 94) van de schenking van goederen in Crombach, die ook in de onderhavige oorkonde
vermeld wordt, omdat die schenking blijkens de Annales Rodenses pas in 1109 zou hebben
plaatsgevonden. Hermesdorf, die op deze anomalie gewezen heeft, zag er een bewijs in
van de onechtheid van de onderhavige oorkonde (Enkele beschouwingen, p. 17). 

We vatten het voorafgaande samen: Oppermann beschouwde de oudste oorkonden van
Kloosterrade, waaronder de onderhavige ‘als vervalschte stukken van de gewone soort,
die een echt protocol en een onechten context blijken te bezitten.’ Echter: ‘Een sterke
verandering in de oudere geschiedenis der abdij Kloosterrade brengt het inzicht dat
de meeste van haar oudere oorkonden onecht zijn, (…) niet’. (Oorkonden Kloosterrade,
p. 59-60; vgl. Urkundenstudien, p. 326-327). Boeren omschreef zijn visie als volgt: nr. 1
‘(1108) gold in Rolduc als een titel van wereldlijke en kerkelijke vrijheid. Als kerkelijke
vrijheidstitel is hij in hoge mate anachronistisch; immers hij bevat bepalingen van exemptie,
waarvan men vóór 1200 nergens verneemt’ (Oudste oorkonden, p. 78). Dereine conclu-
deerde: ‘Nous pensons que l’acte a été rédigé à Rolduc, peu après décembre 1108, mais
que, pour une raison ou l’autre, il n’a pas été présenté à Liège pour recevoir les signes
de validation, la date et le sceau. Ceux-ci ont été ajoutés par après, sans tenir compte
des usages de la chancellerie liégeoise, et ne sont pas authentiques.’ Niettemin ‘faut-il
le (namelijk het document) considérer comme le récit d’un contemporain dont rien ne
permet de mettre en doute la compétence ou la véracité’ (Chanoines, p. 72). Gärtner
vatte als volgt samen: ‘Insgesamt gesehen fällt es schwer, zu einem eindeutigen Urteil
(…) zu gelangen.’ Maar: ‘Die inhaltliche Authentizität der Gründungsurkunde wird
jedoch durch die Entwicklung und die Geschichte des Stiftes überhaupt nicht infrage
gestellt’ (Chorherrenstift Klosterrath, p. 71-72). Van de genoemde auteurs kortom waren
Oppermann en Boeren overtuigd van de onechtheid van het stuk, Oppermann alleen op
formele gronden, Boeren ook wegens inhoudelijke bezwaren. Dereine en Gärtner hadden
geen bezwaren tegen de tekst, maar wisten het probleem van de bezegeling niet op te
lossen.

Het voorgaande leidt tot de volgende conclusies. Van de bezwaren tegen het schrift heb-
ben Dereine en Gärtner niets heel gelaten. Inderdaad is er een op hol geslagen fanta-
sie voor nodig om de soms geringe onregelmatigheden van het schrift dwingend aan een
‘natekening’ toe te schrijven. Het door Boeren geïntroduceerde concept van de ‘school-
hand’ is overigens vreemd aan de klassieke diplomatische methode en schept slechts
verwarring. Ook de inhoudelijke bezwaren van Boeren (ten aanzien van de vrije pre-
laatskeuze, de exemptie en de zielzorg) blijken geen stand te houden.

Oppermanns verdenking op grond van de opvallende manier waarop de Luikse bisschop
als uitvaardiger is ingevoerd, snijdt geen hout, omdat de objectief gestelde oorkonde geen
oorkonder kent en de Luikse bisschop ook niet als uitvaardiger voorkomt. De toeschrij-
ving van de oorkonde aan bisschop Otbert (nog bij Gärtner, Chorherrenstift Klosterrath,
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p. 66) is ontleend aan de Annales Rodenses. Terwijl nr. 8 van 1140 nog opvallend pre-
cies formuleert (sicut plenarie sub sigillo episcopi Oberti continetur), stelt de annalist de
rechtshandeling op 13 december 1108 en voegt daaraan toe dat deze onmiddellijk door
de bisschop bekrachtigd is: statim ab episcopo auctoritate ipsius et banno cartaque et
sigillo (Annales Rodenses, ed. Augustus en Jamar, p. 88).

De tekstvergelijking van nr. 1 en nr. 2, op grond waarvan de vervalsing van nr. 1 vol-
gens Oppermann van na 1122 zou dateren, overtuigt in het geheel niet. Weliswaar komen
de bepalingen inhoudelijk wel ongeveer met elkaar overeen, maar juist de woordelijke
overeenkomsten, die het bewijs voor ontlening zouden moeten vormen, zijn vrijwel geheel
afwezig (Oorkonden Kloosterrade, p. 28-29). 

De ongebruikelijke vorm van de zegelbevestiging – uithangende bezegeling terwijl
zegels in de onderhavige periode steeds opgedrukt werden – heeft tot uiteenlopende sug-
gesties geleid. Nu Venner bewezen heeft dat het om een echt zegel van bisschop Otbert
gaat, komt het probleem van de bezegeling in een ander licht te staan. De oplossing die
Venner aandroeg, achten we weinig plausibel. Als het echte zegel later van een andere
oorkonde zou zijn verwijderd om de stichtingsoorkonde alsnog van een validering te voor-
zien, doet zich de vraag voor over welke (blijkbaar overtollige) oorkonde van bisschop
Otbert men dan wel de beschikking had. We menen daarentegen dat er, als het zegel echt
is, wel een heel dwingende reden gevonden moet worden om de bezegeling niet in het
episcopaat van Otbert (1091-31 januari 1119) te dateren. Het feit dat het het vroegste
voorbeeld van uithangende bezegeling is, is geen voldoende argument. Volgens Opper-
mann bleek uit de bezegeling dat de oorkonde na 1122 was vervalst, omdat men deze
wijze van bezegeling in Kloosterrade pas door en na de ontvangst van de pauselijke bul
had kunnen leren kennen. Dit argument wordt niet overtuigender door als parallel voor-
beeld de oudste uithangend bezegelde oorkonde voor het klooster Siegburg uit 1139 in
verband te brengen met een pauselijke oorkonde voor die instelling uit 1064 (Oorkonden
Kloosterrade, p. 25). Dit soort argumentatie gaat uit van onechtheid. De Kloosterrader
vervalser kon pas op het idee komen een uithangend zegel aan de oorkonde te hangen,
toen hij daarvan een voorbeeld in handen had. Zeker als de oorkonde in Luik bezegeld
is, kunnen andere pauselijke bullen als voorbeeld gediend hebben. We beschouwen deze
zegelbevestiging, kortom, slechts als een (ongebruikelijk) vroeg voorbeeld van een uit-
hangende bezegeling. De echtheid van het zegel bewijst eerder dat het stuk van voor 1119
dateert dan van na 1122, zoals Oppermann wilde. 

Resteert het probleem van de datumregel en de getuigenlijst. Van de datumregel staat
slechts vast dat hij later aan de tekst is toegevoegd. Hoeveel later en bij welke gelegen-
heid, staat nog te bezien. Op grond van handschriftvergelijking gaan wij ervan uit dat
de datumregel door dezelfde hand is geschreven als de context. Het feit dat de datum-
regel halverwege de regel begint, bewijst dat de datering niet anterieur kan zijn aan de
context. Dereine en Gärtner hebben beide het vermoeden uitgesproken dat de oorkonde
in 1108 in Kloosterrade is opgemaakt zonder onmiddellijk ter validering te zijn voorge-
legd. Dat de kanunniken het stuk later van een datering en een gefantaseerd zegel zouden
hebben voorzien, is wat de bezegeling betreft kennelijk onjuist. Het is echter heel goed
mogelijk dat de oorkonde zonder datumregel in Kloosterrade is opgemaakt en dat de
datumregel er ter gelegenheid van de bezegeling aan toegevoegd is. Dat lost echter het
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probleem van de datering van de oorkonde niet op. Vast staat dat Johannes van midden
1110 tot 1118 domproost was. Dereines verweer, dat er misschien wel een tweede proost
Johannes kan zijn geweest, is te gemakkelijk. Wij hebben geen enkele aanwijzing aan-
getroffen die die veronderstelling steunt. Het optreden van Johannes als getuige is in
strijd met de datering van de oorkonde.

Gärtner heeft nog de mogelijkheid geopperd dat er enige tijd verlopen is tussen rechts-
handeling en beoorkonding, waarbij een oudere ‘Traditionsnotiz’ omgevormd zou zijn
tot een oorkonde. Bij de latere mundering zouden aan Johannes functies zijn toege-
schreven, die hij ten tijde van de rechtshandeling waarvan hij getuige was, nog niet had.
Daardoor wordt, opnieuw, het probleem van het optreden van domproost Johannes niet
opgelost. Dat er een ‘Traditionsnotiz’ aan de oorkonde ten grondslag ligt, is wel waar-
schijnlijk, maar niet relevant. Alleen de datumregel is later aan de tekst van de oorkonde
toegevoegd, de getuigenlijst is gelijktijdig met de context. 

De functie van Johannes wijst uit dat de oorkonde op zijn vroegst in 1110 is opge-
steld, zodat de conclusie moet luiden dat de later toegevoegde datumregel onjuist is.
Indien de datumregel inderdaad van dezelfde hand is als de context van de oorkonde,
zal de toevoeging niet lang na de beoorkonding hebben plaatsgehad. Niettemin moet de
datumregel als onecht beschouwd worden. Deze regel pretendeert op de aangegeven
datum onder de oorkonde geplaatst te zijn, maar dit kan niet juist zijn. Tenzij Johannes
ten tijde van de beoorkonding inderdaad met zijn toenmalige functies werd aangeduid,
wat waarschijnlijk is, is het zelfs de vraag of we uit de getuigenlijst niet moeten opma-
ken dat ook de rechtshandeling op zijn vroegst in 1110 heeft plaatsgevonden. 

Ten aanzien van het eerder genoemde argument van Hermesdorf, dat goederen die vol-
gens de Annales Rodenses pas in 1109 werden geschonken al in de onderhavige oorkonde
werden vermeld, geldt dat dit alleen de onjuistheid en waarschijnlijk de onechtheid van
de datering van de oorkonde aantoont. Overigens wees Hermesdorf ook op het feit dat
allerlei goederen door middel van deze oorkonde aan Kloosterrade werden overgedra-
gen, die de abdij blijkens de Annales Rodenses ook eerder al had ontvangen. Hij meende
daaruit af te kunnen leiden dat Kloosterrade in 1104 aanvankelijk bedoeld was als een
eigenklooster van de graaf van Saffenberg, waardoor de geschonken goederen tot het
vermogen van de stichter bleven behoren, doch dat aan die eigendomsverhouding in 1108
een einde kwam (Enkele beschouwingen, p. 15-23). Overigens staat het van de meeste
goederen allerminst vast dat ze, zoals Hermesdorf meende, in 1106 zijn overgedragen.
De editeurs van de Annales Rodenses (te beginnen bij Pertz in de MGH) hebben de jaar-
tallen die in de tekst opgenomen zijn als steun in margine herhaald. In de meest recente
uitgave (ed. Augustus en Jamar) zijn deze jaartallen zelfs als kopjes tussen de tekst
geplaatst. Er is evenwel geen enkel bewijs voor dat alles wat in de tekst van de Annales
voorafgaat aan de datum van deze oorkonde ook vóór het jaar 1108 heeft plaatsgevonden.

Met dat alles is er nog geen bevredigende verklaring gegeven voor de gang van zaken.
Immers: als we de datumregel van de onderhavige oorkonde als een onecht element in
de oorkonde beschouwen, waarom is dan juist deze datering aan het stuk gegeven?
Waaraan heeft de schrijver van de datumregel deze datering ontleend? Heeft de rechts-
handeling, de dotatie van Kloosterrade, wel op de aangegeven datum plaatsgevonden?
Het is in dit verband van belang dat de Annales Rodenses niet alleen dezelfde datum
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geven, maar ook dateringselementen bevatten die de oorkonde niet kent. Bovendien ver-
melden de Annales de wijding van de plaats van de kerk en de crypte, hetgeen in de oor-
konde niet voorkomt. Daaruit kan worden afgeleid dat er een andere bron van informatie
geweest moet zijn dan de oorkonden die nu zijn overgeleverd, waaraan de schrijver van
de datumregel en de annalist de datering van de dotatie kunnen hebben ontleend. Daar-
mee is in feite het onechte gedeelte van de datumregel teruggebracht tot de woorden Data
est hπc cartula. Alleen de datering van de beoorkonding is zonder meer onjuist. Al heeft
de dotatie van de abdij op 13 december 1108 plaatsgevonden, de beoorkonding van die
rechtshandeling heeft op zijn vroegst in 1110 haar beslag gekregen. De schrijver heeft
bij die gelegenheid Johannes, die het inmiddels tot domproost gebracht had, met zijn dan
geldende functies aangeduid en de goederen in Crombach die in werkelijkheid pas in
1109 waren geschonken, in de oorkonde met betrekking tot 1108 opgenomen. Moet
wegens de vermelding van Johannes het midden van 1110 als terminus post quem voor
de beoorkonding gelden, ook de terminus ante quem valt in hetzelfde jaar. Volgens de
Annales Rodenses namelijk (ed. Augustus en Jamar, p. 94-96) sterft graaf Adelbert van
Saffenberg op 16 december van dat jaar. Ter gelegenheid van de begrafenis te Kloos-
terrade schenkt zijn zoon, graaf Adolf, de abdij enige tiendrechten in de Haspengouw
en een stukje land in Riemst. Omdat dit in de onderhavige oorkonde ontbreekt, terwijl
de schenking van goederen te Crombach door Adelheid in 1109 wel vermeld is, nemen
we aan dat de beoorkonding tussen het midden van 1110 en 16 december van dat jaar
moet hebben plaatsgevonden. De later toegevoegde, onjuiste datumregel plaatsen we
bijgevolg tussen scherpe haken.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis.
Notum sit omnibus fidelibus tam futuris quam presentibus qualiter domnus Albertus de

Saphembercha et filius eius Adolphus ad πcclesiam in predio suo quod est Rode in honore
Dei et beatπ Mariπ sanctique archangeli Gabrielis sumptu ac labore pauperum ibidem com-
morantium constructam remiserunt et, prout firmius potuerunt, tradiderunt quicquid in eodem
loco vel in aliis circumiacentibus sive remotis locis tenent possessionum, scilicet quinque
mansos et quantum ipse domnus Albertus decimarum tenebat in eodem predio et curte sua
Specholz, et quicquid in villa Arwilre et Gesenhoueb tenebat frater Embrico et pater eius,
et quicquid in Meischoze, Gisenrode, Asche, Degerenowac, Lantershobed, Hemmingeshobee,
Nenterodef, Burneg, Immenrodeh, insuper duos mansos, quos palatinus comes Sigefridus
eidem πcclesiπ tradidit in Crumbenbachi, et predium fratris Chunradij in Moresbrunnok, tali
ratione ut absque omni debito census et obsonii solam in his omnibus advocatiam ipsi et
proximi heredes eorum retineant nullique posterorum suorum eam alia ratione relinquant,
quam ut fratribus ibidem Deo famulantibus pro sola animarum suarum salute consulant
eosque ab iniuria defendant, nihil in rebus πcclesiπ exigentes nec aliquando ibi placitum
tenentes aut peticionem facientes, nisi, si forte pro utilitate πcclesiπ fratres eos invitare
necesse habuerint, ad hoc solum tempus, si ita contingere potueritl, tercio denario contenti
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nihil requirant amplius. De cπtero quantamcumque libertatem potuerunt tam ipsi quam Leo-
dicensis episcopus domnus Otbertusm eidem πcclesiπ concesserunt, ita ut, si Deo auctore
vel prepositura vel alio quolibet prioratu sublimari possit, sola electione fratrum promo-
veatur quicumque ipsis maxime idoneus videbitur. Isque solummodo curam fratrum de
manu episcopi gratis et absque omni contradictione suscipiat. Nulli denique archidiacono,
nulli dekano, excepto proprio suo dekano sive priori, rationem reddant de suo vel familiπ
suπ delicto. Oleum quoque et chrisma ab ipso Leodicensi episcopo quilibet fratrum acci-
piet in Pascha, a quo et potestatem habent recipiendi ad babtysmum et communionem et
sepulturam liberorum hominum infantes, vel quicumque ab eis exigunt cum parochiani sui
licentia.

Affuerunt in hac traditione et libertatis concessione Treuerorum archiepiscopus Brvno,
Coloniensis archidiaconus et prepositus Iohannes, Leodicensis archidiaconus Alexander;
capellani episcopi Wiricus, Lizelinusn; Aquenses canonici Luibertus, Hartmannus; liberi
homines comes Albertus de Noruenich et filius eius Adolphus, Godefridus de Kerda,
Geueno de Bunna, Willelmuso de Daleheim, Obertus, Luidolphusp de Betenburnq.

<Data est hπc cartula anno dominicπ incarnationis millesimo C VIIIv°, indictione I,
anno vero regni domni Heinricir quinti regis III°. Actum in ipso loco Rode, idibus decem-
bris.>

2

1122 maart 24 Rome, Lateranen

Paus Calixtus II bevestigt op verzoek van abt Richer en de kanunni-
ken van Kloosterrade de leefregel van de abdij, neemt de abdij en al
haar goederen in zijn bescherming, regelt de verkiezing van de abt en
bepaalt dat de tienden van door haar bewerkte goederen aan de abdij
toekomen.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 674 (voorheen Rolduc, oorkon-
den, nr. 2). – Hoog 505/498, breed 375/371, pliek 43/42. – Een aan een geelzijden streng
uithangend, losgeraakt zegel (= Venner, Zegels, afb. 1-2, p. 46) (bevestigingstype 5): (B)
loden bul van de oorkonder. – In dorso: (ca. 1250-1290) Confirmatio regule ordinis et
libertatum nostrarum a domino papa (aangevuld 15de eeuw) Calixto 2° millesimo cente-
simo 22°. – (niet lang na 1514) A. – (17de eeuw) Notatione digne littere. – (ca. 1700)
Anno 1122. – (ca. 1770) II.15.A.1. Bulle de Calixte II confirmant l’ordre et les immo-
biles, privileges et libertes de l’abbaye de Rolduc 22 feb. 1122.
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Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 5r-6r, nr. 24, naar A. – C. (1587-1603) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief
Reichskammergericht Wetzlar, nr. 1232 (= bijlage bij processtukken 1587-1603 onder
signatuur C 915/2067), slecht leesbaar, naar A of B. – D. (ca. 1690) Maastricht, RAL,
archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 79-81, nr. 3, naar A en B. –
E. (17de eeuw) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 674a, naar A. –
F. (18de eeuw) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 674b, gewaarmerkt
door notaris I.I. Hagen, naar A of B.

Drukken
a. De Reiffenberg, Chartes inédites I, p. 103-105, nr. 3 (25 maart), van A. – b. Ernst,
Histoire du Limbourg VI, p. 122-123, nr. 36 (25 maart), van B. – c. Robert, Bullaire
Calixte II, II, p. 23-25, nr. 289 (25 maart), van b.

Afbeeldingen
Corten en Ruyten, Rolduc in woord en beeld, p. 80 (verkleind). – Deutz, Regularchor-
herrenstift Klosterrath, afb. 14.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 4, nr. 2 (25 maart). – Jaffé, Regesta pontifi-
cum I, p. 804, nr. 6961 (25 maart). – Wauters, Table chronologique II, p. 114 en VII-1,
p. 209. – Robert, Étude sur les actes, p. 101, nr. 213 (27 maart). – Thesaurus diplomati-
cus 1997, W 5405 (25 maart).

Datering
Door de onjuiste transcriptie VIII voor VIIII bij de dagaanduiding, het eerst in afschrift B,
is de oorkonde in de overlevering veelal onjuist gedateerd.

Echtheid en ontstaan
Deze oorkonde is door Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 21; Urkundenstudien,
p. 297) als ‘onbetwistbaar origineel’ aangeduid. Ondanks enkele bezwaren concludeerde
ook Boeren (Oudste oorkonden, p. 185): ‘Men heeft voorlopig de bulle als echt te
beschouwen.’ Boerens bezwaren golden slechts de subscriptie. Het chrismon was naar
zijn mening zeldzaam en het woord laudans week af van het meer gebruikelijke conlaudans,
evenals de schrijfwijze van de g in Ego. Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 68,
m.n. noot 84) heeft Boerens bezwaren terecht als vergezocht aangemerkt. Hij verwees
bovendien naar Klebel, Erzbischof Friedrich, p. 49-50, die een zestal pauselijke privi-
leges van dezelfde datum en drie dagen later voor verschillende geestelijke instellingen
met elkaar in verband meende te kunnen brengen (Jaffé, Regesta pontificum I, p. 804,
nr. 6957-6960, 6962). Al deze oorkonden hadden betrekking op familieleden van aarts-
bisschop Frederik I van Keulen en waren alle door tussenkomst van Richer van Kloos-
terrade tot stand gekomen. Voor de samenhang van de onderhavige oorkonde met de for-
mulering van de leefregel van Kloosterrade, zie Augustus, Consuetudines, p. 11-13 en
Deutz, Regularchorherrenstift Klosterrath, p. 133 en aldaar noot 263.
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Calixtusa episcopus, servus servorum Dei dilectis filiis Richero abbati et canonicis
in ecclesia Sancti Gabrielis de Rodob regularem vitam professis, tam presentibus quam
futuris, in perpetuum.c

Preceptum Domini habemus intrare per angustam portam, quia angusta via est quπ ducit
ad vitam. 

Quia igitur vos, o filii in Christo karissimi, per divinam gratiam aspirati mores vestros
sub regularis vitπ disciplina coercere et, ut angustam valeatis ingredi portam, communiter
secundum sanctorum patrum institutionem omnipotenti Domino deservire proposuistis, nos
votis vestris paterno congratulamur affectu. 

Unde etiam petitioni vestrπ benignitate debita impertientes assensum, religionis propo-
situm presentis privilegii auctoritate firmamus. Statuimus enim ut nulli omnino hominum
liceat vitπ canonicπ ordinem, quem professi estis, in vestra ecclesia immutare. Nemini etiam
professionis vestre facultas sit alicuius levitatis instinctu vel artioris religionis obtentu sine
prioris vel congregationis licentia de claustro discedere, quod si discesserit nullus eum epis-
coporum, nullus abbatum, nullus monachorum sine communium litterarum cautione susci-
piat, quandiu videlicet in ecclesia vestra canonici ordinis tenor Domino prestante viguerit.
Vestra itaque omnia protectione sedis apostolicπ munientes vobis vestrisque successoribus
in eadem religione mansuris ea perpetuo possidenda sancimus, quπ in presentiarum pro
communis victus sustentatione legitime videmini possidere, et quπcunque in futurum lar-
giente Domino iuste atque canonice poteritis adipisci. Nulli ergo hominum liceat eandem
ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere vel
temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum sus-
tentatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte te nunc
eius loci abbate vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu
violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanio-
ris secundum Dei timorem providerint eligendum. Electus autem a dicesanod benedicatur
episcopo, a quo etiam chrisma, oleum sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum
et ordinationes clericorum vestrorum accipietis, siquidem catholicus fuerit et gratiam atque
communionem apostolicπ sedis habuerit, et si ea gratis ac sine pravitate voluerit exhibere.
Alioquin pro eorundem sacramentorum susceptione catholicum quem malueritis antistitem
adeatis, salvo tamen in omnibus catholici Leodiensis episcopi iure ac reverentia. Sane fruc-
tuum vestrorum decimas, quos propriis sumptibus laboribusve colligitis, vobis absque epis-
coporum vel episcopalium ministrorum contradictione habendas statuimus. 

Siqua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostrπ constitutionis pagi-
nam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non pre-
sumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat,
reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo cor-
pore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo
examine districtπ ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem ecclesiπ iusta servantibus sit pax
Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonπ actionis percipiant et apud dis-
trictum iudicem premia πternπ pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.
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f(M) Ego Calixtuse catholicπ πcclesiπ episcopus laudans.f

Datum Laterani per manum Grisogoni sanctπ Romane ecclesiπ diaconi cardinalis ac
bibliothecarii, VIIII°g kalendas aprilis, indictione XVa, incarnationis dominicπ anno M° C°
XXII°, pontificatus autem domini Calixtih secundi pape anno IIII°.

3

[1126 augustus 2 - 1127 voorjaar]

Frederik I, aartsbisschop van Keulen, schenkt de abdij Kloosterrade de
tienden van haar met wijngaarden beplante ontginningen te Ahrweiler.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 763. – Hoog 471/478, breed
478/475, zonder pliek. – Een opgedrukt zegel: (S) rond troonzegel van de oorkonder, in
witte was, beschadigd (= Venner, Zegels, afb. 6, p. 48). – In dorso: (ca. 1250-1290) De
Ar[wei]lre. – (14de eeuw) De decimis vini de Arwiilre (aangevuld 17de eeuw) et nova-
libus vinearum ad monasterium Rodense spectantibus (aangevuld 18de eeuw) sine dato. –
(ca. 1770) II.13.A.1. Donation de quelques dimes novales en vin a Arweiler a l’abbaye
de Rolduc par Frederic archeveque de Cologne circa 1145.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 2v, nr. 6, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 78-79, nr. 2, naar A en B. – D. (1746-1761) Maas-
tricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 855, fol. 1r-v, fragment, naar A. – E.
(18de eeuw) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 763, gewaarmerkt
door notaris J.F. Daelen, naar A en B.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 24-25, nr. 15 (1159?), van A en B.

Afbeelding
Gärtner, Chorherrenstift Klosterrath, p. 214, afb. 2 (verkleind).

Regesten
Wauters, Table chronologique VII-1, p. 273 (1159?). – REK II, p. 35, nr. 231 (1118-1126). –
Frick, Quellen Neuenahr, p. 12, nr. 59 (1126 na 1 augustus). – Haas, Chronologische
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lijst, p. 22, nr. 11 (1118-1124). – Thesaurus diplomaticus 1997, W 7418 (1124). – Bous
en Klein, Quellen Ahrweiler, p. 38, nr. 13 (1126 na 1 augustus).

Datering
De ongedateerde oorkonde is door Franquinet en door Wauters ten onrechte toegeschre-
ven aan aartsbisschop Frederik II en met vraagtekens gedateerd in 1159. Op grond van
het optreden van de geestelijke getuigen dateerde Knipping (REK II, zie onder Regesten)
de oorkonde op 1118-1126. De poging van Boeren (Oudste oorkonden, p. 79-80) om deze
datering nader te specificeren door de terminus ante quem op 1124 te bepalen, is door
Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 72-73) terecht verworpen. In de Annales Roden-
ses wordt vermeld dat Embrico in 1115 ten behoeve van het klooster een wijngaard had
aangeplant; onmiddellijk daarna wordt de inhoud van onderhavige oorkonde weerge-
geven (Annales Rodenses, ed. Augustus en Jamar, p. 106). Gezien de wijze waarop de
annalist zijn gegevens placht te verwerken, kan dit niet als een bewijs dienen voor de
datering van de oorkonde. In Cartularium III heeft Heyendal het stuk als ouder dan 1122
vóór hiervóór nr. 2 geplaatst. In navolging van Dereine (Chanoines, p. 209) achtte Gärt-
ner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 73) het waarschijnlijk dat de schenking van de novale
tienden door de aartsbisschop, op verzoek van Kloosterrade, in dit specifieke geval tot
stand is gekomen na het pauselijke privilege van 1122 maart 24 (hiervóór nr. 2), waarin
Kloosterrade in het algemeen werd vrijgesteld van het betalen van tienden over de vruch-
ten die door de eigen inspanning van de abdij gekweekt waren. Aangezien Gärtner meende
dat in de periode na 1122 het abbatiaat van Borno het meest in aanmerking kwam,
dateerde hij de oorkonde op 1124-1126.

Deze steeds terugkerende terminus ante quem 1126, die aan Knipping ontleend wordt,
is echter onjuist. De jongste zekere vermelding van domproost Hendrik en domdeken
Egbert, dateert van 1 augustus 1126 (REK II, p. 34-35, nr. 228); hun opvolgers, dom-
proost Arnold en domdeken Hugo komen voor het eerst voor in een oorkonde gedateerd
op 1127 (REK II, p. 36, nr. 236), die dus uit het gehele jaar 1127 zou kunnen dateren.
De juiste terminus ante quem ligt in het voorjaar van 1127, op het niet precies bekende
moment dat Egbert tot bisschop van Münster verkozen werd; zijn voorganger als bisschop
van Münster stierf op 28 februari (Groten, Priorenkolleg, p. 242, noot 7). Frick (Quel-
len Neuenahr, p. 12, nr. 59) heeft al gewezen op de consequenties van het optreden van
graaf Lotharius van Are voor de terminus post quem: in de eerder genoemde oorkonde
van 1 augustus 1126 (REK II, p. 34-35, nr. 228) komt nog graaf Diederik van Are voor.
Deze datering bevestigt de aangehaalde veronderstelling van Gärtner omtrent de relatie
tussen hiervóór nr. 2 en dit nr. 3 en de rol van abt Borno.

Echtheid
Terwijl Oppermann (Urkundenstudien, p. 296-297; Oorkonden Kloosterrade, p. 20-21)
de onderhavige oorkonde voor onbetwistbaar echt hield, beschouwde Boeren het stuk om
drie redenen als onecht (Oudste oorkonden, p. 79-80). Volgens Boeren wees het dictaat
op ‘mundering in Rolduc’, wat in zijn ogen blijkbaar een aanwijzing voor onechtheid
was. Bovendien vond hij het feit dat in de in zijn ogen onechte oorkonden hierna nr. 8
en nr. 13 aan de onderhavige oorkonde gerefereerd werd, verdacht. Tenslotte wees hij
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zijn ‘schoolhand A’, die ook hiervóór nr. 1 en hierna nr. 48 zou hebben gemundeerd, aan
als vervaardiger van deze ‘natekening’ (Boeren, Oudste oorkonden, p. 15). Stiennon (Écri-
ture diplomatique, p. 254) noemde Boerens identificatie van de hand die dit stuk mun-
deerde met de schrijver van nr. 48 ‘tout à fait arbitraire’ (vgl. hiervóór nr. 1 onder Echt-
heid en ontstaan. Peters (Studien, p. 193-200 en p. 249-251) beschouwde de oorkonde,
zowel op grond van het schrift als van het dictaat als een product van de Keulse aarts-
bisschoppelijke kanselarij. Er is geen reden aan de echtheid van de oorkonde te twijfelen.

(C) In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.

Ego Fridericus sanctπ Coloniensis πcclesiπ Dei gratia archiepiscopus.

Cum ad omnes fidei domesticos bonum operari iubeamur, maxime tamen eorum memores
esse debemus qui sua relinquentes et pauperem Christum nudi sequentes vere et confiden-
ter dicunt cum psalmista: ‘Dominus pars hereditatis meπ’.

Quod ego, prout Dominus donavit, in animum dimittens fratribus meis regularibus vide-
licet canonicis de Rode in villa Arwilerea quasdam mei iuris decimas ob animπ meπ remedium
perenniter tradidi. Siquidem infra terminos prefatπ villπ in suis novalibus vineas plantantes,
ipsarum vinearum, quia meo tempore novatπ sunt, decimam, sicut a me suppliciter petive-
runt, ita efficaciter obtinuerunt.

Hanc tam legaliter et pie factam traditionem ne quis inposterum calumpniari possit vel
audeat, banno confirmavimus. Presenti etiam cartula cum sigilli nostri impressione sanxi-
mus subscriptis testibus quorum hπc sunt nomina: clerici Heinricusb maioris πcclesiπ prepo-
situs, Ekebertus Sancti Petri decanus, Herimannus Sancti Gereonis prepositus, Godefridus
Sancti Severini prepositus, Tiedericus Sanctπ Mariπ ad Gradus prepositus, liberi Adolfusc

comes de Saphenberchd, Lvtheruse comes de Are, Cvnradus comes de Bunna, Gerardus
comes de Hohstadef, ministeriales Almerus advocatus, Herimannus advocatus, Heinricusg,
Amelricus, Hartwicus.

4

[1126 december 25 -] 1127 [december 24]

Paus Honorius II beveelt Borno, overste van Kloosterrade, zich te voe-
gen naar de meerderheid van de broeders of Kloosterrade te verlaten
zonder het statuut van de abdij te wijzigen.

Vermelding
Deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een vermelding in de Annales
Rodenses (zie Annales Rodenses, ed. Augustus en Jamar, p. 142). De passage waaruit
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het bestaan van een deperditum blijkt, luidt: qui (namelijk paus Honorius II) data eis
testificatione auctoritatis sue precepit Bornoni ut aut solus cederet pluribus aut egredere-
tur locum sine rerum commutationibus. Ipse autem comperto apostolici precepto…

Datering
Aangenomen is dat de schrijver van de Annales Rodenses, die de gebeurtenis in 1127
situeerde, de kerststijl toepaste. Strikt genomen ontbreekt daarvoor het bewijs (zie Annales
Rodenses, ed. Augustus en Jamar, p. 31).

5

1140 augustus 28

Adelbero II, bisschop van Luik, oorkondt dat Rudolf de Turri, ministeriaal
van graaf Adolf van Saffenberg, met instemming van zijn echtgenote Wal-
drade en zijn zonen Paganus, Gevehard en Herman, via zijn heer, voogd
van de abdij Kloosterrade, zijn bezit te Hubach, waarop een vrouwen-
klooster (Marienthal) is gebouwd, aan de abdij heeft geschonken, en regelt
de verhouding tussen de abdij en het dochterklooster.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 676. – Hoog 573/585, breed
458/456, zonder pliek. – Een bevestigingsplaats voor een opgedrukt zegel: (LS). – In
dorso: (ca. 1250-1290) De Valle Sancte Marie. – (17de eeuw) Documentum monasterii
Valiis Sancte Marie quod perpetuo monasterio Rodensi suberunt, quia de bonis monas-
terii Rodensis sunt dotate, que bona monasterium Rodense a domino de Saffenborch
obvenerunt. Arnoldus Coloniensis archiepiscopus 1140. – (ca. 1770) II.33.A.1. Diplome
d’Adelberon, eveque de Liege, touchant la dotation du couvent de Marienthal, et la juris-
diction de l’abbe de Rolduc sur le dit couvent 1140 27 aout.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 4v, nr. 17, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 83-84, nr. 5, fragment, naar A en B. – D. (1757-1781)
Kerkrade, GA, archief parochie St.-Lambertus, collectie ‘Schepenbank Kerkrade’ (voor-
heen Maastricht, RAL), inv. nr. 19, fragment, naar A. – [E]. (18de eeuw) Niet voorhan-
den, maar bekend uit a, door Wynants, lid van de Raad van Brabant, naar A of C.

Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica IV, p. 368-369, nr. 31, van [E]. – b. Thesaurus
diplomaticus 1997, W 7410 = D 5782, van A.
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Afbeeldingen
Oppermann, Oorkonden Kloosterrade, afb. 2, fragment. – Gärtner, Chorherrenstift Klos-
terrath, p. 216, afb. 4 (verkleind).

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 7, nr. 4. – Wauters, Table chronologique II, p. 220
en VII-1, p. 235. – REK II, p. 64, nr. 388. – Haas, Chronologische lijst, p. 24, nr. 19.

Echtheid en ontstaan
Oppermann en Boeren hielden de onderhavige oorkonde, zowel op grond van het schrift
als van de inhoud, voor onecht. Het schrift zou een ‘nagetekend’ karakter vertonen
(Oppermann, Oorkonden Kloosterrade, p. 22-23; Urkundenstudien, p. 297-298; Boeren,
Oudste oorkonden, p. 15-16). Op grond van het onderzoek van Stiennon (Écriture diplo-
matique) noemde Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 75) het origineel echter ‘rein
äußerlich typisch für Stücke aus dieser Zeit und aus diesem Raum’. 

Inhoudelijk bracht Oppermann drie argumenten naar voren. In de eerste plaats stond
er blijkens de tekst van de oorkonde ten tijde van de beoorkonding al een klooster in
Hubach (in quo πcclesia constructa est). Daarover merkte Oppermann op: ‘Het is zon-
der meer duidelijk dat dit een anachronisme is; pas na de overgave van het stuk grond
aan de kerk van Kloosterrade kan het nonnenklooster ingericht zijn.’ In de tweede plaats
ontbreekt in de Annales Rodenses de naam van de schenker van het allodium Hubach,
Rudolf de Turri, terwijl dit volgens Oppermann toch ‘de belangrijkste inhoud’ van de
oorkonde was. In de derde plaats luidt het begin van de corroboratio hanc tam legali-
ter et pie factam traditionem. Oppermann meende dat een dispositio voorafgaand aan
een zo geformuleerde corroboratio alleen de schenking of overdracht (traditio) van een
goed kon bevatten; de overige inhoud van de dispositio (de regeling van de relatie tus-
sen Kloosterrade en Marienthal) zou daarom wel onecht moeten zijn. Daaruit leidde
Oppermann vervolgens een extra argument voor de onechtheid van de onderhavige oor-
konde af: want als er op 28 augustus 1140 slechts sprake was van een eenvoudige schen-
king, dan was een beoorkonding door de bisschop van Luik (naast hierna nr. 6, de beoor-
konding door de aartsbisschop van Keulen) overbodig (Oppermann, Oorkonden
Kloosterrade, p. 34-36; Urkundenstudien, p. 305-306).

Oppermanns eerste bezwaar is onbegrijpelijk in het licht van de Annales Rodenses. De
gang van zaken is daar helder uit de doeken gedaan. In 1136, misschien 1137, was begon-
nen met de bouw van een klooster dat Marienthal zou gaan heten. In 1140 – constructa (…)
orientali parte illius ecclesie (…) et oportuna maxime officinarum diversitate (…) et con-
scriptis utriusque episcopi Adelberonis et Arnoldi cartis cum sigillatione (…), met andere
woorden, zodra de bouw ver genoeg gevorderd was – werden de zusters overgebracht en
werden de oorkonden nr. 5 en nr. 6 uitgevaardigd (Annales Rodenses, ed. Augustus en
Jamar, p. 164, 166, 170). Tegelijk werd ook nr. 7 uitgevaardigd waarin expliciet sprake is
van de voltooiing van het klooster. Het derde bezwaar, dat er op 28 augustus 1140 slechts
sprake was van een traditio, en dat daarvoor geen oorkonde van de bisschop van Luik vereist
was, is geen bewijs voor onechtheid. In tegendeel; het feit dat de rechtshandeling dubbel
beoorkond werd, is het beste bewijs dat het om meer dan een eenvoudige schenking ging.
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Zo verwierp ook Boeren de inhoudelijke argumentatie van Oppermann. Terecht
meende hij dat de oorkonde vooral de gezagsrelatie tussen Kloosterrade en Marienthal
moest regelen: ‘Dispositio (…) is de vaststelling van het kloosterstatuut van Mariënthal,
de linea de obedientia. Bedoeling van de narratio is, deze linea te funderen op de blote
eigendom’ (Boeren, Oudste oorkonden, p. 80-84, m.n. p. 83). In de eigenkerkrechtelijke
verhoudingen was de beoorkonding van de schenking door Rudolf de Turri essentieel
voor de fundering van de gezagsrelatie tussen Kloosterrade en Marienthal. De annalist,
die de naam van de schenker wegliet, vermeldde uitdrukkelijk wel het eigendomsrecht
en de gezagsrelatie: quia locus ille proprius sit huius ecclesie et ipse sorores omnino huic
prelato debeant obedire (Annales Rodenses, ed. Augustus en Jamar, p. 170-172) Zo noemt
ook nr. 7 de onderhavige oorkonde en nr. 6: conscriptis cartis de respectu et obedientia.

Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 78) heeft in navolging van Oppermann op
grond van de corroboratio het bestaan van een zogenaamde ‘Traditionsnotiz’ veronder-
steld. Hoewel niet is uit te sluiten dat de schenking van Hubach eerder tussen Klooster-
rade en Rudolf de Turri schriftelijk was vastgelegd, is het de vraag of dit uit de formu-
lering van de corroboratio noodzakelijk volgt. Voor de echtheid van het stuk zou dat, ook
volgens Gärtner, geen consequenties hebben. De corroboratio in de onderhavige oorkonde
komt echter vrijwel letterlijk overeen met die in hiervóór nr. 3, een oorkonde van aarts-
bisschop Frederik I van Keulen, die waarschijnlijk in de aartsbisschoppelijke kanselarij is
gedicteerd. Dat zou impliceren dat de veronderstelde schenkingsoorkonde (de ‘Tradi-
tionsnotiz’) eveneens op naam zou hebben gestaan van de aartsbisschop. Het is waar-
schijnlijker dat nr. 5 en nr. 6 in Kloosterrade zijn gedicteerd en dat daarbij de corrobo-
ratio aan nr. 3 is ontleend. De vraag is of in dat geval aan de exacte bewoordingen veel
belang moet worden gehecht.

Samenhang
Afgezien van de wisseling van de oorkonder in de intitulatio en van de eerste getuige,
komt de tekst van de onderhavige oorkonde vrijwel woordelijk overeen met de hierna vol-
gende oorkonde nr. 6 van dezelfde datum. Eveneens op die datum is een tweede oorkonde
van de aartsbisschop van Keulen (nr. 7) uitgevaardigd, waarin de dotatie van Marienthal
wordt opgesomd.

Teksteditie
Hoewel bij gelijktijdig uitgevaardigde oorkonden strikt genomen geen sprake is van ont-
lening, zijn in nr. 6 terwille van de duidelijkheid de overeenkomstige passages in petit-
druk weergegeven. 

In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.

Ego Adelbero sanctπ Leodiensis πcclesiπ episcopus, in perpetuum. 

Notum facio omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris quod Rudolfusa qui
dictus est de Turri ministerialis comitis Adolfib de Saphenbergc consensu et rogatu uxoris
suπ Waldradis et filiorum suorum Pagani, Geuehardi, Heremannid dedit πcclesiπ Sanctπ
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Mariπ Sanctique Gabrielis quπ est in Rode per manum domini sui eiusdem πcclesiπ advo-
cati allodium quod habuit in Hubach pro salute animπ suπ et parentum tam suorum quam
uxoris suπ, in quo πcclesia constructa est in honore Dei genitricis Mariπ et Iohannis Evan-
gelistπ, in quae pauperes eiusdem πcclesiπ Rodensis sorores serviunt Deo Eiusque genitrici.
Ipsum autem allodium cum vinea ad se pertinente, quπ usque ad silvam porrigitur, locatum
videlicet inter allodium πcclesiπ Dei genetricis quπ est in Resene et allodium quod pertinet
ad Vettelhouen, et in ipsa ripa fluminis Hubach clauditur, cambivit idem Rudolfusf cum
allodio suo quod emerat propria substantia quod scilicet positum est inter Defuernogen et
ipsum claustrum in monte Logescossehg. Et una pars sita est supra Bortte et alia ad Maren;
has duas partes dedit pro ipso allodio Nicholaoh de Frisheimi filio Heinricij ministeriali
Beati Petri Coloniπ. Iustum preterea videtur et competens ut de respectu etiam et obe-
dientia, quam eedem sorores abbati et πcclesiπ suπ Rodensi hactenus exibuerunt quomodo
in futurum exibebunt, certa et rationabilis prescribatur linea. Sorores ergo, quπ in preno-
minato loco transpositπ sunt, qui locus ut dictum est proprius est Rodensis ecclesiπ, omni-
modam subiectionem et obedientiam abbati et πcclesiπ a qua transmissπ sunt, ut hactenus
exibuerunt, exibebunt ut videlicet nulla sororum sine licentia et consilio eius intromittatur
vel suscipiatur. Nullus fratrum ad regimen vel servicium earum preter eos, kquos ipse cum
consilio fratrum admiserit, admittatur, quod, si aliqua intromissa vel aliquis admissus fue-
rit, irritum sitl et instabile. Hπc quoque caritatis vicissitudo sororibus impendatur ut nullam
preter consensum sororum sanioris consilii suscipere compellantur ne in aliquo pauperes
sorores graventur. Quπ vero intromissπ communi consensu fuerint tempore quo abbati visum
fuerit secundum morem et consuetudinem πcclesiπ, professionem devote faciant et obedien-
tiam ei prompte et humiliter promittant. Soror autem quπ pro regimine ordinis preponi
debet sororibus, idonea et tali officio utilis per abbatem cum consilio fratrum et sororum,
quas ipse admittere voluerit, preponatur cui ab omnibus sororibus secundum institutionem
religionis et ordinis absque contradictione obediatur. Nullum tamen officium, nullam obe-
dientiam alicui sororum preter abbatis et prioris sui consilium et consensum iniungere pre-
sumat, nec aliquam singularitatem sibi usurpet, sed ordinem ipsa observare et ad hunc
observandum alias monere, instruere et coercere satagat. Si autem quod absit negligens vel
in aliquo notabilis et minus utilis reperta fuerit, abbas communicato cum senioribus πcclesiπ
fratribus consilio, etiam si sororibus displiceat, ab officio eam submoveat et aliam idoneam
loco eius substituat. Frater quoque, qui vice prioris post abbatem in omnibus πcclesiπ pro-
videbit, cum consilio fratrum de congregatione eligatur et sororibus per manum solummodo
abbatis preficiatur omnemque subiectionem et integram obedientiam tam abbati suo quam
πcclesiπ suπ cum omni humilitate exibeat, seseque in omnibus ad πcclesiam ut alium quemli-
bet fratrum in nullo dissimiliter negocio pertinere cognoscat. Porro idem frater, si huic
negocio non sufficiens vel non idoneus inventus fuerit, ad claustrum suum revocetur et ab
obedientia sibi credita relaxetur, alterque per manum abbatis et consilium fratrum loco eius
substituatur. 

Hanc tam legaliter et pie factam traditionem ne quis in posterum calumniari possit vel
audeat, banno confirmamus. Presenti etiam cartula cum sigilli nostri impressione sanximus,
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subscriptis testibus qui huic traditioni interfuerunt quorum hπc sunt nomina: Arnoldus
Coloniensis archiepiscopus, Arnoldus archidiaconus et prepositus maioris πcclesiπ, Tiepol-
dus prepositus Sancti Severini, Leodicenses archidiaconi Alexander et Elbertusm, Reinbal-
dus prepositus Sancti Iohannis et Sancte Crucis, Nicholausn prepositus Sancti Dionisii,
Heinricus prepositus Sanctπ Mariπ in Traiecto, liberi homines Adolfuso comes de Saphen-
bergp eiusdem πcclesiπ advocatus et filius eius Heremannusq, Gozevinusr de Heinsbergs et
filius eius Gozevinust, Conradus de Mereheimu, Tiepaldus de Eleslov, ministeriales comi-
tis Adolfiw Megenzo, Rudolfusx, cuius superius mentio facta est, Christianus de Rinchedorby.

Data est hπc cartula anno dominicπ incarnationis millesimo C° XL°, indictione III, quinto
kalendas septembris.

6

1140 augustus 28

Arnold I, aartsbisschop van Keulen, oorkondt dat Rudolf de Turri, minis-
teriaal van graaf Adolf van Saffenberg, met instemming van zijn echt-
genote Waldrade en zijn zonen Paganus, Gevehard en Herman, via zijn
heer, voogd van de abdij Kloosterrade, zijn bezit te Hubach, waarop een
vrouwenklooster (Marienthal) is gebouwd, aan de abdij heeft geschon-
ken, en regelt de verhouding tussen de abdij en het dochterklooster.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 675. – Hoog 570/568, breed
477/465, zonder pliek. – Opgedrukt zegel: (S) troonzegel van de oorkonder, in witte was,
beschadigd (= Venner, Zegels, afb. 8, p. 50). – In dorso: (16de eeuw) Belangende clooster
Merriendaal. – (17de eeuw) Documentum monasterii Vallis S. Mariae, quod perpetuo
monasterio Rodensi subiectum, quia de bonis monasterii Rodensis sunt dotatae quodque
nulla domina absque notitia reverendi praelati Rodensis eidem monasterio Vallis [S.] Mariae
prae[nota]tae (door een andere hand later aangevuld) neque aliqua ad monasterium sine
abbatis Rodensis notitia suscipiatur. Anno 1140 27 augusti. – (ca. 1770) II.33.A.2.
Diplome d’Arnold, archeveque de Cologne, touchant la jurisdiction et l’autorite de l’abbe
de Rolduc sur le couvent de Marienthal 27 aout 1140.

Afschriften
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 81-83, nr. 4, naar A. – C. (1751-1781) Kerkrade, GA, archief parochie St.-Lambertus,
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collectie ‘Schepenbank Kerkrade’, inv. nr. 19, naar A. – D. (18de eeuw) Keulen, Histo-
risches Archiv, collectie Alfter, XXXIII, p. 121, direct of indirect naar A.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 4-7, nr. 3, van A.

Afbeelding
Gärtner, Chorherrenstift Klosterrath, p. 215, afb. 3 (verkleind).

Regesten
Wauters, Table chronologique II, p. 220 en VII-1, p. 235. – REK II, p. 63-64, nr. 386. –
Tille en Krudewig, Archive Rheinprovinz I, p. 170, nr. 31d. – Frick, Quellen Neuenahr,
p. 16, nr. 92. – Haas, Chronologische lijst, p. 24, nr. 18. – Thesaurus diplomaticus 1997,
W 7409.

Echtheid en ontstaan
De onderhavige oorkonde is door Oppermann en Boeren voor onecht gehouden. Zie voor
de verwerping van hun inhoudelijke bezwaren hiervóór nr. 5, waarvan de tekst gelijk-
luidend is, onder Echtheid en ontstaan. 

Volgens Oppermann was het origineel van de onderhavige oorkonde evenals hierna
nr. 14 en nr. 20 door een 15de-eeuwse hand geschreven, en dus als schijnorigineel te
beschouwen (Oppermann, Oorkonden Kloosterrade, p. 27; Urkundenstudien, p. 301).
Of hij de drie oorkonden ook als gelijkhandig beschouwde, is niet duidelijk. Opvallend is
dat Oppermann bij de onderhavige oorkonde niet van natekening repte. Boeren meende
dat er zowel van gelijkhandigheid als van natekening sprake was: ‘Het schrift dezer
drie oorkonden is volkomen gelijk, zoals Oppermann opmerkte… In Fr. 3 [de onderhavige
oorkonde] heeft de schrijver zich wat meer moeite gegeven “oud” te schrijven’ (Boeren,
Oudste oorkonden, p. 27-28). 

Uitgaande van de stellige overtuiging dat het schrift 15de-eeuws was, dateerde Boeren
de vervalsing op het eind van de 15de eeuw, omdat er juist toen onenigheid was ontstaan
over het gezag van de abt van Kloosterrade over Marienthal. Omdat echter de schrijver
van de Annales Rodenses meedeelt dat hij bezegelde oorkonden van aartsbisschop en bis-
schop gezien heeft, veronderstelde Boeren dat het bewaard gebleven 15de-eeuwse schijn-
origineel een afschrift was van een gelijkluidend 13de-eeuws falsum (Boeren, Oudste
oorkonden, p. 80-83, m.n. p. 83). Na de eerdere verklaring met betrekking tot de ver-
vaardiging van het 15de-eeuwse schijnorigineel, werpt deze laatste veronderstelling op
haar beurt de vraag op waarom in de 13de eeuw een schijnorigineel zou zijn vervaardigd.

De gelijkhandigheid en de datering van nr. 14 en nr. 20 staan vast, maar de toewij-
zing van de onderhavige oorkonde aan diezelfde hand is terecht reeds door Gärtner
(Chorherrenstift Klosterrath, p. 75) bestreden, ‘wenngleich das gesamte Schriftbild
ebenso wie die Ausführung einiger Kapitalen auf eine spätere Abschrift schließen lassen’.
Voor Gärtner was dat geen aanleiding om materiële onechtheid aan te nemen. Wel
beschouwde hij het origineel als ‘Ersatzstück für das wohl verlorengegangene Original’
(ibidem). Men krijgt de indruk dat Gärtner zich enigszins op sleeptouw heeft laten nemen
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door Oppermann en Boeren. De paleografische argumentatie is echter minimaal (één
kapitale N in regel 8); bovendien laat Gärtner zich niet uit over het opgedrukte zegel
van de aartsbisschop. Moet dat ook als onecht beschouwd worden? 

Zoals de inhoudelijke bezwaren tegen de onderhavige oorkonde geen stand houden,
zo ook zien we in het schrift geen enkele aanleiding om van onechtheid te spreken.
De schriftvergelijking tussen nr. 5 en nr. 6 levert echter enkele opvallende conclusies op.
Het schriftbeeld van beide stukken is zeer verschillend. In elk geval zijn de beide teksten
met verschillende pennen geschreven. Bevat nr. 5 een aantal typisch Luikse elementen,
zoals de vorm van de afkortingstekens voor -us en -ur, in de onderhavige oorkonde ont-
breken dergelijke elementen. Er is echter ook een aantal opvallende overeenkomsten.
De opmaak van de beide originelen komt overeen: de liniëring, het geoblongeerde begin-
protocol, de opgedrukte bezegeling middenonder. Ook in het schrift vallen enkele over-
eenkomsten op, de minuskel-g in het geoblongeerde schrift en de schrijfwijze van anno
in de datumregel, die nauwelijks op toeval kunnen berusten. Gelijkhandig of niet, ook
uitwendige beïnvloeding van het ene stuk op het andere is onmiskenbaar. Overigens is
een dergelijke beïnvloeding a priori geen reden kwade bedoelingen te veronderstellen. 

Samenhang
Zie nr. 5 onder Samenhang.

Teksteditie
Hoewel bij gelijktijdig uitgevaardigde oorkonden strikt genomen geen sprake is van ont-
lening, zijn terwille van de duidelijkheid de met nr. 5 overeenkomstige passages in petit-druk
weergegeven.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Ego Arnoldvs Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archyepiscopus, in perpetuum. 

Notum facio omnibus Christifidelibus tam presentibus quam futuris quod Rudolfus qui dictus est de Turri minis-

terialis comitis Adolfi de Saphenberg consensu et rogatu uxoris sue Waldradis et filiorum suorum Pagani, Geue-

hardi, Heremanni dedit ecclesie Sancte Mariπ Sanctique Gabrielis que est in Rode per manum domini sui eiusdem

ecclesie advocati allodium quod habuit in Hubach pro salute animπ sue et parentum tam suorum quam uxoris sue,

in quo ecclesia constructa est in honore Dei genitricis Marie et Iohannis Evangeliste, in qua pauperes eiusdem

ecclesie Rodensis sorores serviunt Deo Eiusque genitrici. Ipsum autem allodium cum vinea ad se pertinente, que

usque ad silvam porrigitur, locatum videlicet inter allodium ecclesie Dei genitricis quπ est in Resene et allodium

quod pertinet ad Vettelhouen, et in ipsa ripa fluminis Hubach clauditur, cambivit idem Rudolfus cum allodio suo

quod emerat propria substantia quod scilicet positum est inter Defuernogen et ipsum claustrum in monte Loges-

cosseh. Et una pars sita est supra Bortte et alia ad Maren; has duas partes dedit pro ipso allodio Nicholao de Fris-

heim filio Heinrici ministeriali Beati Petri Coloniπ. Iustum preterea videtur et competens ut de respectu etiam et

obedientia, quam eedem sorores abbati et ecclesiπ sue Rodensi hactenus exibuerunt quomodo in futurum exibebunt,

certa et rationabilis prescribatur linea. Sorores ergo, que in prenominato loco transposite sunt, qui locus ut dictum

est proprius est Rodensis ecclesie, omnimodam subiectionem et obedientiam abbati et ecclesiπ a qua transmisse sunt,

ut hactenus exibuerunt, exibebunt ut videlicet nulla sororum sine licentia et consilio eius intromittatur vel susci-

piatur. Nullus fratrum ad regimen vel servitium earum preter eos, quos ipse cum consilio fratrum admiserit, admitta-

tur, quod, si aliqua intromissa vel aliquis admissus fuerit, irritum sit et instabile. Hec quoque caritatis vicissitudo
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sororibus impendatur ut nullam preter consensum sororum sanioris consilii suscipere compellantur ne in aliquo pau-

peres sorores graventur. Que vero intromisse communi consensu fuerint tempore quo abbati visum fuerit secundum

morem et consuetudinem πcclesiπ, professionem devote faciant et obedientiam ei prompte et humiliter promittant.

Soror autem quπ pro regimine ordinis preponi debet sororibus, idonea et tali officio utilis per abbatem cum consi-

lio fratrum et sororum, quas ipse admittere voluerit, preponatur cui ab omnibus sororibus secundum institutionem

religionis et ordinis absque contradictione obediatur. Nullum tamen officium, nullam obedientiam alicui sororum

preter abbatis et prioris sui consilium et consensum iniungere presumat, nec aliquam singularitatem sibi usurpet,

sed ordinem ipsa observare et ad hunc observandum alias monere, instruere et coercere satagat. Si autem quod absit

negligens vel in aliquo notabilis et minus utilis reperta fuerit, abbas communicato cum senioribus ecclesie fratri-

bus consilio, etiam si sororibus displiceat, ab officio eam submoveat et aliam idoneam loco eius substituat. Frater

quoque, qui vice prioris post abbatem in omnibus πcclesiπ providebit, cum consilio fratrum de congregatione eliga-

tur et sororibus per manum solummodo abbatis preficiatur omnemque subiectionem et integram obedientiam tam

abbati suo quam πcclesiπ suπ cum omni humilitate exibeat, seseque in omnibus ad ecclesiam ut alium quemlibet

fratrum in nullo dissimiliter negocio pertinere cognoscat. Porro idem frater, si huic negocio non sufficiens vel non

idoneus inventus fuerit, ad claustrum suum revocetur et ab obedientia sibi credita relaxetur, alterque per manum

abbatis et consilium fratrum loco eius substituatur. 

Hanc tam legaliter et pie factam traditionem ne quis in posterum calumniari possit vel audeat, banno confir-

mamus. Presenti etiam cartula cum sigilli nostri impressione sanximus, subscriptis testibus qui huic traditioni inter-

fuerunt quorum hec sunt nomina: Adelbero Leodicensis episcopus, Arnoldus archydyaconus et prepositus

maioris ecclesie, Tiepoldus prepositus Sancti Severini, Leodicenses archydyaconi Alexander et Elbertus, Rein-

baldus prepositus Sancti Iohannis et Sancte Crucis, Nicolaus prepositus Sancti Dionysii, Heinricus prepositus

Sancte Marie in Traiecto; liberi homines Adolphus comes de Saphenberg eiusdem πcclesiπ advocatus et filius eius

Heremannus, Gozevinus de Heinsberg et filius eius Gozevinus, Conradus de Mereheim, Tiepaldus de Eleslo; minis-

teriales comitis Adolfi: Megenzo, Rudolfus cuius superius mentio facta est, Christianus de Rinchedorb.

Data est hec cartula anno dominicπ incarnationis millesimo centesimo XL°, indictione III, quinto kalendas sep-

tembris.

7

1140 augustus 28

Arnold I, aartsbisschop van Keulen, geeft een opsomming van de goede-
ren die de abt van Kloosterrade aan de naar Marienthal overgebrachte
kloosterzusters in vruchtgebruik heeft gegeven. 

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
[B]. Niet voorhanden, maar bekend uit Tille en Krudewig, Archive Rheinprovinz I, p. 170,
nr. 31d, behorend tot een collectie van Eberhard von Claer, te Vilich. Na 1914-1918 is

22

a. 1140 nr. 7



deze collectie archiefstukken afkomstig van Marienthal niet teruggevonden; vgl. Oediger,
Bestände IV, p. 312.

Druk
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica IV, p. 369-370, nr. 32, direct of indirect van [A].

Regesten
Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 132, nr. 44 (28 november). – Goerz, Mittelrheinische
Regesten I, p. 540, nr. 1972. – REK II, p. 64, nr. 387. – Frick, Quellen Neuenahr, p. 17,
nr. 93. – Bous en Klein, Quellen Ahrweiler, p. 39, nr. 17.

Echtheid
Oppermann voerde drie redenen aan om de onderhavige oorkonde als onecht te beschou-
wen. De verwijzing in deze oorkonde naar de in zijn ogen onechte nr. 5 en nr. 6 gold
als verdacht, evenals het verzoek van de nonnen van Marienthal om extra steun pro
aedificiorum perfectione. Ten slotte beschouwde hij de passage met betrekking tot de
eventuele ruil van een wijngaard (Et cum sit illis contigua (…) ad ecclesiam Rodensem
revertentur) als ‘geheel onmogelijk’ (Oppermann, Oorkonden Kloosterrade, p. 36-39;
Urkundenstudien, p. 307-310). Boeren spreekt van ‘laat-middeleeuws maakwerk (…),
denkelijk wel van hand K’, die een zeer kritisch gebruik maakte van zijn bronnen (Boe-
ren, Oudste oorkonden, p. 85). Gärtner, Chorherrenstift Klosterrath, p. 78, zag in de
inhoud geen enkele aanleiding om aan de echtheid van de tekst te twijfelen. Terecht.
De oorkonden nr. 5 en nr. 6 zijn niet onecht, er is geen reden het verzoek om steun
bij de voltooiing van het klooster als verdacht te bestempelen en waarom de bepaling
over de ruil onmogelijk zou zijn, is een raadsel. Zie ook Kupper, Liège et l’église, p. 245,
noot 184.

Samenhang
De zinsnede conscriptis cartis de respectu et obedientia heeft betrekking op hiervóór
nr. 5 en nr. 6, die gelijktijdig tot stand gekomen zijn. De onderhavige oorkonde is opge-
maakt om Marienthal van een rechtstitel te voorzien ten opzichte van Kloosterrade. Het
stuk zal dan ook in Marienthal bewaard zijn, hetgeen wellicht de gebrekkige overlevering
verklaart.

Teksteditie
Daar de tekst alleen via a overgeleverd is, moeten we afgaan op Foppens’ transcriptie,
waarvan de betrouwbaarheid twijfelachtig is. De gedrukte tekst zal enige hypercorrecties
van zijn hand bevatten, zoals de schrijfwijze ae voor π of e. De schrijfwijze van de plaats-
namen wijkt vaak af van die in de Annales Rodenses en in andere oorkonden. In de
noten geven we daarom de naamsvarianten van de parafrase van de onderhavige oor-
konde in de Annales Rodenses (zie Annales Rodenses, ed. Augustus en Jamar, p. 172).
De met nr. 5 en nr. 6 overeenkomstige passages, de getuigenlijst en de datumregel wor-
den niet in petit-druk weergegeven, aangezien de oorkonden gelijktijdig zijn vervaardigd
en het dus niet om ontlening zal gaan.
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In nomine sanctae et individuae Trinitatis.
Ego Arnoldus Dei gratia sanctae Coloniensis ecclesiae archiepiscopus omnibus tam prae-

sentibus quam futuris Christi fidelibus.
Cum ea quae a fidelibus cognita et nobis revelata fuerunt, auctoritate episcopali nos fir-

mare conveniat, ea quae in praesentia nostria facta sunt, corroborare nos decet attentius. 
Unde notum vobis facio quod, cum abbas Rodensis ecclesiae pro maiore fratrum ibidem

Deo servientium tranquillitate transposuisset sorores eiusdem ecclesiae in Vallem, quae prius
Hubach nunc autem Sanctae Mariae dicitur, conscriptis cartis de respectu et obedientia,
quam eaedem sorores abbati et ecclesiae suae a qua transmissae sunt exhibebunt, omni-
busque legitime dispositis discrevit eis abbas quaedam allodia, agros et vineta, non ut ea
penitus sequestraret ab ecclesia Rodensi, cuius propria sunt et possessiva, sed ut illis pro
tempore subpeditarent nutrimenta. Quorum hic subiecta continentur vocabula: allodium
videlicet Rudolphi qui dictus est De Turri cum vineis; Gisenrotheb cum agricultura; apud
Asthc allodium quod dicitur Rethd cum agricultura et quadam silva; et huic inferius terra
Walpreschsfort nuncupata et ibidem unus censualis mansus; apud Bornene dimidius cen-
sualis mansus; apud Nieuwilref septem solidi et quatuor denarii Coloniensis monetae; apud
Gudolph-Rotheg septem solidi Coloniensis monetae; apud Friesthemh quatuor solidi Colo-
niensis monetae, exceptis duobus denariis; apud Waulei molendium decem solidorum et
trium obulorum. Praedicta vero allodia cum suis appenditiis ipsae sorores de manu abbatis
sui pro victus sustentatione perpetue possidenda, si saltem sub Rodensis ecclesiae disciplina
authore Deo perseveraverint, susceperunt. Sollicitabant autem abbatem cum humili sup-
plicatione ut eis novellum silvestrem et ab homine nunquam inhabitatum locum ingressis
aliquo beneficio pro aedificiorum perfectione partialiter subveniat, cum praenominata bona
tantae multitudini, quae triginta et septem fuerej, victus subsidium vix praestare possent.
Abbas autem accepto seniorum fratrum qui tum aderant consilio considerata loci importu-
nitate assignavit ipsis quaedam allodia quae ipsis ad tempus in praedictis administrent
necessaria. Quorum hic continentur nomina: allodium apud Meniscozenk cum agris et
vineis, Neurothel cum possessione et agricultura, preterea mansum cum dimidio, quem ante
annum a Theodorico de Bodenheim Rodensis emit ecclesia, hanc reservans successoribus
libertatem ut, cum sorores authore Deo aut fidelium oblationibus sive propriis manuum
laboribus in aedificiis caeterisque vitae necessariis provisae fuerint, aut quandocumque
abbati placuerit, praenominata loca ecclesiae suae Rodensi cuius propria sunt sine aliqua
sororum contradictione restituat. Eadem lege concessit ipsis vineam quae a sinistris ad exitum
eiusdem vallis est sita in clivo montis pendula. Et cum sit illis contigua et opportuna, dedit hanc
ipsis libertatem ut, si quam eiusdem quantitatis et valoris vineam in terminis villae de Arwiler
postmodum obtinere possent, eandem abbati et fratribus legitima assignabunt permutatione
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aut alia quacumque conventione cum abbatis et fratrum consensu ecclesiae suae perpetue
possidendam consignabunt. Porro si sorores id facere recusaverint aut neglexerint, pro-
prietas dictae villae cum praenominatis allodiis ad ecclesiam Rodensem revertenturm.

Amore igitur conservandae veritatis, ne res in praesentia nostra acta tempore currente
memoriam excidat humanam et ecclesia Rodensis sua privetur haereditate, cartham prae-
sentem fieri volui, quam et sigillo nostro roboravi, anathematis vinculum adiiciens si quis
ea quae rationabiliter acta sunt infringere temptaverit, subscriptis testibus qui huic traditioni
interfuerunt, quorum haec sunt nomina: Adalbero Leodiensis episcopus, Arnoldus archi-
diaconus et praepositus maioris ecclesiae, Tiepoldus praepositus Sancti Severini, Leodienses
archidiaconi Alexander et Elbertus, Reynbaldus praepositus Sancti Iohannis et Sanctae Cru-
cis, Nicolaus praepositus Sancti Dionysii, Henricus praepositus Sanctae Mariae in Traiecto;
liberi homines: Adolphus comes de Saphenbergh et filius eius Hermannus, Goeswinus de
Heynsbergh et filius eius Goeswinus, Conrardus de Mereheim, Tiepaldus de Eleslo; minis-
teriales comitis Adolphi: Megenzo, Rudolphus cuius superius facta mentio, Christianus de
Rinchedorp.

Data est haec cartha anno dominice incarnationis millesimo centesimo quadragesimo,
indictione tertia, quinto kalendas septembris.

8

1140 september 20 Keulen, St.-Pieterskerk

Arnold I, aartsbisschop van Keulen, bevestigt de verwerving door de abdij
Kloosterrade van een aantal nader omschreven bezittingen.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 677 (voorheen Rolduc, oorkon-
den, nr. 3; vgl. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 292 ad c). – Hoog 503/514, breed
378/337, pliek 18/37. – Enig tekstverlies door slijtage, vooral aan de linkerzijde. – Een aan
een geelzijden streng uithangend zegel (bevestigingstype 5): (S) fragment van een
(rond?) troonzegel van de oorkonder, in bruine was (vgl. Venner, Zegels, afb. 7, p. 49). –
In dorso: (ca. 1250-1290) Privilegium de diversis bonis. – (14de eeuw) Privilegium de
diversis bonis. – (idem, door een andere hand) huic ecclesie datis. – (17de eeuw)
Littere concernentes diversa bona Rodensi monasterio data, sita in Arweiler et loca cir-
cumiacentia, item Crombach, Herbach et alia plurima. – (ca. 1700) Anno 1140 20 sep-
tembris. – (ca. 1770) I.10.B.1. Confirmation de plusieurs biens de la premiere fondation
de l’abbaye de Rolduc nommement de Crumbach etc. par Arnold archeveque de Cologne
20 septembre 1140.
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Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 3v, kol. 2, nr. 15, naar A. – C. (16de eeuw) Hersel, parochiearchief, z.n. (vgl. Tille
en Krudewig, Archive Rheinprovinz I, p. 154, nr. 4). – [D]. (1675) Niet voorhanden,
maar bekend uit Tille en Krudewig, Archive Rheinprovinz I, p. 170, nr. 31a, gewaarmerkt
afschrift, behorend tot een collectie Von Claer te Vilich, die sinds 1918 niet meer is
aangetroffen. – E. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828
(Cartularium III), p. 84-86, nr. 6, naar A en B. – F. (1746-1761) Maastricht, RAL, archief
abdij Kloosterrade, inv. nr. 855, fol. 1v, fragment, naar A.

Drukken
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 132-134, nr. 45 (oktober 20), waarschijnlijk van E. –
b. De Reiffenberg, Chartes inédites I, p. 108-110, nr. 5 (oktober 20), van E. – c. Fahne,
Codex Salm-Reifferscheid, p. 4-5, nr. 5, fragment, van a.

Regesten
Goerz, Mittelrheinische Regesten I, p. 541, nr. 1974. – Wauters, Table chronologique II,
p. 220 en VII-1, p. 235. – Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 8, nr. 6. – Tille en Krude-
wig, Archive Rheinprovinz I, p. 170, nr. 31a. – REK II, p. 64-65, nr. 389. – Coenen, Lim-
burgsche oorkonden I, p. 149, nr. 335. – Thesaurus diplomaticus 1997, W 5406. – Bous
en Klein, Quellen Ahrweiler, p. 40, nr. 18.

Echtheid en ontstaan
Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 23; Urkundenstudien, p. 298) en Boeren (Oud-
ste oorkonden, p. 15-17) beschouwden de onderhavige oorkonde als onecht, en wel als
een natekening naar een Luiks model. De onmiskenbaar Luikse invloed op het schrift
van deze oorkonde op naam van de Keulse aartsbisschop kan samenhangen met het feit
dat de oorkonde in Kloosterrade als destinatarisvervaardiging tot stand is gekomen.
De inhoudelijke argumenten die Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 40-44; Urkun-
denstudien, p. 311-314) en Boeren (Oudste oorkonden, p. 84-85) naar voren gebracht
hebben, houden geen stand. Ongetwijfeld is hun verdenking vooral gewekt door de ver-
wijzing in de onderhavige tekst naar hiervóór nr. 1, die zij ook als onecht beschouwden.
Ook Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 80-81) heeft zowel de paleografische als
de inhoudelijke bezwaren tegen de oorkonde afgewezen.

Teksteditie
Beschadigde tekstpassages in A zijn tussen teksthaken aangevuld naar B.

In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.

Ego Arnoldus sanctπ Coloniensis ecclesiπ archiepiscopus, in perpetuum.

Notum facio omnibus Christi fidelibus presentibus atque futuris qualiter πcclesia Roden-
sisa sub temporibus predecessorum meorum liberalitate principum, oblationibus fidelium
aucta vel promota est. 
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Igitur comes Adelbertusb de Saphenbergc post omnia beneficia, quibus predictam hones-
ted dotavit πcclesiam, postque datam omnimodam libertatem, sicut plenarie sub sigillo
episcopi Obertie continetur, mansum qui dicitur Germani specialiter pro anima matris suπ
Gepπf cum filio suo Adolfog eidem dedit πcclesiπ. In obitu vero eiusdem comitis Adelber-
tih predictus filius eius comes Adolfusi decimas, quas in predio suo Rimest et Gelliche et
Herdene dej Bredelok et Geneche possedit, cum omnibus appendiciis suis, sex quoque
bonuaria in Rimestl et tres curtes, qui apud ipsos vocantur houestede, pro anima patris
sui eidem tradidit πcclesiπ. Preterea in ipso allodio Rode loca quedam, quπ nominantur
Berenbruchm, Gerbrestbruch, sex quoque mansos et dimidium, id est quicquid ad benefi-
cium fratris Theodericin, qui cognominatus est Holgrimo, pertinebat, eidem πcclesiπ ipso
Theodericop rogante donavit, scilicet unum mansum in Crumbach, mansum et dimidium in
Rode, tres mans[os] apud Herbachq et mansum unum in Wilandeshus. Dedit eciam ipsi
πcclesiπ mansum Walthelmi et dimidium mansum Adolfir, mansum quoque Ansfridi iuxta
vivarium, tres quoque mansos, beneficium videlicet Hugonis fratris prenominati Theoder[i]-
cis, duos insuper mansos et viginti iugera nemoris sui in Menewedet. Locum quoque
vineπ, quπ dicitur Hangendevelsu, super fluvium Arav eidem πcclesiπ dedit. Predecessor
etiam meus archiepiscopus Fridericusw, posteaquam idem locus vineis est insitus, decimam,
quπ sui iuris erat, eidem πcclesiπ concessit et sigilli sui attestacione confirmavit. Dux quoque
Waleramus de Lemburgx sex mansos in allodio Rucheluelty, beneficium videlicet Engra-
miz et fratris Embriconisaa, et decimam unius mansi in Kettensiphenbb prenominate tradi-
dit πcclesiπ et filius eius dominus Heinricuscc XV iugera de beneficio fratris Hezzelonisdd

ministerialis sui apposuit et, quicquid tam [pater] quam socer eius fecerant, confirmavit.
Predictus etiam comes Adolfusee de Saffenbergff dedit eidem πcclesiπ partes IIII°r πcclesia-
rum cum partibus pariter decimarum, quarum nomina hec [et par]tes sunt: sextam partem
πcclesiπ, quπ est in Gellichegg, dedit πcclesiπ cum sexta decimarum parte; quintam
partem πcclesiπ, quπ est in Rimisthh, dedit πcclesiπ cum quinta decimarum parte [et lo]cum
curtisii in cimiterio πcclesiπ; quintam partem πcclesiπ, quπ est in Geniche, dedit πcclesiπ cum
quinta decimarum parte, quintam partem πcclesiπ, que est in Asch, dedit πcclesiπ cum quinta
decimarum parte. [Et eccles]iam proximπ Rodensis villπ liberam dimisit πcclesiπ. Vdo etiam
vir nobilis de Mulesvortjj, cuius propria erat quarta pars donationis πcclesiπ apud Setterigkk,
contulit [eam prefate] Rodensi πcclesiπ cum quarta decimarum parte et apud Butenell

octavam partem πcclesiπ cum octava decimarum parte. Preterea Vdo iunior predicti Vdo-
nis filius contulit [eidem eccle]sie XVcim diurnales terrπ apud Setterig et unam curtem
tres solidos Coloniensis monetπ ibidem solventem et quindecim vrethen et curtem apud
Hillinhouenmm. Item Ludol[phus de] Betbure quod habuit vinearum in duabus villis Dune
et Bingehoue. A Theodericonn comite de Ara dimidium molendinum in Wanle tradi-
cione legitima predict[a suscepit] πcclesia. Regenwidis quoque nobilis femina et vir eius
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Adelbertusoo mansum unum et dimidium in villa Holtheim et tres curtes; soror etiam Wen-
delburgis man[sum unum in Dib]urghoue et soror Adheleidispp triginta iugera et curtem in
Liche eidem tradiderunt πcclesiπ. Nizo quoque de Gerode eidem πcclesiπ quoddam allodium
in Gerode et in Melewilre tradidit, quod [XVI] solidos Coloniensis monetπ solvit. Megenzo
ministerialis predicti comitis Adolfiqq cum uxore sua Gepa quandam vineam apud Montem
Sanctπ Walburgis, que dicitur Dalewingart, et [t]res partes vineπ in Budendorp et octo
iugera in Wilre, octo quoque iugera iuxta hospitale, preterea totam curiam, in qua hospi-
tale situm est, et nemus retro hospitale per manum domini sui predictπ donavit πcclesiπ.
Rudolfusrr de Euezenrode tria bonuaria apud eundem locum et Godescalcus cum uxore sua
Adeleidass novem iugera apud Amblett ad prefatam dederunt πcclesiam. Hπc tam nostris
quam predecessorum nostrorum temporibus legitime data, legitime ab eadem possessa sunt
πcclesia. 

Quia igitur iustum est nos pauperum Christi, cuius vicem gerimus in terris, patres et pro-
tectores existere, ne quis invasione violenta vel machinatione fraudulenta, quπ huic cartulπ
annotata sunt et legitima traditione predictπ concessa sunt πcclesiπ, diripienda vel immi-
nuenda putaverit, banni nostri auctoritate ea confirmamus et sigilli nostri impressione signa-
mus, testibus idoneis, quorum hec sunt nomina, annotatis: Arnoldus archidiaconus et pre-
positus maioris πcclesiπ, Waltcherusuu eiusdem πcclesiπ decanus, Obertusvv eiusdem πcclesiπ
scolasticus, Gerardus archidiaconus et prepositus Ueronensis πcclesiπ, Tiboldus Sancti Seue-
rini prepositus, Bero prepositus Sancti Kunibertiww, Alberoxx eiusdem πcclesiπ scolasticus,
Waltcherusyy prepositus de Wassenbergzz, Berengerus scolasticus πcclesiπ Sanctπ Mariπ ad
Gradus; liberi homines comes Adolfusaaa de Saphenbergbbb, dominus Heinricusccc de Lem-
burgddd, Lotharius comes de Araeee, Gozwinus de Heimesbergfff et alii quamplures.

Acta sunt hec anno dominicπ incarnationis millesimo centesimo quadragesimo, indictione
tertia, duodecimo kalendas octobris, in πcclesia Beati Petri Colonie.

9

1140 september 20 Keulen, St.-Pieterskerk

Arnold I, aartsbisschop van Keulen, bevestigt de inrichting, het goede-
renbezit en de rechten van het klooster Marienthal en voegt enkele bepa-
lingen toe.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.
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Afschrift
B. (15de eeuw) Edingen, Archief en Cultureel Centrum Arenberg, archief hertogen van
Arenberg, Duitse bezittingen, oorkonden, nr. 95/1, los afschrift op perkament; door slij-
tage met name op de vouwen is de tekst soms moeilijk of niet leesbaar, naar [A].

Regesten
Inventar Arenberg, p. 11-12, nr. 1. – Bous en Klein, Quellen Ahrweiler, p. 40, nr. 19.

Ontstaan en overlevering
Ter gelegenheid van de overbrenging van de zusters naar het dochterklooster Marienthal
hebben de aartsbisschop van Keulen en de bisschop van Luik de dotatie van het doch-
terklooster bevestigd en zijn relatie met de abdij Kloosterrade geregeld (zie hiervóór
nr. 5 en nr. 6). Enkele weken later bevestigde de aartsbisschop van Keulen de abdij
Kloosterrade in de verwerving van een aantal bezittingen (zie hiervóór nr. 8). Op dezelfde
datum beoorkondde hij het onderhavige stuk ten gunste van Marienthal. De tekst is gro-
tendeels ontleend aan nr. 6, zij het dat het grootste deel van de getuigenlijst en de datum-
regel ontleend zijn aan nr. 8. 

De redactie van de oorkonde zal zijn ontstaan op initiatief van Marienthal, waarbij
de tekst hier en daar aan de wensen van de initiatiefnemer is aangepast. Zo is de begren-
zing van het allodium waarop Marienthal werd gevestigd, in nr. 6 beschreven als in ipsa
ripa fluminis Hubach, terwijl die in de onderhavige oorkonde is verschoven tot in ipso
rivulo. Opvallend is het verhaal in de Annales Rodenses (ed. Augustus en Jamar, p. 172):
na hun overbrenging naar Marienthal vroegen de zusters de abt hun een wijngaard af
te staan nabij hun klooster. Volgens de annalist stond de abt de wijngaard ten slotte
af in ruil voor een cijns uit de molen van Wanlo. Kwamen in nr. 7 nog zowel de cijns
uit de molen als de wijngaard onder de bezittingen van Marienthal voor, in de onder-
havige oorkonde is van deze molen geen sprake meer. 

Het feit dat de oorkonde slechts via een enkel, laat afschrift is overgeleverd zou twijfel
kunnen wekken aan de echtheid ervan, ware het niet dat nr. 7, eveneens ten gunste van
Marienthal, alleen via de editie in Miraeus-Foppens is overgeleverd. 

De heerlijkheid Saffenberg is later in het bezit gekomen van de hertogen van Aren-
berg. Blijkens Inventar Arenberg II, p. 277-279 zijn er verschillende latere conflicten
geweest met Marienthal. Aannemelijk is dat het afschrift in het kader van een van deze
conflicten in het archief van de hertogen van Arenberg terecht gekomen is. Onduidelijk
is wanneer en naar aanleiding waarvan dit gebeurd is.

Teksteditie
De ontleningen aan de beide vooroorkonden zijn in petit-druk weergegeven. De ontlenin-
gen aan nr. 6 respectievelijk nr. 8 zijn in de marge onderscheiden door I en II. Daarbij
is het moeilijk te onderscheiden gebruik van c en t veronachtzaamd.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Ego Arnoldus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus * notum facio successoribus meis
episcopis et presentibus atque futuris fidelibus Christi quod disposicionem et statum ecclesie
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Vallis sancte Marie munivi et confirmavi auctoritate episcopali contra maliciam et violen-
ciam atque importunitatem malorum hominum, qui ad infringendaa vel diminuendam eccle-
siasticarum rerum immunitatem totisb sue malignitatis aspirant conatibus. In primis ergoc

et fundacione iamdicte ecclesie futurorumd meorum significo quod Rodolfus, qui dictus est de Turri,

ministerialis comitis Adolphi de Saffenberg, consensu et rogatu uxoris sue Waldradis et filiorum suorum Pagani,

Herimanni, Geuehardi dedit ecclesie Sancte Marie et Sancti Gabrielis * in Rode Burnone tunc abbate per

manus domini sui Adolfi ipsius ecclesie advocati fundum quem habuit in valle que dicta est prius
Vbach, pro salute anime sue et parentum tam suorum quam uxoris sue, in qua constructa est ecclesia in honore Dei

genitricis Marie et sancti Iohannis Ewangeliste, in qua * sorores Rodensis cenobiie serviunt Deof Eiusque geni-

trici. Ipsum autem fundum cum vinea ad se pertinente, [qu]eg usque ad silvam porrigitur, locatum videlicet inter

allodium ecclesie Dei genitricis que est in Resene, et allodium quod pertinet ad Vettelho[u]enh, et in ipso rivulo
Vbach clauditur, cambivit idem Rudolfus cum allodio suo quod emerat propria substancia quod scilicet positum est

inter Dernoweni et ipsum claustrum in monte Logeschoz. Et una pars sita est supra Borthen et alia ad Marin;

has duas partes dedit pro fundo ipso Nicolao * filio Henrici de Vrisheim ministeriali Beati Petri in Colonia.
Quem fundum quatuor principalibus saxis distinctum in consecratione oratorii ab omni censu
et decimarum exaccione liberum pronunciavi. Per manum quoque comitis Adolfi, qui advo-
caciam de ipsa ecclesia sibi et posteris suis retinuit, coram testibus est confirmatum, eidem
ecclesie quitquid abbas de Rode de consilio fratrum suorum segregaverat ad stipendium isti
conventui, quem inde huc transtulerunt, apud Meynschozzin curtim et capellam, domos et
mancipia, agros et vineta, Sundehagin et molendinum, montem Eymshardishart, ubi regulares
lapides inventi sunt, Nenterode in octo domibus, Gysinrode cum agricultura et nemore, apud
Asch curtim et mansum, vineam que a sinis[tr]is ad exitum vallis sita et in clivo montis pen-
dula est. Simili modo confirmatum est ut nulli archidyacono, nulli decano, nulli plebano,
nisi abbati de Rode vel priori suo racionem reddant de suo vel familie sue, fratrum, scilicet
et servorum suorum, conducticiorum delicto. Libertas etiam molendinorum ad ipsos perti-
nentium inviolata conservetur, scilicet ut qui[c]umque j ad hoc venire voluerit, ut ibi annona
eius molatur, licenter suscipiatur. Hoc et alia, que fideles Christi pro redemptione animarum
suarum ipsi ecclesie legitima contulerunt tradicione, hoc scripto cum sigilli mei attestacione
confirmavi ad memoriam posterorum, ut contra molestias iniquorum hominum suffragetur
Coloniensis ecclesia et patrocinetur eis episcopalis auctoritas. Iustum preterea videtur et competens

ut de respectu eciam et obedientia, quam eedem sorores abbati et ecclesie sue Rodensi hactenus exhibuerunt

quomodo in futurum exhibebunt, certa et racionabilis prescribatur linea. Sorores ergo que in prenominato loco trans-

posite sunt, qui locus ut dictum est proprius est Rodensis ecclesie, omnimodam subieccionem et obedienciam abbati

et ecclesie a qua transmisse sunt, ut hactenus exhibuerunt, exhibebunt, ut videlicet nulla sororum sine licencia et

consilio eius intromittatur vel suscipiatur. Nullus fratrum ad regimen vel servicium earum preter eos, quos ipse cum

consilio fratrum admiserit, admittatur, quod, si aliqua intromissa vel aliquis admissus fuerit, irritum sit et instabile.

Hec quoque caritatis vicissitudo sororibus requirat ut nullas preter consensum sororum sanioris consilii suscipere

compellantur ne in aliquo pauperes sorores graventur. Que vero intromisse communi consensu fuerint tempore quo
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abbati visum fuerit secundum morem et consuetudinem ecclesie, professionem devote faciant et obedienciak ei

prompte et humiliter promittant. Soror autem que pro regimine ordinis preponi debet sororibus, ydonea et tali

officio utilis per abbatem cum consilio fratrum et sororum, quas ipse admittere voluerit, preponatur cui ab omnibus

sororibus secundum institucionem religionis et ordinis canonici absque contradiccione obediatur. Nullum tamen

officium, nullam obedienciam alicui sororum preter abbatis et prioris sui consilium et consensum iniungere presumat,

nec aliquam singularitatem sibi usurpet, sed ordinem ipsa observare et ad hunc observandum alias monere, instruere

et cohercere satagat. Si autem quod absit negligens vel in aliquo notabilis et minus utilis reperta fuerit, abbas com-

municato cum senioribusl ecclesie sue fratribus consilio, eciam si sororibus displiceat, ab officio eam submoveat

et aliam ydoneam loco eius substituat. Frater quoque, qui vice prioris post abbatem in omnibus ecclesie sororum
providebit, cum consilio fratrum de congregacione assumatur et sororibus per ma[n]umm solummodo abbatis

preficiatur omnemque subiectionem et integram obedientiam tam abbati suo quam ecclesie sue cum omni humilitate

exhibeat, seseque in omnibus ad ecclesiam ut alium quemlibet fratrum in nullo dissimiliter negocio, pertinere cognos-

cat. Porro ydem frater, si huic negocio non sufficiens vel non ydoneus inventus fuerit, ad claustrum suum revoce-

tur et ab obedientia sibi credita relaxetur, alterque per manum abbatis et consilium fratrum loco eius substituatur. Hocn

quoque non irracionabiliter adiciendum videtur ut nulli archidiacono, nulli decano, nulli par-
rochiano sacerdoti, excepto abbati vel priori suo, racionem reddant de suo vel familie sue fra-
trum videlicet et servorum suorum conducticiorum delicto. Crisma quoque oleum sanctum
et infirmorum a custode maioris ecclesie frater, qui eidem ecclesie providet, suscipiat.

Hanc tam legaliter et pie factam tradicionem ne quis in posterum calumpniari possit vel audeat, banno confir-

mamus. Presenti eciam cartula cum sigilli nostri impressione sanximus, subscriptis testibus qui huic tradicioni

interfuerunt quorum hec sunt nomina:

Arnoldus archidiaconus et prepositus maioris ecclesie, Walterus eiusdem ecclesie decanus, Othbertus eiusdem

ecclesie scolasticus, Gerardus archidiaconus et prepositus Veronensis ecclesie, Thibaldus Sancti Seuerini prepo-

situs, Bero prepositus Sancti Kuniberti, Adelbero eiusdem ecclesie scolasticus, Walterus prepositus de Wassenberg,

Beringerus scolasticus * Sancte Marie ad Gradus; liberi homines comes Adolphus de Saphinberg et filii eius
Hermannus, Adolfus, Henricus dux de Linburch, Lotharius comes de Are, Gozwinus de
Heymsberch, ministeriales comitis Adolffi: Mengenzo, Rodolffus cuius supra memoriam
fecimus, Cristianus de Rinzendorp, Cristianus de Sehteme et alii quamplures.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo centesimo quadragesimo, indictione tertia, XII kalendas

octobris, in ecclesia Beati Petri Colonie.

10

[1139 december 25 -] 1140 [december 24] 

Overeenkomst tussen de abdij Kloosterrade en het kapittel van de Maria-
kerk te Aken over de jaarlijkse betalingen door de abdij uit goederen te
Crombach en aan de Anstel.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden. Alleen het feit dat Quix, die Akense bronnen gebruikte, de tekst uit-
gaf (zie a), is een aanwijzing voor het bestaan naast het nu niet meer voorhanden origi-
neel voor de abdij Kloosterrade van een eventueel tweede origineel, en wel ten gunste
van het kapittel van de Mariakerk te Aken.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 3r, kol. 2, nr. 10, naar [A]. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Klooster-
rade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 87, nr. 7, naar B.

Drukken
a. Quix, Codex Aquensis II, p. 91, nr. 122, van [A]. – b. Franquinet, Inventaris Kloosterrade,
p. 7-8, nr. 5, van B. – c. Meuthen, Aachener Urkunden, p. 178-180, nr. 26, van B en a.

Regesten
Wauters, Table chronologique II, p. 224 en VII-1, p. 236. – Thesaurus diplomaticus
1997, W 5632.

Datering
Aangenomen is dat de op 1140 gedateerde oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie
Inleiding, p. XVI-XVII). Waarschijnlijk betreft het echter de datering van de rechts-
handeling en heeft de beoorkonding pas later plaatsgevonden. In de op 1140 gedateerde
oorkonde wordt Erpo, die pas in april 1141 abt werd, reeds als zodanig vermeld. Ook
Meuthen (Aachener Urkunden, p. 178-180, nr. 26) vermoedde daarom al dat er enige tijd
verlopen was tussen de rechtshandeling en de beoorkonding, waartoe abt Erpo na zijn
aantreden het initiatief zou hebben genomen.

Echtheid en ontstaan
Een drietal dateringskwesties, waaronder de vermelding van Erpo (zie onder Datering),
bracht Boeren (Oudste oorkonden, p. 85-86) tot de overtuiging met een falsum van doen
te hebben. De onderhavige overeenkomst wordt in de Annales Rodenses (ed. Augustus
en Jamar, p. 186) onder het jaar 1145 vermeld; de schenking van twintig morgen te
Crombach door Meiner van Anstel wordt in de Annales Rodenses (ed. Augustus en
Jamar, p. 198) vermeld onder het jaar 1150. In navolging van Frusch (Beschouwingen,
p. 24) meende Meuthen dat de hier vermelde mansus niet identiek is met de in 1150
genoemde twintig morgen. Gezien de wijze waarop de annalist de gegevens uit de oor-
konden verwerkte, mag de plaatsing van gebeurtenissen in de Annales Rodenses onder
een bepaald jaar niet als een datering van die gebeurtenissen beschouwd worden (vgl.
hiervóór nr. 1, hierna nr. 13, beide onder Echtheid en ontstaan).

In nomine sancte et individue Trinitatis. 
Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris fidelibus quod fratres ecclesie Rodensis

solvunt dominis canonicis Beate Marie Aquis singulis annis in festo beati Andree apostoli tres
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modios frumenti et tres modios siliginis Aquensis mensure de manso videlicet et dimidio,
quem colunt ipsi fratres de Rode in Crumbach, et de dimidio manso qui dicitur Henricia,
qui situs est super Anstelab rivulum, itemque de manso Meineri, qui contiguus est dimidio
manso.

Hanc conventionem Winricus decanus, Conradus custos ecclesie Aquensis ceterique
canonici in capitulo suo statuerunt et Erponi abbati simulque fratribus de Rode concesserunt
cartulaquec simul cum sigilli inpressione munierunt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo C° XL°, indictione tercia.

11

1145 oktober 28 Luik

Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de schenking door Adelbert van
Scharn, diens echtgenote Ellenburg en hun zoon Jan van een deel van
hun eigendom Scharn, namelijk een kapel, een woonhuis en achttien
bunder op de Dousberg, aan de abdij Kloosterrade om een religieuze
gemeenschap te vestigen, waarover de schenkers en hun erfgenamen
alleen de voogdij zullen behouden.

Origineel
A. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 1. – Hoog 356/351, breed 226/ 
233, uitgevouwen pliek 9/19. – Een bevestigingsplaats voor een uithangend zegel (beves-
tigingstype 10): (LS). – In dorso: (ca. 1250-1290) De Scarne. – (14de eeuw) De Scharne. –
(niet lang na 1514) B. – (18de eeuw) Giffte van een deel der goederen van Scharn
N° 102.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 4r, nr. 16, naar A. – C. (14de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkon-
den, nr. 1, gewaarmerkt afschrift door notaris Johannes Kemp, priester te Luik, naar A. –
[D]. (1673) Niet voorhanden, maar bekend uit E. – E. (1674 januari 8) Hasselt, RA,
archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 1, gewaarmerkt door notaris D. Dortant, naar
B. – F. (1674 augustus 3) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 815,
gewaarmerkt door W. van Gulpen, deken van Aken, en J.B. Bierens, officiaal van de
aartsbisschop van Keulen en viceproost van Aken, naar B. – G. (ca. 1690) Maastricht,
RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 87-88, nr. 8, naar B. –
H. (1728) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 188, gewaarmerkt door notaris
P.C. Poyck, naar B.

nr. 11 a. 1145
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Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica III, p. 707-708, nr. 125, van A. – b. Franqui-
net, Inventaris Kloosterrade, p. 9-10, nr. 7, van B. – c. Thesaurus diplomaticus 1997,
W 7411 = D 5783, van A.

Regesten
Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 138, nr. 49. – Wauters, Table chronologique II, p. 253
en VII-1, p. 241. – Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 98-99, nr. 2.

Echtheid en ontstaan
Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 23-24; Urkundenstudien, p. 298-299) en Boe-
ren (Oudste oorkonden, p. 15-17) beschouwden de onderhavige oorkonde als onecht, en
wel als een natekening naar een Luiks model. Stiennon (Écriture diplomatique, p. 144
en p. 254) stelde daarentegen dat, als de oorkonde al onecht was, zij toch niet lang na
1145 ontstaan kon zijn, gegeven de gelijkhandigheid van hierna nr. 29 van 1158 op
naam van aartsbisschop Frederik II van Keulen. Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath,
p. 81-83, m.n. noot 143) zag in het schrift geen reden tot verdenking. De gelijkhandigheid
van hierna nr. 17, nr. 21 en nr. 29 wijst op destinatarisvervaardiging.

‘De indruk van onechtheid’ werd in de ogen van Boeren niet in de laatste plaats ver-
sterkt door het feit dat de tekst ontleningen bevatte aan hiervóór nr. 1 en nr. 5, die hij beide
al als onecht terzijde gelegd had (Boeren, Oudste oorkonden, p. 87).

Het voornaamste inhoudelijke bezwaar tegen de oorkonde betreft de weergave van de
rechtshandeling, die verschilt van die in de Annales Rodenses (Oppermann, Oorkonden
Kloosterrade, p. 39; Urkundenstudien, p. 310-311; Boeren, Oudste oorkonden, p. 86-
89). Volgens de Annales (ed. Augustus en Jamar, p. 186) schonk Adelbert de kapel tali
significatione, ut ibi saltim divina ab aliquo celebrarentur sacerdote huius ecclesie sed
abbas posuit illuc sorores, quamvis hoc non comprobarent fratres (met dien verstande dat
daar de eredienst door een priester van Kloosterrade gevierd zou worden; en hoewel
de kloosterbroeders daar niet mee instemden, vestigde de abt er een vrouwenconvent).
De oorkonde daarentegen bevat de bepaling dat de kapel geschonken werd tali scilicet
conventione ut abbas Rodensis ecclesiπ in ipso predio divinum servicium sive fratrum
sive sororum statueret (op voorwaarde dat de abt ter plekke een regilieuze gemeenschap
zou vestigen). 

Blijkbaar durfde Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 81-83) niet tot echtheid of
onechtheid van de onderhavige oorkonde te besluiten. Enerzijds kon aan het feit van de
vestiging van het vrouwenconvent te Scharn geen twijfel bestaan, anderzijds was er het
zojuist aangehaalde verschil. Ter oplossing droeg Gärtner verschillende veronderstel-
lingen aan: wellicht had de annalist zijn bericht op eigen of andermans herinneringen
gebaseerd; misschien had de datering, 1145, betrekking op de rechtshandeling en was
de oorkonde pas later, in elk geval nog tijdens het episcopaat van Hendrik II, vervaardigd.
Hoe voorzichtig Gärtner zich ook uitdrukte, de hypothese komt er toch op neer dat de
oorkonde, zo niet materieel, dan toch ten minste formeel onecht was. 

Een dergelijke constructie is niet nodig als we ervan uitgaan dat de oorkonde, zoals
blijkt uit de gelijkhandigheid met nr. 29, in 1145 in Kloosterrade is opgesteld, blijkbaar
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onder invloed van abt Erpo. We kunnen dit afleiden uit de woorden van de annalist, die
het achteraf niet kon laten het meningsverschil tussen de abt en de kanunniken duide-
lijk uit te laten komen en, onder verwijzing naar de bedoelingen van Adelbert van Scharn
c.s., het ongelijk van de abt te bewijzen. Wij beschikken echter niet over een onbevoor-
oordeelde bron, die ons kan inlichten over de werkelijke bedoelingen van de schenker.

Tenslotte is door Boeren (Oudste oorkonden, p. 88) gewezen op het feit dat aan de
abdij Kloosterrade, in omstandigheden die zich eventueel in een later stadium zouden
kunnen voordoen, de vrije keuze van een nieuwe voogd voor Scharn werd gelaten. Deze
bepaling was in zijn ogen zo opvallend, dat zij wel onecht moest zijn. Het is echter niet
in te zien waarom het voorkomen van een uitzonderlijke bepaling zou dwingen tot de con-
clusie van onechtheid. 

Er is kortom noch in het schrift, noch in de inhoud van de oorkonde reden haar als
onecht te beschouwen.

Teksteditie
De tekst bevat enkele ontleningen aan nr. 5 en nr. 1, in de marge onderscheiden door I
en II. De ontleningen zijn in petit-druk weergegeven.

In nomine sancte et individuπ Trinitatis.
Ego Heinricusa huius nominis secundus Dei gratia sanctπ Leodicensis πcclesiπ episco-

pus notum fatio successoribus meis omnibusque tam presentibus quam futuris Christi fide-
libus qualiter Adelbertus de Scarne vir nobilis unacum uxore sua Ellenburg et filio suo
Iohanne pro redemptione animarum suarum et parentum suorum tradiderunt πcclesiπ Sanctπ
Dei genitricis et perpetuπ virginis Marie Sanctique Gabrielis archangeli, quπ est in Rode,
partem predii sui, quod est Scarne, capellam videlicet et circumiacentem proprie inhabita-
tionis curiam cum decem et octo bonuariis, quπ sita sunt in monte Dusenberg, preterea
quicquid predecessores sui ad eandem tradiderant capellam, tali scilicet conventione ut
abbas Rodensis ecclesiπ in ipso predio divinum
servicium sive fratrum sive sororum statueret, qui omnimodam obedientiam et subiectionem tam
abbati quam fratribus prefatπ πcclesiπ exibeant. 

Pie quoque saluti in futurum consulentes et hanc donationem summa devotione absque omni

debito liberrimam facientes, solam tantummodo advocatiam sibi suisque proximis heredibus retinu-
erunt, nisi forte qualibet occasione libertatis suπ iure amisso advocatiam tenere nequiverint.
Tunc quicumque abbati et fratribus commodior et utilior visus fuerit, ad prefatam eligatur
advocatiam. Hoc sane determinato ut quicumque advocatiam tenuerit, de rebus πcclesiπ nil

omnino exigat, nec aliquod illic placidum habens vel peticionem faciens, pro solo tantum respectu
πternπ retributionis pauperes Christi ibidem Deo servientes defendat. Quod si * pro utilitate vel
necessitate πcclesiπ fratres eum invitare necesse habuerint, ad hoc solum tempus, si ita contigerit, tercio

eorum quπ lucraturb fuerit contentus denario nichil requirat amplius.
Hπc igitur traditio ut stabilis semper et inconcussa permaneat contraque eam nullus

machinari quid audeat, auctoritatis nostrπ banno confirmamus et presenti carta cum nostri
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impressione sigilli roboramus, ut siquis, quod absit, pravπ voluntatis instinctu molitur infrin-
gere, πterno anatematisc vinculo subiaceat et iudicium districti iudicis, nisi resipiscat, incurrat.
Subscripti sunt testes qui huic traditioni interfuerunt, quorum hπc sunt nomina: Alexander
archidiaconus et prepositus maioris πcclesiπ, Philippus archidiaconus, Reinboldusd decanus
maioris πcclesiπ, Nicolause prepositus Sancti Dionisiif, liberi homines Heinricusg de Landeleh,
Winandusi et Philippus frater eius de Grunselej.

Acta sunt hπc anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo XL° V, indictione octava,
in ipsa civitate Leodii, quinto kalendas novembris.

12

[1146 december 25 -] 1147 [juni 23]

Hendrik II, bisschop van Luik, oorkondt dat Ludgard van Merum en
haar zonen land en tienden te Posterholt en Linne hebben geschonken
aan de abdij van St.-Remigius te Reims ten behoeve van het onderhoud
van een door de abdij naar Herten af te vaardigen monnik. Onder de
getuigen: Erpo, abt van Kloosterrade.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief proosdij Meerssen, inv. nr. 1032. – Hoog 117/124, breed
241/243, pliek 11/10. – Een aan een perkamenten strook uithangend zegel (bevestigings-
type 10, geknoopt als 1): (S) ovaal troonzegel van de oorkonder, in bruine was (vgl. Ven-
ner, Zegels, afb. 18, p. 56). – In dorso: (13de eeuw) Privilegium Henrici Leodiensis
episcopi de VIIIt° mansis a quadam [Mere]heym in elemosinam nobis donatis (aangevuld
15de eeuw) apud Linnam et Hartem. – (13de eeuw) De Marne MCXLVII. – (13de eeuw)
Carta de M[ere]hem episcopi Leodiensis. – (14de/16de eeuw, door verschillende han-
den) NV, 57, LIXV. – (18de eeuw) Lettre d’Henry evesque de Liege par laquelle il se
voit qu’une certaine femme avec trois de ses enfans donne en ausmone a St. Remy huit
manses, scavoir six dans le village de Posterholt avec la disme et tout ce qu’il leur appar-
tient, et deux dans le village de Linna pourqu’un religieux de St. Remy, envoye dans un
lieu nomme Herta, y trouve son ncessaire (sic) et prie Dieu, pour le repos de leurs ames
en l’an 1147. – (18de eeuw) colle. jereboelle F.

Afschrift
B. (ca. 1700) Maastricht, RAL, archief proosdij Meerssen, inv. nr. 10 (cartularium),
fol. 12r = p. 21, in margine: 57 (voorheen Brussel, ARA, Kerkelijke archieven, nr. 17.378),
naar A.
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Drukken
a. Schaepkens, Cartulaire Meerssen, p. 142, van B. – b. Habets, Proostdij Meerssen, p. 100,
bijlage nr. 4, van B. – c. Thesaurus diplomaticus 1997, W 10296 = D 5291, van A en b.

Afbeelding
Stiennon, Écriture diplomatique, p. 237, afb. 229, fragment.

Regesten
Wauters, Table chronologique II, p. 285 en VII-1, p. 247. – Flament, Diplomen Meers-
sen, p. 474-475. – Coenen, Limburgsche oorkonden I, p. 164, nr. 376. – Haas, Chronolo-
gische lijst, Supplement, nr. 26.

Datering
Verschillende dateringselementen in de datumregel zijn tegenstrijdig. Zo loopt het acht-
ste regeringsjaar van Rooms-Koning Koenraad III van maart 1145 tot maart 1146, en
is het indictiecijfer voor het jaar 1147een jaar te laag opgegeven. Naar kerststijl gere-
kend verwijst het incarnatiejaar naar de periode 1146 december 25 - 1147 december 24.
Het tweede bisschopsjaar van Hendrik II loopt uiterlijk tot 23 juni 1147. De onderha-
vige oorkonde dateert dus vermoedelijk uit de eerste helft van 1147. De tegenstrijdige
dateringselementen zijn mogelijk aan een concept of vooroorkonde ontleend.

Samenhang
Herten behoorde tot het koningsgoed Meerssen dat in 968 was verworven door de abdij
van St.-Remigius te Reims (zie Rotthoff, Studien, p. 107), die daar ca. 1134 een proos-
dij vestigde.

In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.

Ego Henricus πcclesiπ Leodiensis a Deo minister institutus piis peticionibus numquam
defui auctoritate insuper nobis collata, quod decrevi verbo, firmavi scripto, munivi sigillo,
ut posteritas habeat inconvulsum quod piπ devotionis patravit studium.

Huius itaque auctoritatis innixa presidio nobilis quedam Luchardis nomine de Mereheim
tam ipsa quam et liberi eius Conradus, Rogerus, Teodericus pro sua suorumque salute octo
mansos, sex in villa quπ dicitur Posterholt cum decima et quicquid ad eos pertinet, duos in
villa quπ dicitur Linna, per manum meam Beato Remigio distribuit, ut monachus in loco
qui dicitur Herta deputatus ex eis sibi necessaria inveniat et Deo omnipotenti pro se et pro
suis preces indesinenter ibidem fundat.

Cartulam igitur huius traditionis sigilli nostri impressione munivimus, ut de cetero nullus
eam infringat, quod, si quis attemptaverit, iram omnipotentis Dei incurrat nec, quod illicite
appetit, optineat.

Huius rei testes sunt: Alexander prepositus, Amalricus archidiaconus, Herpo abbas Roden-
sis, clerici; Gocewinus de Monte Falchonis, Rogerus de Bremen, nobiles; Lambertus de
Hoio et Arnulfus frater eius, de familia.

Actum est hoc ab incarnatione Domini anno M°C° XL° VII°, indictione IXa, regnante
Conrado anno regni eius VIII°, episcopatus autem mei anno II°.

nr. 12 a. 1147
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13

[1147 mei 12 -] 1147 [december 24]

Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de verwerving door de abdij
Kloosterrade van een aantal nader omschreven bezittingen.

Origineel
A. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 2. – Hoog 610/610, breed 490/ 
490, zonder pliek. – Een bevestigingsplaats voor een opgedrukt zegel (bevestigingstype:
met een smalle perkamenten strook door twee sneden in het perkament gestoken, gekruist
gevouwen): (SD). – In dorso: (ca. 1250-1290) De diversis bonis. – (14de eeuw) Privi-
legium de diversis bonis. – (16de eeuw) Van verscheden goeden gegeven anno MC unde
XLVII. – (17de eeuw) Specificatien der goederen van Cloester-rode volgens eerste fon-
datie en acquesten. – (ca. 1700) Anno 1147. – (18de eeuw, voor een groot deel onleesbaar)
[…..]di vanden giffte der goederen [***] N° 116.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 1r-v, nr. 1, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 88-93, nr. 9, naar B. – D. (1728) Hasselt, RA, archief
klooster Sinnich, inv. nr. 188, gewaarmerkt door notaris P. Poyck, naar B.

Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica III, p. 708-710, nr. 126, van A. – b. Franquinet,
Inventaris Kloosterrade, p. 10-16, nr. 8, van B. – c. Buchet, Goé-lez-Limbourg III, p. 469-
470, bijlage 2, fragment, van a. – d. Thesaurus diplomaticus 1997, W 7412 = D 5784,
van A.

Regesten
Wauters, Table chronologique II, p. 284 en VII-1, p. 247. – Brouwers, Chapitre Sinnich,
p. 100, nr. 9. – Coenen, Limburgsche oorkonden I, p. 163-164, nr. 375.

Datering
De oorkonde is gedateerd op het jaar 1147, waarschijnlijk het kerstjaar (zie Inleiding,
p. XVI-XVII). Het derde episcopaatsjaar van Hendrik II kan gerekend zijn vanaf 12 mei
1147. 

Echtheid en ontstaan
Het feit dat bij de mundering van deze oorkonde twee handen betrokken zijn geweest,
waarbij de tweede hand op ongeveer tweederde van de tekst de oorkonde met een lichtere
kleur inkt voltooid heeft (zie noot yy), bewijst geenszins dat de oorkonde onecht is. Even-
min is het feit dat een groot deel van de tekst aan een vooroorkonde, in dit geval hiervóór
nr. 8, ontleend is, reden om verdenking tegen de echtheid van het stuk te koesteren. Voor
Boeren (Oudste oorkonden, p. 89-90) en Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 40-44;
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Urkundenstudien, p. 311-313) was het feit dat zij beide nr. 8, waaraan lange passages
ontleend werden, ook al als onecht beschouwden, vanzelfsprekend aanleiding om ook
tegen de echtheid van de onderhavige oorkonde bezwaar te maken. Wij zien echter geen
reden voor onechtheid van de vooroorkonde (zie nr. 8). Stiennon (Écriture diplomatique,
p. 255) aarzelde kennelijk over de echtheid van deze oorkonde. Hij identificeerde de
tweede hand, die de laatste zestien regels schreef, met de mundator van oorkonde hierna
nr. 41 uit 1175, die hij als echt beschouwde. Bij die identificatie sloot Gärtner (Chor-
herrenstift Klosterrath, p. 83-84) zich aan. Wij beschouwen de identiteit van deze beide
handen niet als dwingend: het schrift van nr. 41 is regelmatiger dan dat van de tweede
hand in de onderhavige oorkonde, wat onder meer blijkt uit vergelijking van het hori-
zontale afkortingsteken en de us-afkorting. Niettemin is er, al waren de handen identiek,
geen dwingende reden het ontstaan van deze oorkonde drie decennia later te plaatsen
dan de datumregel aangeeft. 

Resten de inhoudelijke bezwaren. Gärtner sloot zich aan bij de analyse van Opper-
mann en Boeren: de opsteller van de tekst zou de Annales Rodenses als bron gebruikt
hebben. De vermelding van bezittingen die blijkens de Annales Rodenses pas ná 1147
waren verworven, zou zeker ingelast zijn. Het gaat om de volgende twee passages uit de
onderhavige oorkonde. De eerste luidt: A Stephano abbate et fratribus tocius capituli
nostro quoque assensu per manus advocatorum utriusque πcclesiπ emit Rodensis πcclesia
allodium, quod liber quidam homo Christianus nomine πcclesiπ Beati Iacobi tradiderat;
ad ipsum allodium pertinet capella in Inferiori Sinneche cum omnibus suis appendiciis;
de tweede luidt: Reimbertus dictus Suzecespere totum allodium suum quod dicitur curia
(lees Curla) et iacet in parroch[ia] Dovern, cum necdum haberet legitimam, predictπ
vendidit πcclesiπ acceptis ab ea C et decem marcis et legitima super altare delegavit
donatione. De verwerving van deze bezittingen is in de Annales Rodenses respectieve-
lijk op 1151 en op 1153 gedateerd. Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 84, noot 151)
merkt echter in een noot daarbij op dat voorzichtigheid geboden is ‘da der Annalist häu-
fig rafft und inhaltlich zusammen gehörende Meldungen auch dann zusammenfaßt, wenn
sie zeitlich um Jahre auseinander fallen’. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat in
beide gevallen in de Annales Rodenses geen datering gegeven is. Weliswaar zijn de pas-
sages chronologisch respectievelijk ter hoogte van 1151 en van 1153 ingevoegd, maar
in het eerste geval is de enige tijdsaanduiding his diebus, in het tweede geval ontbreekt
iedere chronologische aanduiding (vgl. hiervóór nr. 1). We zien, kortom, ook hierin geen
dwingende reden om de oorkonde in haar geheel voor onecht te houden. De inhoude-
lijke bezwaren van Boeren snijden geen hout: dat er een tegenspraak zou zijn tussen de
mansus in Plangis die hier van de broeders van Steinfeld gekocht wordt (a fratribus Stein-
ueldensis ecclesie emerunt fratres de Rode mansum apud Plangis) en de hoeve die in
1132 door de abdij Kloosterrade aan een kanunnik van Steinfeld zou zijn verkocht, komt
voort uit een apert onjuist interpretatie van de Annales Rodenses (ed. Augustus en Jamar,
p. 154; vgl. Joester, Urkundenbuch Steinfeld, p. 7, nr. 7). Godfried van Leuven, volgens
Boeren ten onrechte opgevoerd als schoonzoon van Hendrik II van Limburg, komt in de
tekst van de oorkonde in zijn geheel niet voor. Waarom het goed Curlo, dat blijkens de
Annales Rodenses (ed. Augustus en Jamar, p. 206) halverwege de 12de eeuw in handen
kwam van Kloosterrade, ‘moeilijk voor ca. 1200 aan Rolduc kan zijn gekomen’, is een
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raadsel. Dat ten slotte de 27 curtes in Goé anachronistisch zouden zijn omdat het geslo-
ten domein pas in de 13de eeuw zou zijn opgebroken, overtuigt niet, juist omdat zowel
in de onderhavige tekst als in de hierna als Bijlage uitgegeven lijst van inkomsten en
bezittingen van de abdij curtes voorkomen. 

Teksteditie
De aan nr. 8 ontleende passages zijn in petit-druk weergegeven.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Heinricusa secundus Dei gratia Leodiensis episcopus notum facio omnibus tam presentibus

quam futuris Christi fidelibus qualiter ecclesia Rodensis sub temporibus predecessorum meorum videlicet Fri-
derici, Alexandri, Alberonis primi et secundi episcoporum liberalitate principum, oblationibus fide-

lium aucta vel promota est. 

Igitur comes Adelbertus de Saphenberchb post omnia beneficia, quibus predictam honeste ditavitc πcclesiam,

postque datam omnimodam libertatem, sicut plenarie sub sigillo episcopi Oberti continetur, mansum qui dicitur

Germani specialiter pro anima matris suπ Gepπ cum filio suo Adolfod eidem dedit πcclesiπ. In obitu vero eiusdem

comitis Adelberti predictus filius eius Adolfuse comes decimas, quas in predio suo Rimestf et Gelliche et Herdeneg

et Bredeloh et Geneche possedit, cum omnibus appendiciis suis, sex quoque bonuaria in Rimesti et tres curtes, que
apud ipsos vocantur houestede, pro anima patris sui eidem tradidit πcclesiπ. Preterea in ipso allodio Rode loca

quπdam, quπ nominantur Berenbruch, Gerbrehtsburchj, sex quoque mansos et dimidium, id est quicquid ad bene-

ficium fratris Theoderici, kqui cognominatus est Holegrim, pertinebat, eidem πcclesiπ ipso Theoderico rogante

donavit, scilicet unum mansumk in Crumbach, mansum et dimidium in Rode, tres mansos apud Herebach, et man-

sum unum in Wilandeshus. Dedit etiam ipsi πcclesiπ mansum Walthelmi et dimidium mansum Adolfil, mansum

quoque Ansfridi iuxta vivarium, tres quoque mansos, beneficium videlicet Hugonis fratris prenominati Theoderici,

duos insuper mansos et viginti iugera nemoris sui in Meinewedehm. Locum quoque vineπ, quπ dicitur Hangen-

deuelesn, super fluvium Ara eidem πcclesiπ dedit. Coloniensis etiam * archiepiscopus Fridericus, posteaquam

idem locus vineis est insitus, decimam, quπ sui iuris erat, eidem πcclesiπ concessit et sigilli sui attestatione

confirmavit. Dux quoque Walerammuso de Lemburchp sex mansos in allodio suo Rucelenveltq, beneficium vide-

licet fratris Engrammir et fratris Embriconis, et decimam unius mansi in Kettensiphens prenominatπ tradidit

πcclesiπ et filius eius dominus Heinricust XVI iugera et dimidium de beneficio fratris Hezelonis ministerialis

sui apposuit et, quicquid tam pater eius quam socer eius fecerant, confirmavit. Beneficium quoque fratris
Hildebrandiu filii Anshelmiv qui dictus est Rufus in termino Rodensi, mansum integrum et
molendinum et decimam quindecim iugerum de beneficio Gozwini et Irmendrudisw, nam
de cπtero beneficio predictorum antea habebat πcclesia. Dimidium preterea mansum penes
curtim πcclesiπ que dicitur Streiphelo predictπ donavit πcclesiπ. In obitu quoque coniugis
suπ dominπ Mathildis mansum Meginzonis, qui contiguus est πcclesiπ, concessione here-
dum et mansum xpostea addidit de curia sua Specholz iuxta silvam predicti nominisx. A Theo-

derico comite de Aray dimidium molendinum et eo amplius in Wanle traditione legitima predicta suscepit πccle-

sia. Vdo * vir nobilis de Mulsfurt * contulit ad eandem πcclesiam decimas, quas habebat in villis
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Setterichz, et * Buhtheaa et * filius eius Vdo * quindecim iugera * et unam curtem * in Setterich * et quin-

decim vrehten et curtem apud Hillengouenbb. Item Ludolfuscc de Bethbure, quod habuit vinearum in duabus

villis Dune et Bingehoue. Reginwidis quoque nobilis femina et vir eius Adelbertus mansum unum et dimidium in

villa Holtheim et tres curtes; soror quoque * Adeleidis XXX iugera et curtem in Liche eidem tradiderunt πcclesiπ.

Nizo quoque de Gerode eidem πcclesiπ quoddam allodium in Gerode et in Melcwilre tradidit, quod XVI solidos

Coloniensis monetπ persolvit. Mahtolfusdd de Rihtercheee pro anima matris suπ septem iugera et
pratum in Crumbach et XL iugera et curtem iuxta rivum Anstelaff eidem dedit πcclesiπ.
Meginzo ministerialis predicti comitis Adolfigg cum uxore sua Gepa quandam vineam apud Montem Sanctπ Wal-

burgis, quπ dicitur Dalewingart, et tres partes vineπ in Budendorphh et octo iugera in Wilereii, octo quoquejj iugera

iuxta hospitale, preterea totam curiam, in qua hospitale situm est, et nemus retro hospitale per manum domini sui

predictπ donavit πcclesiπ. Gunthardus nepos Megenzonis et soror eius Christina octo iugera in
predicta villa Willerekk et Liueradis honesta mulier de πcclesia Sancti Martini XXX iugera
in Burne predictπ dederunt πcclesiπ. Winricus et Gozelo fratres de Monte Sanctπ Walburgis
dederunt vineam in Treuenstorp. Herzemut quoque proba mulier dedit quasdam particulas
vineπ in Waledorp et in predicta villa a quodam qui vocabatur Wilechen emerunt fratres
duo iugera, vineam scilicet et unam curtem. Quidam pauperes Christi Lupelell, Hezelo et
Adelbertus et quπdam pauperes Tiza et Ellecha viginti tria iugera in monte Becchenberch
eidem dederunt πcclesiπ. Rudolfusmm de Euelzenrodenn tria bonuaria apud Euelzenrodeoo, * Godescalcus

et uxor eius Adeleidis novem iugera apud Ambele ad predictam dederunt πcclesiam. A fratribus de
Lunnecho in eadem villa LXX iugera et curtem quπ et propriam silvam et ius habet in
communione ruriculari. Item a quodam Ruberto filio Reinaldi XV iugera et a quodam
Gerardo de Rudinc XV iugera et eo amplius et curtem quπ πque propriam silvam et ius
habet in villari communione Rodensis emit πcclesia. A fratribus Steinueldensispp πcclesiπ
emerunt fratres de Rode mansum unum apud Plangisqq per manus advocatorum utriusque
πcclesiπ. Eppo de Lutsheim, vir ingenuus, vendidit predictπ πcclesiπ allodium quod habebat
in Sinneche, quinque videlicet mansos singulos XIIII bonuariorum, iuxta usum illius villπ
in terra culta et pratis et nemoribus et dimidium insuper molendinum. Winricus de Treuens-
torp XV iugera et curtem unam in Sehtemerr predictπ dedit πcclesiπ. Hπc temporibus pre-
decessorum meorum legitime data et possessa sunt. Meis autem temporibus Willelmusss de
Lodenache XIII iugera predictπ tradidit πcclesiπ pro anima patris sui Gozmari. Reinerus
filius Gerlaci de Sleiden allodium suum apud Sleidebach, tres videlicet mansos singulos LX
habentes iugera, preterea decem iugera et integrum molendinum et dimidium prenominatπ
vendidit πcclesiπ. Fridericus et Heinricustt germani fratres dederunt legitima traditione ut
viri nobiles tam pro suπ animπ quam pro suorum parentum salute allodia quπ habebant
apud villam Bulsbeche tres videlicet mansos singulos XII bonuariorum et in ipsa villa
quinque curtes. In villa autem quπ Goleche dicitur pene ad XX mansos, tam in terra culta
quam pratis et nemoribus et locis pascuosis, ipsamque πcclesiam quπ mater est et molen-
dinum in eodem allodio et in ipsa villa XXVI curtes et unam curtem Heimersberchuu, decimas
quoque totius parrochiπ tam maiores quam minores et decimam allodii apud Bilstein, quod
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dominus Tiepoldus de Valkenburchvv dedit πcclesiπ Beati Iacobi in Leodio; quam deci-
mam sacerdos de Golechoww ex integro accipiet et legitimis feriis ad capellam Bilstein, quπ
membrum est πcclesiπ quπ est in Golechoxx, cantabit. Has itaque possessiones predicti duo
fratres sicut proprias ac liberas iure proprio possederunt, sic liberas cum omni iure suo
Rodensi tradiderunt ecclesie. yyHelyas de Sinneche sepultus est in predicto loco, pro cuius
anima uxor eius et filii duo bonuaria terre et ductum aquπ dederunt πcclesiπ. Sex etiam
bonuaria terre cum fratre suo Helya puero seorsum dederunt, ut litteris instrueretur. A Ste-
phano abbate et fratribus tocius capituli nostro quoque assensu per manus advocatorum
utriusque πcclesiπ emit Rodensis πcclesia allodium, quod liber quidam homo Christianus
nomine πcclesiπ Beati Iacobi tradiderat; ad ipsum allodium pertinet capella in Inferiori Sin-
neche cum omnibus suis appendiciis. Tieboldus, Eilbertus, Folbertus, Euerwinus duo bonua-
ria ad reedificandam πcclesiam quπ combusta erat in Superiori Sinneche predictπ πcclesiπ
vendideruntzz acceptis ab ea XXVIti solidis Aquensis monetπ. Reinerus de Vilerur totum
allodium quod Sinneche in silva et terra habuit tam ipse quam filii eius acceptis ab ea
novem marcis πcclesiπ Rodensi vendiderunt. Folbertus Monoculus et uxor eius Bertredis
cum filiis suis insuper et Adam frater Bertredis dimidium molendinum, nam πcclesia prius
aliam partem habuit, et de undecim diurnalibus medietatem, nam alia pars similiter fuit
ecclesi[π]aaa, et tres diurnales qui specialiter eorum fuerunt, et medietatem cuiusdam prati
cum parte cuiusdam silvπ quπ inter duas vias iacet acceptis ab ecclesia VI marcis, insuper
et partem prati quod villani Lesch vocant, Xcem solidis Aquensis monetπ communi manu
[π]cclesiπbbb vendiderunt et legitime delegaverunt. Preterea unum bonuarium accepto palefrido
valente marcam Folbertus tam ipse quam filii eius πcclesiπ vendiderunt. Reimbertusccc dic-
tus Suzecespereddd totum allodium suum quod dicitur curiaeee et iacet in parroch[ia]fff

Dovern, cum necdum haberet legitimam, predictπ vendidit πcclesiπ acceptis ab ea C et
decem marcis et legitima super altare delegavit donatione. Sibertus dictus Qvirvus circa
vivaria quinque et amplius diurnales vendidit et Rutgerusggg iunior Berth novem diurnales
et curtim unam uterquehhh per manum domini sui et πcclesiπ advocati domini Heinriciiii filii
ducis Walerami predictπ donavit πcclesiπ. Gozwinus dictus Luzo pro anima sua parentum-
que suorum et filii sui Reimbodonisjjj dedit quoddam allodium quod solvit annuatim XIIcim

solidos et VI denarios Coloniensis monetπ in villula quπ dicitur Rennepat et liberum πcclesiπ
ab omni exactione tam advocaciπ quam precariπ dimisit.

Hec omnia legitima donacione suscepta atque a predicta Rodensi πcclesia quiete suscepta
episcopali auctoritate et sigilli nostri impressione roboravi, anathematis vinculum adiciens
siquis violentia aut aliqua fraudulentia, quπ rationabiliter acta sunt, infringere temptaverit.

Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini M° C° XL° VII°, concurrente IIa, indictione decima, regni
Cunradi regis decimo, episcopatus autem mei tercio, sub testibus idoneis quorum hec sunt nomina:
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13 vv Valkinburg B. – ww Goleche B. – xx Goleche B. – yy de rest van de tekst is tot het einde door een
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eenstemming met de rest van de tekst verlengd A. zz na dit woord communi manu op rasuur, moge-
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Alexander archidiaconus et prepositus * πcclesiπ Sancte Mariπ virginis Sanctique Lamberti martiris,
Eilbertus archidiaconus, Reibaldus decanus maioris πcclesiπ, Stephanus abbas Sancti Iacobi,
Wazzelinus abbas Sancti Laurentii, Azzo abbas de Publicokkk Monte, Lucas de Cornelio
Monte; nobiles homines Heinricuslll comesmmm de Lemburgnnn, Adolfusooo comes de Saphenbergppp,
Ludewicus comes de Los, Gozwinus de Valckenburgqqq; ministeriales Beati Lamberti Wiri-
cus de Prato, Arnolfusrrr et frater eius Lambertus de Hoio et alii multi.

14

<1148 juli 28>

<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de verkoop door Reinbert van
Mülfort van zijn goed te Curlo en te Hetzenrath, aan de abdij Kloos-
terrade voor 166 mark, waarover Gerard van Wassenberg pretendeerde
leenrecht te hebben, maar waarvan hij samen met zijn echtgenote Eli-
sabeth en zijn zoon Gerard in ruil voor vijftien mark en de voogdij
afstand heeft gedaan ten gunste van de abdij.>

Schijnbaar origineel
<A>. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 782 (voorheen Rolduc, oorkon-
den, nr. 1, later 5). – Hoog 238/232, breed 253/250, pliek 26/28. – Een aan een zijden
koord uithangend zegel (bevestigingstype 4): (S) ovaal troonzegel zogenaamd van de
oorkonder, in bruine was (= Venner, Zegels, afb. 18, p. 56). – In dorso: (17de eeuw)
Documentum de Curle in Hetzenrode. – (17de eeuw) 117. N 67. – (ca. 1700) A 1148. –
(ca. 1770) II.1.A.1. Confirmation de l’eveque de Liege Henri second de l’acquisition de
la cense de Curle a Douveren faite par l’abbaye de Rolduc 28 juillet 1148.

Afschriften
B. (1674 oktober 12) Schleiden, Schloss Eicks, oorkonden, nr. 1, gewaarmerkt door nota-
ris Gabriël Pheiffer te Keulen op verzoek van baron Von Syberg, heer van Eicks, bestemd
voor de abt van Kloosterrade, naar <A>. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij
Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 94-95, nr. 11, naar <A>.

Vertaling in het Duits
D. (midden 16de eeuw) Schleiden, Schloss Eicks, oorkonden, nr. 1, van B.

Drukken
a. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 226-228, nr. 1, van C. – b. Oppermann, Oorkonden
Kloosterrade, p. 65-66, bijlage 1, van <A>. – c. Oppermann, Urkundenstudien, p. 453-454,
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bijlage 15, van <A>. – d. Von Weichs, Inventar Eicks, p. 19-20, nr. 1, van B. –
e. Thesaurus diplomaticus 1997, W 6345 = D 5507, van <A>.

Afbeelding
Boeren, Rolduc, afb. 19, fragment, t.o. p. 96.

Regest
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 292, nr. 1.

Echtheid en ontstaan
De onderhavige oorkonde is ongetwijfeld onecht. Het schrift dateert zeker niet uit het
midden van de 12de eeuw. Het in die periode gebruikelijke geoblongeerde schrift in de
eerste regel is hier weergegeven door de letters groter en als het ware ‘vet’ uit te voeren.
Gezien de breking van de letters en de aard van de versieringen, verdubbeling en ver-
dikking van de schachten, zou het origineel gedateerd moeten worden omstreeks de
tweede helft van de 15de eeuw; zie ook Oppermann, Oorkonden Kloosterrade, p. 27;
Boeren, Oudste oorkonden, p. 28 en 90-94 (vgl. echter Oppermann, Oorkonden Kloos-
terrade, p. 51: ‘in haar tegenwoordige bewoordingen niet voor de tweede helft der 13de
eeuw ontstaan’ en p. 65: ‘Tot dezen inhoud omgewerkt (vervalscht) in de 15de eeuw’;
Oppermann, Urkundenstudien, p. 301, 319 en 453). De schrijfhand is dezelfde als die
van hierna nr. 20, gedateerd op 1151 maar eveneens onecht. Oppermann en Boeren
meenden dat hiervóór nr. 6 door dezelfde hand gemundeerd was, maar we hebben geen
werkelijke overeenkomst kunnen opmerken (vgl. Gärtner, Chorherrenstift Klosterrath,
p. 85, m.n. noot 155).

Het zegel van bisschop Hendrik II van Luik, dat aan het origineel is bevestigd, wijkt
af van de andere bekende zegels van deze bisschop. Venner (Zegels, p. 55-57) beschouwde
het dan ook als onecht. In het bijzonder de ovale vorm, die midden 12de eeuw ongebrui-
kelijk was, en de formulering van het omschrift, waarin de naam van de zegelaar in de
tweede naamval staat, wijzen erop dat het zegel in elk geval na 1250 is ontstaan.

Ook inwendig zijn er bezwaren tegen de echtheid van de oorkonde. Zo komt de vorm
Rade of Raede in plaats van Rode, behalve in nr. 20, voor het eerst in de 15de eeuw
voor; vgl. Paquay, Codex Kloosterrade, nr. 22, p. 246 (1448), Brouwers, Chapitre Sin-
nich, nr. 98, p. 157 (1450) en Haas, Inventaris Kloosterrade, inv. nr. 1101, p. 226 (1453).
De variant Gronsfelt is elders niet vóór 1200 aangetroffen (Künzel, Lexicon, p. 155-156).
Ten slotte heeft Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 51; Urkundenstudien, p. 319)
er reeds op gewezen dat het echtpaar Gerard van Wassenberg en Elisabeth van Kleef
met een zoon Gerard niet in de 12de maar in het midden van de 13de eeuw voorkomt.

Het dictaat van de onderhavige oorkonde is kennelijk voor een groot deel ontleend
aan een of meer echte Luikse bisschopsoorkonden uit het midden van de 12de eeuw.
Van de overgeleverde oorkonden komt nr. 11 het meest in aanmerking als vooroorkonde.
Kunnen beginprotocol, corroboratio en sanctio uit nr. 11 zijn overgenomen, de getui-
genlijst lijkt samengesteld uit twee onderdelen: terwijl het laatste deel van de lijst (vanaf
Henricus de Landele) overeenkomt met nr. 11, lijken de namen van de geestelijke getui-
gen ontleend te zijn aan nr. 16. (Vgl. aldaar: Stephanus abbas Sancti Iacobi, Wazelinus
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abbas Sancti Laurentii, Gernandus abbas Floreffiensis, Lucas abbas Cornelii Montis).
De abt van Floreffe, die in werkelijkheid Gerlandus heette, wordt in de onderhavige
oorkonde en in nr. 16 Gernandus, genoemd (zie Monasticon Belge I, p. 113-114); de
naam van de abt van Cornillon in nr. 16, Lucas, is juist (zie Monasticon Belge II, p. 221-
222), maar de onderhavige oorkonde heeft Publici in plaats van Cornelii. Publici zou
kunnen verwijzen naar de abdij van St.-Egidius te Luik, ook bekend als Publici Montis,
maar daar was in deze periode Azzo abt (zie Monasticon Belge II, p. 305-306). Paquay
(druk a) heeft gesuggereerd dat in de onderhavige oorkonde enkele woorden zijn weg-
gevallen, zodat gelezen zou moeten worden: Lucas abbas [Cornelii Montis, Azzo abbas]
Publici Montis. Misschien ook is bij de redactie van nr. 14 Cornelii vervangen door Publici,
wellicht omdat de vervalser meer belang had bij het getuigenis van een abt van St-Egi-
dius. De datering lijkt ontleend aan nr. 16.

De dispositio van de oorkonde bevat een echte kern, die overeenkomt met de Annales
Rodenses (ed. Augustus en Jamar, p. 206) en daaraan mogelijk ontleend is. Onder het
jaar 1153 is de koop van Curlo vermeld. De bewoordingen waarin dat gebeurt, vertonen
zowel opvallende overeenkomsten als opvallende verschillen met de formulering van de
onderhavige oorkonde. Overeenkomstig is dat in de Annales sprake is van een Reinbert(us)
nobili(s) vir van wie de abt een allodium, quod Curlo nuncupatur kocht; Gerard van Was-
senberg betwistte de rechtmatigheid van die koop: Gerardus, predicti castri dominus, in-
iustam emptionem hanc est causatus. Opvallende verschillen zijn het ontbreken in de
Annales van de toenaam de Milisuort, en van de hoeven te Hetzenrath en de voogdij. Dat
Elisabeth, ex-gravin van Kleef, in de Annales ontbreekt, spreekt vanzelf, evenals het feit
dat de opsteller van de onderhavige oorkonde geen behoefte zal hebben gehad aan het
verhaal over de geldschieters die de abt nodig had om het goed te kunnen kopen. Waaraan
de vervalser de gegevens die niet in de Annales Rodenses voorkomen (in het bijzonder
de naam de Milisuort), kan hebben ontleend is onduidelijk.

Rest de vraag of de vervaardiging van het falsum nader gedateerd kan worden. Boeren
(Oudste oorkonden, p. 93-94) heeft een verband gelegd met de ruil van het goed Curlo
in 1517, wat niet onmogelijk is (zie Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 63, nr. 61
en Goossens, Origineelen Rolduc, p. 315, nr. 11). 

Samenhang
Vgl. processtukken in het archief van Schloss Eicks, akten, nr. 1 en volgende, alsmede
oorkonden, nr. 81 (1550 september 5) en nr. 119a (1564 januari 12).

Teksteditie
De ontleningen aan nr. 11 en nr. 16, in de marge onderscheiden door I en II, zijn in petit-
druk weergegeven. Het veelvuldige gebruik van de superieure o op u of v is niet over-
genomen.

<In nomine sancte et individue Trinitatis. 

Ego Henricus huius nominis secundus Dei gracia sancte Leodiensis ecclesie episcopus notum facio * omnibus

tam presentibus quam futuris Christifidelibus imperpetuum qualiter Reinbertus vir nobilis de Milis-
uort allodium suum, quod Curlo nuncupatur, septem continens mansos et apud Hetzenraede
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tres mansos acceptis ab abbate et fratribus Raedensis ecclesie centum sexagintaa sex marcis
cum pratis, paludibus et silvis et omni iure appendente predicte vendidit ecclesie. Gerar-
dus autem Wassenbergensis castri dominus vir ingenuus hanc emptionem est causatus eo
quod allodia ad ipsum pertinerent iure feudi. Unde acceptis ab abbate decem et quinque
marcis tam ipse quam uxor eius domina Elyzabeth quondam comitissa Cliuensis et filius
eius Gerardus secundum iura legum suo renunciaverunt feudo et allodia pro animarum sua-
rum parentumque suorum salute absque omni debito liberrima Raedensi ecclesiπ delegave-
runt, ipsam delegationem suscipiente domino Henrico duce de Limborch, ipsius ecclesie
advocato et post factam delegationem ipsi Gerardo et suis proximis heredibus advocatiamb

recognoscente. 
Hec ergo traditio ut stabilis semper et inconcussa permaneat contraque eam nullus machinari quid audeat, auc-

toritatis nostre banno in presenti confirmavimus et in futurum confirmamus et presenti carta cum impres-

sione nostri sigilli roboramus, ut si quis, quod absit, prave voluntatis instinctu molitur infringere, eterno anathe-

matis vinculo subiaceat et iudicium districti iudicis, nisi resipiscat, incurrat. Subscripti sunt testes qui huic traditioni

et libertatis donationi interfuerunt *:

Stephanus abbas Sancti Iacobi, Wazelinus abbas Sancti Laurentii, Gernandus abbas Floreffiensis, Lucas abbas

Publici Montis, liberi homines dominus Henricus dux de Limborch eiusdem ecclesie advoca-
tus, Gerardus cuius superius facta est mentio, et filius eius Gerardus, Henricus de Landele, Winan-

dus et frater eius Philippus de Gronsfelt et quamplures alii.
Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo quadragesimo octavo, indictione undecima,

regnante Conrardo Romanorum rege, episcopatus nostri anno quarto, quinto kalendas augusti.>

15

[1147 december 25 -] 1148 [december 24]

Adolf, graaf van Saffenberg, verklaart dat Heimo aan de abdij Kloos-
terrade vijftien morgen land te Desdorf, dat twee schelling opbrengt,
heeft geschonken.

Vermelding
Deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een vermelding onder het jaar
1148 in de Annales Rodenses (zie Annales Rodenses, ed. Augustus en Jamar, p. 196).
De passage waaruit het bestaan van een deperditum blijkt, luidt: Acta sunt hπc et cor-
roborata coram Adolpho comite de Saphenberch sub ritu et lege illius provintiπ. Blijk-
baar is ten minste één schenking beoorkond, en wel de schenking die in de voorafgaande
zin vermeld is: Heimo dedit πcclesiπ quindecim iugera aput Deztorph sita et solvit inde
duos solidos. Deztorph continetur infra terminos πcclesiπ Paphendorph nuncupatπ. Of bij
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dezelfde gelegenheid misschien ook eerder genoemde schenkingen beoorkond zijn, is niet
vast te stellen.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl gedateerd is (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

16

1148 [mei 12 - december 24]

Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de schenking door Adelheid, echt-
genote van Reinier van Beek, van de kerk te Spaubeek met de gehele tiend
en de dos en twee hoeven van twaalf bunder aan de abdij Kloosterrade.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 817 (voorheen Rolduc, oorkonden,
nr. 4). – Hoog 318/318, breed 212/214, pliek 29/26. – Een bevestigingsplaats voor een
aan een perkamenten strook uithangend zegel (bevestigingstype 10): (SD). – In dorso:
(ca. 1250-1290) De Spaubeke (aangevuld 17de eeuw) Ecclesia (De Spaubeke) monaste-
rio Rodensi donata cum suis etc. 1148. – (ca. 1770) II.30.A.1.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 5r, kol. 2, nr. 22, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Klooster-
rade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 93-94, nr. 10, naar A en B.

Drukken
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 16-17, nr. 9, van B. – b. Thesaurus diploma-
ticus 1997, W 7413 = D 5785, van a.

Afbeelding
Oppermann, Oorkonden Kloosterrade, afb. 3.

Regesten
Wauters, Table chronologique VII-1, p. 249. – Coenen, Limburgsche oorkonden I, p. 165,
nr. 381.

Datering
Het vierde episcopaatsjaar van bisschop Hendrik II begint op zijn vroegst op 12 mei 1148.
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-XVII).

nr. 16 a. 1148
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Echtheid en ontstaan
De onderhavige oorkonde is door Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 24; Urkun-
denstudien, p. 299) als een onechte natekening beschouwd. Hij meende zelfs de schrijver
van de veronderstelde echte oorkonde die als voorbeeld gediend had, te kunnen identi-
ficeren als een schrijver van de bisschoppelijke kanselarij van Luik (zie Pirenne, Album
belge, afb. X-B). Hij deed dit op grond van slechts één schriftkenmerk; afgezien van het
feit dat op deze wijze geen overtuigend bewijs voor gelijkhandigheid geleverd kan worden,
is deze identificatie apert onjuist. 

Boeren (Oudste oorkonden, p. 17-20) identificeerde de mundator van de onderhavige
oorkonde met de hand, die onder meer ook hierna nr. 41, nr. 42 en de ‘Lommersumfalsa’
nr. 38 en nr. 43 zou hebben geschreven. De originelen, zowel van nr. 41 als van de
onderhavige oorkonde, moesten dus van rond 1225 dateren, omdat hij meende dat de kerk
van Lommersum, waarover nr. 38 en nr. 43 handelen, pas na 1225 gesticht werd. Niet
alleen echter zijn nr. 38, nr. 41, nr. 42 en nr. 43 zonder twijfel echt (zie ook nr. 21 onder
Echtheid en ontstaan), maar ook is de identificatie van de mundator van de onderhavige
oorkonde met die van nr. 41 apert onjuist. Niettemin duikt deze identificatie opnieuw op
bij Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 86-87) onder verwijzing naar Stiennon (Écri-
ture diplomatique, p. 255), maar dit is gebaseerd op een verkeerd begrip van Stiennons
tekst. Ook de identificatie van de schrijver van de onderhavige oorkonde met de schrijver
van de laatste zestien regels van het origineel van nr. 13 overtuigt niet.

De inhoudelijke bezwaren die Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 46-47; Urkun-
denstudien, p. 316-317) en Boeren (Oudste oorkonden, p. 94-97) tegen de tekst hebben
ingebracht, zijn ten dele door Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 86-87) overgeno-
men. Het feit dat de schenking van de kerk van Spaubeek niet in de Annales Rodenses
voorkomt, weegt wellicht nog het zwaarst. De overige bezwaren vloeien voort uit de
vooronderstelling van onechtheid die gebaseerd is op het schrift, dat echter zeker 12de-
eeuws is.

In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.
Ego Heinricusa huius nominis secundus Leodiensisb episcopus notum fatio tam presen-

tibus quam futuris quod quπdam nobilis matrona Adeleidis nomine uxor Reineri de Beche
quandam πcclesiam de Spaltbechec, quam legittima donatione a predicto marito suo secun-
dum consuetudinem terrπ nostrπ in dotem acceperat, cum omni decimatione, quam ab anti-
quo habuit, et omni dote sua aditiens insuper duos mansos singulos duodecim bonuario-
rumd tradidit πcclesiπ Dei genitricis Mariπ et Sancti Gabrielis archangeli, quπ est in territorio
Rodensi, primo pro anima mariti sui domini Reineri, qui, dum adhuc viveret, ut hoc perfi-
ceret mirabili studio, ei iniunxerat et sub interminatione divini examinis eam adiuraverat;
deinde et pro anima sua simul et parentum suorum, etiamque parentum prπdicti mariti sui.

Interfuit huic donationi domnus Thiepaldus archidiaconus et prπpositus Xantensis πcclesiπ,
Godefridus de Schinne, pluresque ipsius dominπ ministeriales et homines. Hπc donatio per
manum Willelmie nobilis viri de Glenπ legittime facta et per pastorem eiusdem πcclesiπ
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Razonem in dedicatione πcclesiπ Beatπ Mariπ et Sancti Lamberti martiris ad me iussu
prπdictπ dominπ suπ deportata est. 

Et ego, sicut iusticia requirit ecclesiastica, ipsam donationem Rodensi banno confirmavi
πcclesiπ prπsentibus archidiaconis πcclesiπ nostrπ necnon et abbatibus religiosis, quorum hπc
sunt nomina: Alexander archidiaconus, Dodo archidiaconus, Eilbertus archidiaconus, Ste-
phanus abbas Sancti Iacobi, Wazelinus abbas Sancti Laurentii, Gernandus abbas Floreffiensis,
Lucas abbas Cornelii Montis preter frequentiam clericorum et laicorum quπ ad nostram
dedicationem innumerabilis solet occurrere.

Acta sunt hπc anno ab incarnatione Domini M° C° XL° VIII°, indictione XIma, regnante
Cunrado rege Romanorum, episcopatus nostri IIIIt°.

17

[1148] december 29 Soest

Arnold I, aartsbisschop van Keulen, bevestigt de abdij Kloosterrade in
het bezit van goederen te Bornheim, overgedragen door Jan van Born-
heim, te Ameln, van goederen gekocht van abt Folmer van Lonnig en van
anderen, en van goederen te Niedermerz geschonken door Werner Rufus
van Niedermerz.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 778. – Hoog 398/391, breed
330/329, pliek 100/102. – Een op de pliek opgedrukt zegel: (S) rond troonzegel van de
aartsbisschop, in bruine was, gerestaureerd (= Venner, Zegels, afb. 7, p. 49). – In dorso:
(ca. 1250-1290) De Burnheim et de Ambele (aangevuld 17de eeuw) villis monasterio
Rodensi a nobili viro Iohanni de Burnheim datis. Putamus quod dominae de Marienthall
possideant. – (ca. 1700) Anno 1149. – (ca. 1770) II.10.A.2. Attestation d’Arnold archeve-
que de Cologne de la donation de 70 journaux de terre bien allodial avec la cense nom-
mee hovestalt situee a Bornheim a l’abbaye de Rolduc par Jean de Bornheim 1149.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 3r, kol. 1, nr. 8, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 96, nr. 12, naar A en B.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 17-18, nr. 10 (1149), van A en B.

Afbeeldingen
Oppermann, Oorkonden Kloosterrade, afb. 4 (1149). – Gärtner, Chorherrenstift Klos-
terrath, p. 217, afb. 5 (1149).

nr. 17 a. 1148
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Regesten
Wauters, Table chronologique VII-1, p. 250 (1149). – REK II, p. 82, nr. 474 (1149). – Haas,
Chronologische lijst, p. 26, nr. 24 (1149). – Thesaurus diplomaticus 1997, W 7414 (1149).

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde is gedateerd naar de kerststijl (zie Inleiding, p. XVI-
XVII). In tegenstelling tot eerdere uitgevers dateren wij de oorkonde in het kerstjaar
1149, dat op 25 december 1148 was aangevangen. De andere dateringselementen stem-
men daarmee overeen. Alleen het episcopaatsjaar van de aartsbisschop is onzeker, omdat
de aanvangsdatum ervan niet vaststaat. De door ons veronderstelde datering van de onder-
havige oorkonde gaat er dus van uit dat het episcopaat reeds tussen 4 en 29 december 1137
aangevangen is (dit in tegenstelling tot Strubbe en Voet, Chronologie, p. 272).

Echtheid en ontstaan
Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 24-25 en 44-46; Urkundenstudien, p. 299-300
en 314-315) en Boeren (Oudste oorkonden, p. 15-17 en 97) hielden de oorkonde, zowel
op grond van uitwendige als van inwendige kenmerken, voor onecht. De gelijkhandig-
heid van de onderhavige oorkonde, van nr. 11, van nr. 21 en van nr. 29 wijst erop dat de
oorkonden door de destinataris vervaardigd zijn, en vormt geen bewijs van onechtheid.
Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 87-88) heeft de bezwaren tegen de echtheid
terecht verworpen. Daarbij kon hij gemakkelijk heen stappen over de datering van de
schenking van Werner Rufus in de Annales Rodenses (ed. Augustus en Jamar, p. 198)
op 1150, omdat hij de onderhavige oorkonde op december 1149 dateerde, zodat het
tijdsverschil misschien maar heel gering was. Als de oorkonde van eind 1148 dateert, is
zij meer dan een jaar eerder ontstaan dan de vermelding in de Annales. In de weergave
in de Annales ging het echter voornamelijk om een klein deel van de schenkingen van
Werner, namelijk de vier morgen in Bettenhoven, die zijn eigendom waren, en om de
rechtsgevolgen van die schenking ten aanzien van de voogdij.

Samenhang
De oorkonde wordt vermeld in hierna nr. 29.

In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.
Ego Arnoldus Dei gratia sanctπ Coloniensis πcclesiπ archiepiscopus successoribus meis

omnibusque tam presentibus quam futuris Christifidelibus notum vobis facio quod Iohannes
de Burheima filius Theodericib consensu et petitione uxoris suπ Elisabethc allodium suum,
quod in predicta villa Burheimd hereditario iure possedit et a coheredibus suis alterius here-
ditatis portione emancipaverat, septuaginta videlicet diurnales et curtem propriπ inhabita-
tionis, quπ vulgo houestat dicitur, tradidit per manum meam utpote ministerialis Beati Petri,
πcclesiπ Dei genitricis Mariπ et Sancti Gabrielise in Rode pro redemptione animarum tam
suπ quam uxoris suπ et utriusque parentum. Predictπ quoque πcclesiπ fratres emerunt ab
abbate de Lunnecho Fulmaro et fratribus eius per manus advocatorum utriusque πcclesiπ
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septuaginta diurnales et unam legittimam curtem in villa quπ Ambele dicitur. Idem etiam
fratres a Rubertof filio Reinoldi emerunt quindecim diurnales et a Gerardo filio Reterig de
Rudigh tredecim diurnales et unam legittimam curtem in predicta villa. Item Wernerus iqui
dictus esti Rufus de Mercene, proprius Beati Petri, in villa sua triginta diurnales et unam
curtem per manum meam predictπ donavit πcclesiπ. 

Quia igitur iustum est nos pauperum Christi, cuius vicem gerimus in terris, patres et pro-
tectores existere, ne quis invasione violenta, quπ huic cartulπ annotata sunt et legittima
traditione predictπ concessa sunt πcclesiπ diripienda vel imminuenda putaverit, banni
nostri auctoritate ea confirmamus et sigilli nostri impressione signamus, testibus idoneis,
quorum hπc sunt nomina, annotatis: Heinricusj secundus venerabilis Leodiensis episcopus,
Reinerus archidiaconus et prepositus Sancti Pauli, Tipoldus prepositus Sancti Severini,
Arnoldus prepositus Sancti Andreπk, Gozeuinusl de Heimbergm, Gerlacus de Gladebach,
Heinricusn de Wlmudesteino, Tiemo de Susazeep.

Acta sunt hπc anno ab incarnatione Domini millesimo C° XL° VIIII, indictioneq XII, pre-
sidente apostolicπ cathedrπ Eugenio tercio anno episcopatus eius IIII, regnante Romano-
rum rege Conrador secundo anno regni eius XI, episcopatus autem nostri anno duodecimo,
quarto kalendas ianuarii. Acta Susaziπs feliciter.

18

[1148 december 25 -] 1149 [december 24] Bonn

Arnold I, aartsbisschop van Keulen, beoorkondt de stichting en dotatie
van een bedehuis in het dorp Hersel door gelovigen ter plaatse alsmede
de regeling waarbij een hoeve land grenzend aan het dorp leenroerig
aan de aartsbisschop aan het bezit is toegevoegd, en regelt de verhou-
ding van het met het bedehuis te verbinden regulierenconvent met het
kapittel van St.-Cassius en St.-Florentius te Bonn. Onder de getuigen:
abt Erpo van Kloosterrade.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Cassius te Bonn, oorkonden, nr. 19. –
Hoog 709/698, breed 422/417. – Een opgedrukt zegel: (S) rond troonzegel van de oor-
konder, in bruine was (vgl. Ewald, Rheinische Siegel I, p. 14 en pl. 10, nr. 2). – In dorso:
(13de eeuw) De Hersele. – (13de eeuw) De Hersele. – (16de eeuw) Qualiter Arnoldus
archiepiscopus dotavit ecclesie in Hersele. A. – (17de eeuw) Littere fundationis oratorii

nr. 18 a. 1149
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in Hersele, PP 18 refectoriuma. – (18de eeuw) Stift Sancti Cassii zu Bonn. – (eind 18de
eeuw) Nr. 10.

Afschriften
B. (uiterlijk 1656) Keulen, Historisches Archiv, collectie Gelenius, IX, fol. 23v, vermoe-
delijk naar A. – C. (ca. 1715) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Cas-
sius te Bonn, registers, nr. 1 (voorheen Copiar B 83; cartularium), p. 31-33 = fol. 50r-51r,
fragmenten, direct of indirect naar A. – D. (tweede helft 18de eeuw) Keulen, Historisches
Archiv, collectie Alfter, XIV, p. 218-221, direct of indirect naar A. – E. (tweede helft 18de
eeuw) Ibidem, XXII, p. 93-96, direct of indirect naar A.

Drukken
a. Günther, Codex diplomaticus I, p. 322-325, nr. 149, van A. – b. De Reiffenberg, Chartes
inédites II, p. 44-46, nr. 5, fragmenten, vermoedelijk indirect van A. – c. Ernst, Histoire
du Limbourg VI, p. 140-141, nr. 52, fragmenten van A.

Regesten
Goerz, Mittelrheinische Regesten I, p. 573, nr. 2088. – Wauters, Table chronologique II,
p. 314. – Tille en Krudewig, Archive Rheinprovinz I, p. 132, nr. k. – REK II, p. 80, nr. 465. –
Frick, Quellen Neuenahr, p. 21, nr. 118. – Thesaurus diplomaticus 1997, W 5410.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-XVII).

Samenhang
In de onderstaande tekst wordt verwezen naar het feit dat de onderhavige regeling reeds
door aartsbisschop Bruno II (1131-1137 mei 29) was getroffen, maar als gevolg van zijn
overlijden op weg naar Rome nog niet was geëffectueerd. Er is dan ook geen reden een
deperditum op naam van deze aartbisschop te veronderstellen vgl. REK II, p. 52, nr. 329.

De aanwezigheid van abt Erpo van Kloosterrade onder de geestelijke getuigen staat
vermoedelijk in verband met de plannen in het kloosterconvent augustijner koorheren uit
Kloosterrade te plaatsen. Vgl. hierna nr. 100.

(C) In nominπb sanctπ et individuπ Trinitatis.

Arnoldus Dei misericordia Coloniensis πcclesiπ archiepiscopus omnibus Christi fideli-
bus, in perpetuum.

Quia ordinis et officii nostri est omnia ad honorem et decorem domus Dei fideliter et uti-
liter disponere, operam dare debemus, ut ea quπ minus decenter disposita sunt, in melius
commutemus.

Ad noticiam itaque posterorum transmittimus quanta devotione et prediorum suorum
amministratione fideles Christi qui sunt in villa Hersele, oratorium ad honorem Dei et sanc-
torum martyrum Cassii et Florentii in eadem villa construxerint et dotaverint. Primum vero
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ipsi de prediis et possessionibus suis XL iornales in prπdicta πcclesia Deo famulantibus
devote tradiderunt. Huic etiam donationi quidam felicis memoriπ Albero de Pinnestorp XV
iornales de prediis suis addidit, pro quibus XII marcas recepit rogans devote, ut memoriale
eius et parentum suorum ibidem non derelinquatur in sπcula. De bonis etiam Beati Petri quπ
ad nos spectant, mansus unus eidem villπ conterminus additus est in hunc modum: hunc
mansum comes Adolfus de Saffenberg a nobis, ab eo autem Arnoldus de Bedebure, et ab
ipso Sigebodo de Gozdorp iure beneficiali possederunt; Sigebodo autem eundem mansum
iure censuali colendum Berwico et uxori eius Hizzechπ in eadem villa manentibus conces-
serat sic, ut ipse annuum censum, X videlicet solidos et sex denarios et avenπ maldrum et
dimidium et tres garbas et duas gallinas et X ova, inde reciperet et cπtera mansualia iura
ad ipsum spectarent. Et quia hi Berewicus scilicet et Hizzecha liberis carentes Deum bono-
rum suorum heredem constituerunt, opere precium est, ut diligenter in memoria semper
habeantur. Hi vero omnes unanimi consilio et devotione eundem mansum prπdictπ πcclesiπ
me annuente et confirmante contradiderunt eo videlicet pacto, ut idem Sigebodo et eius suc-
cessores prπdictum tantum censum annuatim inde reciperent et de cπtero prπfata πcclesia
eundem mansum sine omni vexatione, id est advocatorum exactione, hospitandi incom-
moditate absque eo quod vulgo dicitur vorehure et cπteris gravaminibus, in perpetuum pos-
sideret. Et ut hπc rata et indivulsa permanerent, idem Sigebodo et cπteri a fratre Wolframmo,
qui tunc eidem πcclesiπ prπfuit, et cπteris fratribus XVI marcas et dimidiam argenti rece-
perunt. Hπc autem omnia quod sic ordinata et disposita sunt, devota diligentia et studium
dilecti filii nostri Gerhardi Bunnensis prπpositi, quia πcclesia illa in fundo Bunnensis
πcclesiπ sita erat, elaboravitc; ideoque fratres in prπdicta πcclesia Deo famulantes ipsi se
subdiderunt ita, quia ipsi regularem vitam ducere decreverunt, ut decedente prπlato eorum
ipsi electum suum in Bunnensi πcclesia prπsentarent, qui ibidem a prπposito investituram
acciperet coram principali altari insignum suπ prπlationis et recognitionem prπdictπ subiec-
tionis. Idem etiam fratres cereum unum duas libras appendentem in πcclesia beatorum mar-
tyrum Cassii et Florentii in natali ipsorum reprπsentant, ut sic etiam subiectionem suam
recognoscant et sic prπpositum Bunnensem sibi obligent, ut in omnibus negotiis et grava-
minibus suis fidelis adiutor et defensator semper eis assistat. Volumus etiam ut in monu-
mentum et stabilitatem huius societatis prπdictorum fratrum prπlatus in festo Beatorum
martyrum Cassii et Florentii et in exequiis fratrum in conventu Bunnensis πcclesiπ semper
appareat et assistat.

Nec hoc sub silentio prπtereundum est quod dominus et prπdecessor meus felicis memoriπ
Bruno archiepiscopus hπc omnia sic ante nos disposuerat, sed quod ipse in expeditione
Romana morte prπventus perficere non potuit, nos perficimus et sigilli nostri impressione
attestamur et corroborando confirmamus. Igitur perpetuam loco ipsi pacem Dei atque beati
Petri et omnium sanctorum nostraque auctoritate firmamus, ut omnibus inibi iuste collatis
et conferendis, omnibus inibi degentibus pax sit πterna et quies perpetua. Quicumque res
πcclesiπ illius ampliare studuerit, adaugeat illi Dominus omnem gratiam et ostendat illi
gloriam Suam. Qui vero huius nostrπ constitutionis violator existere et episcopalis banni
contemptor esse non metuens, irrita hπc facere seu in aliquo perperam mutilare temptaverit,
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nisi resipuerit et digne Deo satisfecerit, portionem accipiat cum illis quorum ignis non
extinguitur et vermis non moritur.

Acta sunt hπc civitate Verona, anno dominicπ incarnationis M° C° XLVIIII°, indictione
XIIa, sub universali papa Eugenio Romanis dominante fascibus, Cvnrado rege, coram mul-
tis idoneis testibus tam clericis quam laicis, quorum nomina hecd sunt: Arnoldus prπposi-
tus de domo Sancti Petri, Gerhardus Bunnensis prπpositus, Walterus decanus Sancti Petri,
magister Adelhelmuse, Tiepaldus prπpositus Sancti Seuerini, Fridericus prπpositus Sancti
Georgii, Arnoldus prπpositus Sancti Andreπ, Iohannes prπpositus Sancti Cuniberti, Heri-
mannus prπpositus de Sanctis Apostolis, Wolbero abbasf de Sancto Pantaleone, Adelhardus
abbas de Sancto Martino, Nicolaus abbas de Sigeberg, Erpo abbas de Rode, Walterus deca-
nus de Sancto Gereone, Regenboldus decanus de Bunna, magister Rvbertus, Herimannus
Iudeus, Willehelmus, Megenerus, Sigebodo, Lambertus, Heinricus, Gerlacus et cπteri fratres;
Adelbertus comes de Bunna, Adolfus comes de Saffenberg, Adolfus comes de Monte,
Otto comes de Rinekke, Tiedricus comes de Are, Heinricus comes de Linburg, Gozwinus
de Heimesberg, Adelbertus comes de Noruenich; ministeriales Harpern, Albertus, Hartman,
Herman, Lambret, Bennechin, Lvdolf, Lambret, Roinc.g

Hi vero sumpserunt prπcium testificationis de supradicto manso videlicet II solidos, cum
quorum iudicio et testimonio totum diffinitum est: Gernant, Guntere, Marcwart, Gerlach,
Herman, Gerlach et cπteri ad eandem familiam pertinentes.

Benedictus per omnia Deus, amen.

19

[1149 december 25 -] 1150 [december 24] Luik

Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de abdij Flône in het bezit van
verscheidene goederen. Onder de getuigen: Erpo, abt van Kloosterrade.

Origineel
A. Hoei, RA, archief abdij Flône, oorkonden, nr. 15. – Hoog 473/472, breed 363/356, pliek
20/11. – Een aan een perkamenten strook uithangend zegel (bevestigingstype 10): (S)
rond troonzegel van de oorkonder, in bruine was (vgl. Venner, Zegels, afb. 19, p. 56). –
In dorso: (ca. 1250-1290) De Vignis. – (begin 18de eeuw) R. au stock troisieme folio 64. –
(18de eeuw) 1150 en Layette U n° 25.

Afschriften
B. (1386-1413) Luik, UB, manuscrit 2026, cartularium van de abdij Flône, fol. 65v (oud 64v),
naar A. – C. (begin 18de eeuw) Hoei, RA, archief abdij Flône, inv. nr. 11, Stock III,
fol. 64r-65r, door notaris Charles Henon, naar A.
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Drukken
a. Évrard, Documents Flône, p. 316-317, nr. 20, van B. – b. Thesaurus diplomaticus
1997, W 4150 = D 4463, van A.

Afbeelding
Stiennon, Écriture diplomatique, p. 225, afb. 218, fragment (verkleind).

Regest
Wauters, Table chronologique XI-1, p. 179.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII). De datumregel verwijst naar Rooms-Koning Koenraad II in plaats van Koen-
raad III.

In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.

Ego Heinricusa secundus gratia Dei Leodiensis episcopus petitioni Flonensis πcclesiπ
testamento inserui, que meo tempore tradita sunt ei et in presentia mea confirmata.

Notum igitur facio omnibus quod Godefridus comes terram quam dederat in Uingiz
πcclesiπ Flonensi, quia de feodo meo erat, ad usus πcclesiπ predictπ ut eam firmius et libe-
rius possideret in manu mea reposuit. Ego vero eam libere possidendam prefatπ contuli
πcclesiπ et, quod a predecessoribus eius ibidem illi collatum fuerat, ratum haberi concessi
et precepi. Terra vero illa, ne in dubium aliquid in posterum relinqueretur, certis et notis
limitibus est distincta. Preterea quatuordecim bonuaria notis et evidentibus metis distermi-
nata et medietatem vallis, cuius alteram medietatem predictus comes Godefridus ipsi
πcclesiπ tradiderat. Reinardus una cum uxore sua Liegarde et filio Heinricob eidem πcclesiπ
affectavit, quπ de manu eius ad usus πcclesiπ Guiardusc de Baldingeesd suscepit et ad noti-
tiam nostram et πcclesiπ Leodiensis rem gestam referens in presentia nostra et comparium
suorum in manu advocati Eustachiie reposuit. Wedericus et Balduinusf de Lingeig pro anima
Conegundis duos mansos terre, partim Lingei partim Iaire adiacentes, et quatuor curtes in
Iaira in presentia mea eidem πcclesiπ legitime tradiderunt, quπ Heribrandus de Florines, qui
heres esse dicebatur, exfestucavit. Quartam partem πcclesiπ de Iaira Roulfus de Geteroe
eidem πcclesiπ tradidit. Roulfus de Canteurine nonam, quam gener eius Bosoh abdicavit,
alteram vero nonam Reinsendis de Lingei, Arnulfus et Wibertus fratres et filii eorum ter-
ram de Hotinesi, quam reclamabant, πcclesiπ Flonensi recognoscentes abdicaverunt. Engo
de Hanrez silvam et bruariam, quam iuxta curtem Flonensium in Tilieres possidebat,
πcclesiπ prefatπ legitime subiecit.

Que omnia in generali synodo Leodii recitata sunt et communi sententia synodi appro-
bata. Quicumque autem hπc violare presumpserit, anathematis gladio a communione Sanctπ
πcclesiπ sit sequestratus. Amen.

Huius rei testes sunt: archidiaconi πcclesiπ Sancti Lamberti Elbertus, Dodo, Reinerus,
Balduinus, Hubertus decanus, Heinricusj cantor, Bruno prepositus Sanctπ Crucis, Wazo,
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Iohannes, Lambertus, Cristianus ceterique quamplurimi; abbates quoque religiosi: Franco
Lobiensis abbas, Arnulfus Gemblacensis abbas, Gerardus abbas Sancti Trudonis, Iohannes
abbas Sancti Huberti, Stephanus abbas Sancti Iacobi, Wazelinus abbas Sancti Laurentii,
Leudok Maloniensis abbas, Eppo Rodensis abbas, Gerlandus Floreffiensis abbas, Lucas
Cornelii Montis abbas; preterea nobiles viri: Loduicus comes de Losl, Gozvinus de Fal-
conmont, Eustachiusm advocatus, Theodericus de Argenteln, Heinricuso de Iace, Wilelmus
frater eius de Dongleberch; familiares quoque viri: Wedericus de Prato et filii eius Lam-
bertus et Theodericus, Arnulfus Hoiensis et Lambertus frater eius et alii quamplures.

Acta sunt hπc anno ab incarnatione Domini M° C° L°, indictione XIIIa, regnante Con-
rado II°.

20

<1151 september 22>

<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de overbrenging van de kloos-
terzusters vanuit de abdij Kloosterrade en vanuit Scharn naar Sinnich,
de dotatie van een nieuw vrouwenconvent aldaar met goederen die even-
wel eigendom van de abdij blijven, alsmede de onderhorigheid van dat
convent aan de abdij.>

Schijnbaar origineel
<A>. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1700. – Hoog 417/415, breed
292/286, zonder pliek. – Een aan een perkamenten strook uithangend zegel (bevesti-
gingstype 11, maar zonder pliek): (S) rond (?) troonzegel van de vorige bisschop, Adel-
bero II, in witte was, fragment (= Venner, Zegels, afb. 17, p. 55; zie onder Echtheid en
ontstaan). – In dorso: (17de eeuw) Translatio monasterii de Synich i (sic) et continetur
quod bona omnia hactenus monasterio Rodensi pertinuerint. Anno 1151 22 septembris. –
(17de eeuw) Translatio monasterii Sinnich. – (ca. 1770) III.3.A.2. Diplome de Henri II
eveque de Liege touchant la translation des religieuses de Scharnen a Sinnich; item l’as-
signation de certains biens leur faite par l’abbes de Rolduc avec reserve de la propriete;
item la jurisdiction immediate de l’abbe de Rolduc sur le cloitre de Sinnich 22 septem-
bre 1151.

Afschriften
[B]. (1673) Niet voorhanden, maar bekend uit H, gewaarmerkt door Albert Scholtis,
notaris te Aken, naar <A>. – [C] (1673) Niet voorhanden, maar bekend uit H, gewaar-
merkt door D.B. Coquelet, naar [B]. – [D] (1674 augustus 13) Niet voorhanden, maar
bekend uit H, gewaarmerkt en bezegeld door W. van Gulpen, deken te Aken, en Johannes
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Baptista Bierens, aartspriester, officiaal en vice-proost te Aken, naar <A>. – E. (ca. 1690)
Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 97-99,
nr. 13, naar <A>. – [F] (1691 mei 14) Niet voorhanden, maar bekend uit G en K,
gewaarmerkt door notaris H. Poyck, naar <A>. – G. (1691 juni 28) Hasselt, RA, archief
klooster Sinnich, inv. nr. 186, naar [F]. – H. (17de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster
Sinnich, inv. nr. 123 (opschrift 138), gewaarmerkt door notaris G. Coelen te Aken, naar
[C] en [D]. – I. (17de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 196, frag-
ment, gewaarmerkt door notaris G. Coelen naar [D]. – J. (1728) Hasselt, RA, archief
klooster Sinnich, inv. nr. 188, naar [F]. – K. (1728) Hasselt, RA, archief klooster Sin-
nich, inv. nr. 188, gewaarmerkt door notaris P.C. Poijck, naar <A>. – L. (ca. 1740)
Maastricht, RAL, archief klooster Hoog-Cruts, inv. nr. 297, bijlagen, fragment, naar H. –
M. (18de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 192, gewaarmerkt door
notaris C.A. Cox, naar <A>. – N. (18de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv.
nr. 187, fol. 38-39, waarschijnlijk naar M. – O. (18de eeuw) Hasselt, RA, archief kloos-
ter Sinnich, inv. nr. 187, fol. 40, waarschijnlijk naar M.

Vertaling in het Frans
P. (18de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 187, fol. 30-31, van M.

Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica III, p. 710-711, nr. 127, van <A>. – b. Fran-
quinet, Inventaris Kloosterrade, p. 19-20, nr. 11, onvolledig van <A>. – c. Thesaurus
diplomaticus 1997, W 7415 = D 5786, van <A>.

Regesten
Wauters, Table chronologique II, p. 340 en VII-1, p. 254. – Brouwers, Chapitre Sinnich,
p. 101, nr. 10. – Haas, Chronologische lijst, nr. 27, p. 27.

Echtheid en ontstaan
De onderhavige oorkonde is ongetwijfeld onecht, zoals Brouwers (Chapitre Sinnich,
p. 87-97) in 1903 als eerste aantoonde. De schrijfhand is dezelfde als die van hiervóór
nr. 14, gedateerd op 1148 maar eveneens onecht (vgl. Gärtner, Chorherrenstift Kloster-
rath, p. 85, noot 155). Voor de datering van het schrift (omstreeks de tweede helft van
de 15de eeuw), zie Boeren, Oudste oorkonden, p. 27-28 en nr. 14 onder Echtheid en ont-
staan. Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 40; Urkundenstudien, p. 310-311)
beschouwde het stuk als een natekening van een echte schenkingsoorkonde.

Het zegel is niet dat van de oorkonder maar dat van diens voorganger Adelbero II, zoals
Poncelet (Sceaux, p. 41) en Venner (Zegels, afb. 17, p. 55) hebben aangetoond. Terecht
concludeerde de laatste dat ‘het zegel van Albero II van Chiny van een andere en oudere
oorkonde moet zijn verwijderd en vervolgens aan deze, op naam van zijn opvolger gestelde
akte zijn gehecht’. 

De voornaamste inhoudelijke bezwaren tegen de echtheid van de oorkonde betreffen
het optreden van abt Rutger en de vermelding van de overbrenging van de kloosterzus-
ters naar Sinnich. Abt Rutger wordt namelijk voor het eerst vermeld in hierna nr. 49,
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gedateerd op het kerstjaar 1187, terwijl het laatste optreden van abt Erpo in nr. 45 uit het
kerstjaar 1178 dateert, zodat een optreden van abt Rutger in 1151 onmogelijk is. Uit hierna
nr. 88, nr. 89, nr. 91 en nr. 92 is bekend dat het vrouwenconvent pas in de jaren 1243-
1246 naar Sinnich werd verplaatst. Tenslotte komt ook hier de op zijn vroegst 15de-eeuwse
vorm Raede in plaats van Rode voor (vgl. nr. 14 onder Echtheid en ontstaan).

Evenals bij nr. 14 kan ook hier het dictaat voor een groot deel ontleend zijn aan echte
bisschoppelijke oorkonden uit het midden van de 12de eeuw. Het beginprotocol is ont-
leend aan nr. 11, de narratio aan nr. 13. Voor het tweede deel van de dispositio, voor
de sanctio en de corroboratio tot aan het begin van de getuigenlijst lijkt nr. 5 als voor-
oorkonde te hebben gediend. De getuigenlijst en de datumregel tenslotte kunnen aan
nr. 21 ontleend zijn.

Op twee punten bevat de onderhavige oorkonde een echte kern: de overbrenging van
het vrouwenconvent naar Sinnich, bijna een eeuw later dan de gepretendeerde datering
van de oorkonde, en de koop van een allodium te Sinnich, waarvan de Annales Rodenses
(ed. Augustus en Jamar, p. 200) in het jaar 1151 melding maken. Aan deze rechtshande-
ling wordt in de Annales toegevoegd: episcopo commertium – ut moris est – confirmante.
Uit deze passage leidde Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 40) het bestaan van
een oorkonde uit 1151 af, waarvan de onderhavige oorkonde een aangepaste natekening
was. Of de bisschop van Luik de koop van het allodium te Sinnich inderdaad door middel
van een oorkonde heeft bekrachtigd, staat niet vast; wel is zeker dat in de onderhavige
oorkonde niet het bezit van het allodium centraal staat maar de gezagsverhoudingen
tussen de abt van Kloosterrade en het vrouwenconvent te Sinnich. Díe inhoud zal een
eventuele bisschoppelijke bevestiging zeker niet gehad hebben.

Op grond van het schrift van het falsum concludeerde Boeren (Oudste oorkonden,
p. 27-28 en p. 97-98) dat de vervalsing niet van ca. 1680 kon dateren, zoals Brouwers
(Chapitre Sinnich, p. 96) verondersteld had. Boeren dateerde de vervalsing kort voor
1508, toen er sprake was van een gezagsconflict tussen Sinnich en Kloosterrade (zie
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 277, nr. 39), hetgeen niet onmogelijk is.

Teksteditie
Het veelvuldige gebruik van de superieure o op u of v is niet overgenomen. De aan de
vooroorkonden ontleende passages zijn in petit-druk weergegeven, in de marge onder-
scheiden door I voor nr. 11, II voor nr. 13, III voor nr. 5 en IV voor nr. 21.

<In nomine sancte et individue Trinitatis.

Ego Henricus huius nominis secundus Dei gracia sancte Leodiensis ecclesie episcopus notum facio successo-

ribus meis omnibusque tam presentibus quam futuris Christifidelibus qualiter 

ecclesia Raedensis sub temporibus predecessorum meorum videlicet Friderici, Alexandri, Alberonis primi et secundi

episcoporum liberalitate principum et oblationibus fidelium aucta et promota est.

Cum autem sorores eiusdem ecclesie ulterius ibidem pre multitudine non possent habi-
tare, construxit eis Rutgerus abbas claustrum apud Inferius Singhe, ubi, parate cum essent
officine que eis erant oportune, transtulit illuc eas simul cum illis sororibus, quas sexto
hinc retroacto anno apud Scharnen posuerat, cum ibidem a pretereuntibus et nocte civitatem
intrare non valentibus nimium gravarentur. Designavit eis quedam allodia, agros et nemora,
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non ut ea penitus sequestraret ab ecclesia sua Raedensi, cuius propria sunt et possessiva,
sed ut illis pro tempore suppeditaret nutrimenta, quorum hic subiecta continentur voca-
bula: apud Singhe allodium quod ab abbate et fratribus ecclesie Sancti Iacobi in Leodio
Raedensis emit ecclesia cum pratis et nemoribus, et molendinum in eodem loco cum aque-
ductu; apud Gyuele allodium trium mansorum; apud Scharnen allodium quod Adelbertus
vir nobilis Raedensi dedit ecclesie; in Beggendorp allodium trium mansorum quod ab
Rutgero nobili viro de Beggendorpe Raedensis emit ecclesia; apud Remist sex bonuaria
terre cum sexta parte decimarum ibidem et apud Gellike et Asch et Breidelo et Genike, que
omnia ex donatione Adelberti comitis de Saphenberge predicta Raedensis possidet ecclesia;
apud Bulsbach duos mansus quadraginta diurnalium et ibidem tria bonuaria arbustorum;
apud Nuedorpe mansum cum dimidio.
Iustum preterea videtur et competens ut de respectu et * obedientia quam eedem sorores abbati eta ecclesie sue

Raedensi hactenus exhibuerunt, quomodo in futurum exhibebunt, certa et rationabilis prescribatur linea. Sorores

ergo, que in prenominato loco transposite sunt, qui locus cum ceteris, ut predictum est, proprius est Raeden-

sis ecclesie, omnimodam subiectionem et obedientiam abbati et ecclesie, a qua transmisse sunt, ut hactenus exi-

buerunt, exibebunt ut videlicet de prenominatis allodiis et bonis cum omni iure appendente, que
ab ecclesia Raedensi legittime suscepta pacificeque possessa et ipsis sororibus sine aliqua
sequestratione pro victus sustentatione concessa et designata sunt, nichil per se demere,
mutare aut aliquam auctoritatem audeant corroborare, sed abbas in sua teneat potestate uni-
versa disponere, que tamen comuni fratrum consilio fieri debent atque consensu. 
Quodque nulla sororum sine licentia et consilio eius intromittatur vel suscipiatur. Nullus fratrum ad regimen vel

servicium earum preter eos, quos ipse cum consilio fratrum admiserit, admittatur quod, si aliqua intromissa vel ali-

quis admissus fuerit, irritum erit et instabile. Hec quoque charitatis vicissitudo sororibus impendatur ut nullam

preter consensum sororum sanioris consilii suscipere compellantur, ne in aliquo pauperes sorores graventur. Que

vero intromisse comuni consensu fuerint, tempore quo abbati visum fuerit secundum morem ecclesie et consuetudinem,

professionem devote faciant et obedientiam ei prompte et humiliter promittant. Soror autem, que pro regimine ordi-

nis preponi debet aliis sororibus, idonea et tali officio utilis per abbatem cum consilio fratrum et sororum, quas

ipse admittere voluerit, preponanturb, cui ab omnibus sororibus secundum institutionem religionis etc ordinis absque

contradictione obediatur. Nullum tamen officium, nullam obedientiam alicui sororum preter abbatis et prioris sui

* consensum iniungere presumat, nec aliquam singularitatem sibi usurpet, sed ordinem ipsa observare et ad hunc

observandum alias monere, instruere et coercere satagat. Si autem quod absit negligens vel in aliquo notabilis et

minus utilis reperta fuerit, abbas comunicato cum senioribus fratribus ecclesie consilio, etiam si sororibus displi-

ceat, ab officio eam submoveat et aliam idoneam loco eius substituat. Frater quoque, qui vice prioris post abbatem

in omnibus ecclesie providebit, cum consilio fratrum de congregatione eligatur et sororibus solummodo per manum

abbatis preficiatur omnemque subiectionem et integram obedientiam tam abbati suo quam ecclesie sue cum omni

humilitate exibeat, seseque in omnibus ad ecclesiam ut alium quemlibet fratrum in nullo dissimiliter negocio per-

tinere cognoscat. Porro idem frater, si huic negocio non sufficiens vel non idoneus inventus fuerit, ad claustrum

suum revocetur et ab obedientia sibi tradita relaxetur, alterque per manum abbatis et consilium fratrum loco eius

substituatur. 

Hanc tam legaliter et pie factam traditionem ne quis in posterum calumniari possit vel audeat, banno confir-

mamus. Presenti etiam carta cum sigilli nostri impressione sanximus. *
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Huic traditioni interfuerunt: 

Wybaldus abbas Stabulensis, Stephanus abbas Sancti Iacobi, * dominus Henricus dux de Limborch,
Goeswinus de Valkenberch, Conradus de Dailheim.

Acta sunt * anno dominice incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo primo, indictione quartadecima,

epacta prima, concurrente VII, decimo kalendas octobris.>

21

[1150 december 25 -] 1151 [december 24; waarschijnlijk kort na
juni 24]

Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de schenking van de kerk te
Lommersum met de gehele dos, de familia en de tienden door de nako-
melingen van Jutta, echtgenote van hertog Walram II van Limburg, aan
de abdij Kloosterrade, welke kerk bij haar intrede door Jutta aan de
abdij was overgedragen.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 802, 1. – Hoog 278/282, breed
353/358, zonder pliek. – Een uitgescheurde bevestigingsplaats voor een uithangend zegel
(bevestigingstype 6 of 14): (LS). – In dorso: (ca. 1250-1290) De Lomenzheim (aangevuld
17de eeuw) decimis a ducissa Lymburgensis domina Iutta monasterio Rodensi datis. –
(14de eeuw) De Lomunhem. – (ca. 1700) Anno 1151. – (ca. 1770) II.3.A.2. Declaration
et confirmation de Henri II, eveque de Liege, de la donation de l’eglise et des dimes de
Lommersom a l’abbaye de Rolduc par Jutta, duchesse de Limbourg, morte chanoinesse
de l’abbaye de Rolduc 1151.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 3v, kol. 1, nr. 14, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 99-100, nr. 14, naar A. – [D]. (1769-1777) Niet voor-
handen, maar bekend uit b, door J.P. Pirson, archivaris van Kloosterrade.

Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica IV, p. 378, nr. 39, mogelijk van A. – b. Kremer,
Origines Nassoicae II, p. 171-172, nr. 107, van [D]. – c. Quix, Geschichte Burtscheid,
p. 216-217, nr. 15, direct of indirect van A. – d. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 142-
143, nr. 54, van A. – e. Thesaurus diplomaticus 1997, W 2923 = D 3199, van A en d.

Afbeeldingen
Oppermann, Oorkonden Kloosterrade, afb. 5, fragment. – Gärtner, Chorherrenstift Klos-
terrath, p. 218, afb. 6.
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Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 21, nr. 12. – Wauters, Table chronologique II,
p. 344 en VII-1, p. 254. – Haas, Chronologische lijst, p. 27, nr. 28.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII). Blijkens de Annales Rodenses (ed. Augustus en Jamar, p. 200) stierf Jutta op 24 juni
1151. Waarschijnlijk is haar overlijden de aanleiding geweest haar schenking door de bis-
schop te laten bevestigen.

Echtheid en ontstaan
Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 24-25 en p. 48-49; Urkundenstudien, p. 299-
300 en p. 317-318), Boeren (Oudste oorkonden, p. 15-17 en p. 98-108) en Niermeyer
(Onderzoekingen, p. 187-188) hielden de onderhavige oorkonde voor onecht. Dat de
hand van de onderhavige oorkonde overeenkwam met die van een oorkonde uit 1153
voor het kapittel van St.-Paulus te Luik, zoals Niermeyer meende, is onjuist blijkens een
afbeelding van een fragment van die oorkonde bij Stiennon (Écriture diplomatique,
p. 225, afb. 219). Oppermann meende dat de oorkonde onecht was vanwege het schrift,
dat ‘onzeker’ was en ‘niet uniform’. Bovendien bevatte het Luikse kanselarijdictaat ‘stui-
tende bewoordingen’. Zo accepteerde de bisschop de schenking eigenhandig, terwijl hij
daartoe volgens Oppermann niet bevoegd was. Bovendien was een aantal eigennamen
‘bedorven’ overgeleverd. Waarom dit laatste een dwingend argument vormt voor onecht-
heid, is onduidelijk. Oppermanns bezwaar tegen de woorden propria manu suscepi ver-
valt, aangezien die door Oppermann uit een veel uitvoeriger bepaling zijn gelicht, die
verder onverdacht is. Oppermann meende de schrijver van de onderhavige oorkonde te
kunnen identificeren als de schrijver van de Annales Rodenses, die in de jaren 1173-1178
ook een aantal oorkonden zou hebben gemundeerd. Het falsum zou naar de mening van
Oppermann uit dezelfde periode dateren. Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 99)
heeft er bij zijn verwerping van Oppermanns argumenten op gewezen dat deze geen plau-
sibele verklaring voor de vervalsing heeft gegeven. Boeren gaf die verklaring wel, name-
lijk door de onderhavige oorkonde te rekenen tot het door hem geconstrueerde complex
van ‘Lommersumfalsa’, waartoe ook hierna nr. 29, nr. 38, nr. 43 en nr. 53 behoorden.

Het fundamentele probleem bij beide auteurs is dat zij de mogelijkheid van destina-
tarisvervaardiging zo vaak negeren. Zij doen dat niet uit onbekendheid met het ver-
schijnsel, maar op grond van de vanzelfsprekende aanname van kanselarijvervaardiging.
Dat leidt ertoe dat er, wanneer oorkonden op naam van verschillende oorkonders door
dezelfde hand geschreven zijn (of lijken te zijn), onmiddellijk sprake is van onechtheid.
Evenzo leidt de combinatie in één oorkonde van dictaatkenmerken die typerend geacht
worden voor verschillende kanselarijen, tot verdenking van onechtheid. De schriftover-
eenkomsten tussen nr. 21 en nr. 29 (respectievelijk op naam van de bisschop van Luik
en de aartsbisschop van Keulen) vormen een voorbeeld van de eerste redenering; de dic-
taatkenmerken van nr. 29 die deels als Luiks, deels als Keuls aangemerkt worden, zijn een
voorbeeld van de tweede gedachtegang. De gelijkhandigheid van deze oorkonden wijst
erop dat zij door de destinataris vervaardigd zijn, en vormt geen bewijs van onechtheid.
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Op vervaardiging door de destinataris wijzen ook de ontlening in nr. 29 van de disposi-
tie aan de onderhavige oorkonde en de combinatie van Luikse en Keulse dictaatelementen. 

Wat de gehele groep van vijf Lommersumoorkonden betreft, heeft Boeren een ander
argument naar voren gebracht. Hij meende dat de kerk van Lommersum pas in 1225
gesticht was en dus niet al in 1151 het voorwerp van een schenking kon zijn geweest.
Hij baseerde zich daarbij op de tekst van de zogenoemde cijnslijst (zie Bijlage) dat ach-
ter het oudste cartularium van Kloosterrade in dezelfde codex is opgetekend (fol. 7r,
kolom 2, zie hierna p. 341). De passage waarin de tiendvrijstelling, die samenhangt met
de dotatie van de kerk van Lommersum, voorkomt, bevat het jaartal 1225. Gärtner (Chor-
herrenstift Klosterrath, p. 98-99) heeft bestreden dat het de datering van de dotatie
betreft. In dat geval zou het jaartal in de ablativus gesteld zijn. Hier is met het gebruik
van de accusativus een periode aangeduid: de tiendvrijstelling geldt post fundationem
illius ecclesie in annum millesimum ducentesimum vigesimum quintum. Was het al
vreemd dat Boeren aan één datering in de cijnslijst meer waarde hechtte dan aan vijf
oorkonden, door Gärtners interpretatie ontvalt het fundament aan de constructie van de
‘Lommersumfalsa’.

Samenhang
De onderhavige oorkonde heeft als vooroorkonde gediend zowel voor nr. 29 als voor nr. 53.

Patres πcclesiarum subditorum suorum maximeque religiosorum possessiones quas legit-
tima traditione suscepisse cognoscuntur, defendere, manutenere et confirmare convenit.
Ad hoc enim a Deo sublimatos et ab ipsis personis ecclesiasticis capiti suo impositos semper
meminisse decet.

Eapropter ego Heinricusa huius nominis secundus Dei gratia Leodiensium episcopus
notum facio tam presentibus quam futuris quod domina Ivtta nobilissima matrona, uxor
ducis Gvalerammib de Lemburgc contulit se ad Rodensem πcclesiam mutato habitu et pro-
missa obπdientia secundum regulam beati Augustini et tenorem canonicπ professionis tra-
diditque propria manu assentientibus filiis suis domino Heinricod et Gerardo prefatπ Rodensi
πcclesiπ πcclesiam in Lomunsdesheime cum omni dote sua et familia eiusdem πcclesiπ et
decimis ad eam pertinentibus. Cum vero viam universπ carnis fuisset ingressa, caritate ipsius
castissimπ matronπ et filiorum illius veni Rodef ad sepulturam eius. Qua sollempniter impleta
predicti filii eiusdem Heinricusg et Gerardush et filiolus domini Heinricii eiusdem nominis,
Arnoldus quoque filius Rvberti comitisj de Lunneburgk natus ex domina Beatrice filia pre-
fatπ dominπ et Theodericus filius Ekeberti comitis de Titkelenburgl natus ex alia filia pre-
fatam πcclesiam in Lomunsdesheimm Rodensi πcclesiπ legittima donatione tradiderunt.

Quam donationem presentibus quamplurimis viris religiosis et nobilibus Wibaldo abbate
Stabulensin, Stephano abbate Sancti Iacobi, Onulfoo abbate Purcetensip, Euerwino preposito
Steinueldensiq, Gozeuvinor de Falkenbergs, Cvnrado de Daleheimt, Lamberto de Lureche,
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cum abbate Erpone et fratribus πcclesiπ propria manu suscepi et omnibus qui aderant asti-
pulantibus, banno nostro confirmavi et cartπ huius adtestatione cum sigilli nostri impressione
interposito anatemate roborare studui.

Acta sunt hπc anno dominicπ incarnationis M° C° L° primo, indictione XIIIIma, epacta
prima, concurrente VIIma.

22

[1129 of eerder - circa 1152]

De proost van Steinfeld bericht de abt van Kloosterrade over een geeste-
lijke die onderworpen zou zijn aan het gezag van de abt, en die de proost
hierbij terugstuurt.

Vermelding
Deze brief, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een latere brief van proost Ulrik van
Steinfeld aan abt Erpo van Kloosterrade, vermoedelijk uit omstreeks 1155 (zie hierna nr. 27,
ook voor de overlevering). De desbetreffende passage luidt: Dominus Leo frater vester ad
nos veniens retulit nobis (namelijk fratri V.) quod clericus ille (…) vester (namelijk Erponi)
subditus aliqando fuerit et quod antecessor meus cum litteris suis eum vobis remiserit.

Datering
In de passage waaruit het bestaan van dit deperditum blijkt, is sprake van de voorgan-
ger van proost Ulrik van Steinfeld, proost Everwijn. Het aantreden van proost Ulrik
omstreeks 1152 vormt derhalve de terminus ante quem van de onderhavige brief (zie
Joester, Urkundenbuch Steinfeld, p. 603). De terminus post quem is het onbekende tijd-
stip van het aantreden van proost Everwijn, dat blijkens een ongedateerde oorkonde van
vóór 1129 moet dateren (zie Joester, Urkundenbuch Steinfeld, p. 3-4, nr. 3.)

Samenhang
Vergelijk hierna nr. 26 en nr. 27.

23

[1153 december 25 -] 1154 [december 24]

Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de abdij Flône in haar rechten
op de kerk van Opheylissem en elders. Onder de getuigen: Erpo, abt
van Kloosterrade.

nr. 23 a. 1154
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Origineel
A. Hoei, RA, archief abdij Flône, oorkonden, nr. 16. – Hoog 399/395, breed 100/391,
geen pliek. – Een opgedrukt zegel: (S) rond troonzegel van de oorkonder, in gele was
(vgl. Venner, Zegels, afb. 19, p. 56). – In dorso: (ca. 1250-1290) De libertate ecclesie
et de Helencinis. – (begin 18de eeuw) R. au Stock second folio 67 verte. – (18de eeuw)
Layette H.H. n° 1.

Afschriften
B. (1386-1413) Luik, UB, manuscrit 2026, cartularium van de abdij Flône, fol. 29r-v,
naar A. – C. (begin 18de eeuw) Luik, UB, manuscrit 1874, Stock II, fol. 67v-68, door
notaris Charles Henon, naar A. – D. (18de eeuw) Luik, RA, collectie Le Fort, tweede deel,
inv. nr. 18, p. 36-37, fragmenten, naar A.

Drukken
a. Évrard, Documents Flône, p. 318-319, nr. 21, van B. – b. Thesaurus diplomaticus 1997,
W 4151 = D 4464, van a.

Afbeelding
Stiennon, Écriture diplomatique, p. 212, afb. 206, fragment (verkleind).

Regesten
Bormans, Notice d’un manuscrit, p. 287. – Wauters, Table chronologique II, p. 739, VII-1,
p. 262 en XI-1, p. 191. – Coenen, Limburgsche oorkonden I, p. 175, nr. 412.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

(C) In nomine sancte et individue Trinitatis.

Ego Heinricusa secundus Dei gratia Leodiensis episcopus tam presentibus quam futuris,
in perpetuum.

Ecclesia de Flona sub titulo Beati Mathei apostoli et evangelistπ consecrata ecclesiam
Beati Martini Superioris Helenencines donatione Reineri Pape et fratris eius Wigeri adeptab

fuerat tam in decimis quam in omnibus pertinentiis eius et in omni iure, quo eam predicti
fratres tenuerant, et continuatione longi temporis in pace eam legitime possidebat. Abbas
vero Helencinensis Gerardus attemptavit vendicare sibi eandem ecclesiam et, cum de iure
non posset, conatus est ut concambio id fieret, unde grandis inter utramque ecclesiam
controversiπ materia fovebatur. 

Hunc igitur contentionis motum consilio religiosorum virorum, et maxime reverendi fra-
tris nostri Gerlandi, abbatis de Floreffia, per gratiam Dei ad equitatis statum reduximus
utriusque partis consensu, episcopali auctoritate statuentes ut Flonensis ecclesia predictam
ecclesiam Superioris Helencienesc in omni iuris sui integritate in pace retineret, Helencinensis
vero abbas, quamcumque agriculturam infra terminum decimationis Flonensium exerceret,
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de omni proventu decimas predictπ Flonensi ecclesiπ annuatim daret, de decimatione tan-
tum nutrimentorum dominicalis eorum curia immunis esset, de omnibus autem, quπcumque
predicti fratres videlicet Reinerusd et Wigerus eidem Helencinensi abbatiπ contulerunt,
abbas Helencinensis in anniversario matris eorum quinque solidos tantum Flonensi eccle-
sie per singulos annos solveret. Et hoc actum est sollempniter Leodii in generali synodo.
Quπcumque igitur predecessores nostri Flonensi ecclesiπ contulerunt, nos firma et illibata
permanere volumus, ipsum locum et habitatores eius liberos ab omni advocato et ab omni
exactione censemus, πcclesiam ipsam baptismalem et synodalia iura civium suorum,
forenses quoque districtiones ad abbatem vel prepositum loci omnino pertinere profitemur.
Nullus ibi advocatus in secularibus potestatem agendi habebit; in ecclesiasticis vero nulli
archidiacono, nulli dekano tractare aliqua vel retractare licebit. In difficilioribus tantum
negotiis soli Leodiensi episcopo, cum ab abbate rogatus fuerit, in persona sua, non per pro-
curatorem presidere causis assidente sibi abbate licebit. Possessionem similiter de Vingiz,
quam ecclesia adquisivit a comite Lamberto et filio eius Godefrido et a Reinardo et filio
eius Heinricoe, constituimus ipsi Flonensi firma manere, quπ certis terminis designata michi
est tamquam domino et advocato in manu tradita.

Huius rei testes sunt: Elbertus archidiaconus, Amalricusf abbas Sanctπ Mariπ, Balduinusg

scolasticus et archidiaconus, Arnolphus abbas Genblacensis, Drogo Florinensis, Robertus
Walcedorensis, Erpho Rodensis, Lucas Corneliensish; de laicis: comes Godefridus de Duraz,
Gozwinus de Falconis Monte, Reinardus de Harmala, Widericus de Prato, Lambertusi et
Arnulphus frater eius de Hoio et alii quamplures. 

Quicumque igitur hec infringere temptaverit, anathema sit.
Confirmata sunt hπc anno dominicπ incarnationis M° C° L° IIII°, indictione secunda.

24

[1153 december 25 -] 1154 [december 24]

Hendrik II, bisschop van Luik, oorkondt dat Sieger van Waver het dorp
Seumay aan de abdij Heylissem heeft overgedragen. Onder de getuigen:
Erpo, abt van Kloosterrade.

Origineel
A. Brussel, ARA, kerkelijke archieven van Brabant (archief abdij Heylissem), inv. nr. 8292,
oorkonden, nr. 6. – Hoog 275/279, breed 284/281, zonder pliek. – Enkele fragmenten
van een opgedrukt zegel van de oorkonder (gerestaureerd), in roodbruine was. – In dorso:
(13de eeuw) G. – (14de eeuw) XCVI. – (15de eeuw) XVI Littere Zegeri de Wavera de
vico de Sumania prope Piernetum (?). – (15de eeuw) Sumays. – (17de eeuw) 96 Suma-
chia. – (ca. 1700) Donation de Seumays.
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Afschriften
B. (14de eeuw) Brussel, ARA, kerkelijke archieven van Brabant (archief abdij Heylis-
sem), inv. nr. 8322, cartularium, fol. 17r-v (p. 33-34), naar A. – C. (1456 januari 12)
Brussel, ARA, kerkelijke archieven van Brabant (archief abdij Heylissem), inv. nr. 8292,
oorkonden, nr. 6, vidimus door Hendrik Mennen, deken van Tienen, naar A.

Drukken
a. Wauters, Analectes de diplomatique, p. 342-343, nr. 12, van B. – b. Reusens, Documents
Heylissem, p. 197-198, nr. 8, van A. – c. Reusens, Supplément, p. 382-383, nr. 1, van B. –
d. Thesaurus diplomaticus 1997, W 3673 = D 3972, van A en b.

Afbeeldingen
Stiennon, Abbaye Saint-Jacques, afb. 22. – Stiennon, Écriture diplomatique, p. 94, afb. 74.

Regesten
Wauters, Table chronologique VII-1, p. 262 en XI-1, p. 191.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

In nomine sanctπ et individue Trinitatis.

Ego Heinricusa secundus gratia Dei Leodiensiumb episcopus notum facio universitatic

fideliumd quod Sigeruse de Wauera tradidit πcclesiπ Helecinensif vicum nomine Somaniam
cum omni iure quod illic habebat tam in curtilibus quam in molendinis, pratis, alnetis
et silvis, retenta sibi tantummodo iusta advocatia pro defensione videlicet πcclesiπ. Quod
etg factum est annuentibus heredibus, id est filiis suis, cunctumque ius hereditatis inibi
exfestucantibus. Hanc vero traditionem suscepi ego ipse in manu mea ad opus eiusdem
πcclesiπ.

Unde et sub anathemate interdixi ne quis in posterum presumat facere iniuriam πcclesiπ
memoratπ super eadem possessione. Quod ut ratum et inconvulsum permaneat, sigilli nos-
tri impressione communivimus, subannotatis testibus idoneis, quorum nomina hπc sunt:
archidiaconi Amalricush, Balduinus, Bruno, abbas Floreffiensis Gerlandus, abbas Rodensis
Erpo, abbas Euerbodensisi Andreas, abbas de Viler Vdelinus; nobiles etiam viri: Eustachius
Hasbaniensis advocatus, Erfo de Calmont, Teodericusj de Argenteal, Thomas de Gest, Hein-
ricusk frater eius, Bonefacius de Bren, Henricus de Bunsbech; de familia Sancti Lantbertil:
Wedericus de Prato, Arnufusm de Hoion et alii quamplures.

Anno dominicπ incarnationis M° C° LIIII°, indictione II, actum feliciter regnante Fre-
derico Romanorum rege augusto.
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25

1155 september 7 Trente

Keizer Frederik I bevestigt de kerk van St.-Lambert te Luik, vanwege
de bijzondere diensten die bisschop Hendrik II van Luik hem tijdens
zijn expeditie naar Italië bewezen heeft, in haar bezittingen, waaronder
de abdij Kloosterrade met alle toebehoren, vernieuwt de destijds door
bisschop Hendrik I afgekondigde landvrede en bevestigt de recente ver-
wervingen door bisschop Hendrik II, waaronder het castrum Rode met
alle toebehoren.

Origineel
[A]. Niet voorhanden. Blijkens de beschrijving in B bezegeld met een rond zegel van de
oorkonder, in witte was, dat volgens D in 1333 nog voorhanden was: Est etenim dictum
sigillum rotondum impressum cera alba, in quo forma imperatoris infulati, vestiti dama-
tica, sedentis in cathedra et tenentis quasi septrum in dextra manu et in sinistra quasi
pomum, supra quod est signum crucis insculptum; videtur et apparet in circonferentia
vero sigilli eiusdem continentur hec littere: Fredericus Dei gratia Romanorum imperator
semper augustus. Dictum vero privilegium signatum est post datam in eo contentam signo
ipsius serenissimi domini imperatoris et circa dictum signum per magnas litteras sic
legitur: Signum domini Frederici Romanorum imperatoris invictissimi; postremo vero
dominus archicancellarius dicti imperatoris in eodem privilegio hoc modo se subscribit:
Ego Arnoldus Coloniensis archiepiscopus et Italici regni archicancellarius recognovi.

Afschriften
B. (1295 juli 13) Lille, Archives Départementales du Nord, inv. nr. B 829-72, vidimus
door Sieger Godfriedsz., notaris te Luik, bezegeld door de Luikse officiaal, naar [A]. – [C].
(13de eeuw) Niet voorhanden cartularium van het domkapittel van Luik (in 1944 door
oorlogsgeweld verloren gegaan), Liber chartarum ecclesie Leodiensis, fol. 65, naar [A]. –
D. (1333 oktober 2) Luik, RA, archief domkapittel Luik, oorkonden, nr. 4, vidimus door
de officiaal van Luik, geschreven en gewaarmerkt door notaris Hendrik Reiniersz. van
Hervee, naar [A]. – E. (1346) Luik, RA, archief domkapittel Luik, cartularia, inv. nr. 46-
47 (Liber primus), fol. 41r-41v, nr. 1 (oud) = p. 143-144, naar [C] of D. – F. (midden
18de eeuw) Maastricht, GA, collectie Handschriften, nr. 205 (G.J. Lenarts, Diplomata
Traiectensia I: De anno 800 ad 1399), p. 173-175, waarschijnlijk naar E.

Drukken
a. Chapeaville, Gesta Tungrensium II, p. 107-109, van [C]. – b. Fisen, Flores ecclesiae I,
p. 256, fragment, van [C]. – c. Fisen, Sancta legia I, p. 255-156, van [C]. – d. Lünig,
Spicilegium ecclesiasticum XVIIa, p. 501, nr. 36, van a. – e. Miraeus-Foppens, Opera
diplomatica II, p. 826-827, nr. 30, van a. – f. Gallia Christiana III, Instrumenta, nr. 12,
kol. 153-154, waarschijnlijk van E. – g. Grandgagnage, Diplôme de l’an MCLV, p. 11-
14 van B[C]. – h. Schoonbroodt, Chartes Saint-Lambert, p. 5, nr. 9, van a. – i. Vos,
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Lobbes II, p. 454-455, nr. 23, van a of e. – j. Bormans, Ordonnances Liège I, p. 19-20,
van D. – k. Bormans en Schoolmeesters, Cartulaire St.-Lambert I, p. 76, nr. 46, van
[C]. – l. MGH DD Friderici I., I, p. 206-208, nr. 123, van k. – m. Thesaurus diploma-
ticus 1997, W 1152 = D 1403, van k en l.

Regesten
Liste chronologique des édits, p. 9. – Böhmer, Regesta chronologico-diplomatica, p. 124,
nr. 2350. – Wauters, Table chronologique II, p. 387-388, VII-1, p. 264 en XI-1, p. 194. –
Borgnet, Analyses, p. 48, nr. 1. – Goerz, Mittelrheinische Regesten II, p. 23-24, nr. 83. –
Stumpf-Brentano, Reichskanzler II, p. 326, nr. 3725. – Böhmer, Regesta Imperii IV, p. 106,
nr. 357. – Coenen, Limburgsche oorkonden I, p. 177, nr. 418.

Samenhang en ontstaan
Inhoudelijk komt de oorkonde grotendeels overeen met een aantal oorkonden van het
domkapittel van Luik, zie Bormans en Schoolmeesters, Cartulaire St.-Lambert, p. 72-76,
nrs. 44 en 45, respectievelijk d.d. 1154 en 24 juli 1155. Weliswaar is de tekst van de
onderhavige oorkonde sterk verwant aan de pauselijke bevestigingsoorkonde van 24 juli
1155 (Bormans en Schoolmeesters, Cartulaire St.-Lambert, nr. 45), maar van letterlijke
ontlening is geen sprake. De tekst van de onderhavige oorkonde lijkt wel aan de hand
van het pauselijke privilege geredigeerd. Opvallend is dat de abdij Kloosterrade in het
pauselijke privilege als bezit van Luik ontbreekt. De Annales Rodenses (ed. Augustus en
Jamar, p. 208) vermelden – ten onrechte onder het jaar 1155 – wel de schenking door
Hendrik II van Limburg, voogd van Kloosterrade, aan de bisschop van Luik van de
burcht en het allodium te Rode, maar sluiten de abdij Kloosterrade uitdrukkelijk uit: cas-
trum et totum Rodense allodium absque his que sunt Beati Gabrielis. Wat overigens met
het bezit van abdijen bedoeld werd, is niet duidelijk.

Appelt (MGH DD Friderici I., V, p. 34) schreef de oorkonde op grond van het dictaat
toe aan notarius Zeizolf B. Dat Appelt de toeschrijving tevens baseert op het schrift moet
op een vergissing berusten, aangezien het origineel verloren is. Gezien de plaats van uit-
vaardiging, Trente, is het feit dat de passage et omnem contra niti (…) subter notari feci-
mus in de sanctieformule en de corroboratio overeenkomt met een oorkonde van Frede-
rik I voor Luik (MGH DD Friderici I., I, nr. 4, p. 7-8, d.d. 1152 (maart 9-14)) eerder aan
de invloed van de keizerlijke kanselarij dan aan Luikse invloed toe te schrijven.

Teksteditie
De Monumenta-editie (l) is gebaseerd op k, een editie naar het verloren afschrift [C].
Omdat een nieuwe editie van dezelfde tekst weinig zin heeft, wordt hier de tekst uitge-
geven naar B, het oudste nog voorhanden afschrift. In de noten geven we de uit k bekende
varianten van [C].

In nomine scanctea et individue Trinitatis.
Fredericusb Dei gratia Romanorum imperator semper augustus.
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Dignum est et imperiali maiestati conveniens ut nobis devotos familiarius amplectamur
et eos in suis petitionibus attentius exaudiamus. 

Eapropter venerabilis Henrici secundi ·· Leodiensis episcopi fidelissimi nobis laborem
et studium considerantes, quod videlicet corone imperii nostri Rome fideliter interfuerit et
in Italica expeditione seipsum suaque pro nostro honore sepissime exposuerit, petitionibus
eius promptissimum prebuimus assensum, presertim cum ea peteret, unde viri prudentis
magis laudanda est industria qui sibi commisse fidelis ecclesie, et ea, que relicta ab anteces-
soribus fuerant, strenuissime conservaverat et in acquirendis novis et utilibus pacem sue
dyocesis et possessionem vigilantissime ampliaverat. 

Igitur quecumque bona, quascumque possessiones ecclesia Beate Marie preciosique
martyris Lamberti, qui in Leodiensi civitate requiescit, inpresentiarum possidet ab ante-
cessoribus nostris confirmata christianissimis regibus et imperatoribus Pipino, Karolo, Lode-
wicoc, Lothario, Otthone secundo et tertio, Henricod et ceteris, nos eorum exemplo eidem
ecclesie confirmamus, in quibus hec propriis sunt nominibus assignata: abbatie Lobies cum
omnibus appenditiis suis, Alna, Florines, Bromium, Malonia, ecclesia Sancte Marie in
Namucoe et quicquid in eadem villa et circa ecclesia Beati Lamberti possedit et hactenus
possidet cum advocatia, monasterium super Sambram, Gemblues cum advocatia et omni-
bus ad eam pertinentibus, Helencines et Eurebode, Turne, Eike, Beika, Cella, Sanctum
Hugbertum cum advocatia, Flone cum advocatia, abbatia Sancti Egidii de Monte Publico,
abbatie que continentur in Leodiensi civitate Sancti Laurentii et Sancti Iacobi, abbatia Mon-
tis Cornelii cum omnibus appenditiis suis, abbatia de Rode cum omnibus appenditiis suis;
castra et comitatus: tota terra comitis de Hainou cum comitatu et omnibus castris et eccle-
siis ad eam pertinentibus, castrum Tudinum f cum ecclesia et abbatia et advocatia get moneta
et omnibus pertinentiis, castrum de Fontaines et advocatiag et domus Franconis, Marenbaish

Waltherii cum appenditiis suis, castrum Caluum Montem cum omnibus appenditiis suis, cas-
trum Fossis cum ecclesia et abbatia et advocatia et omnibus appenditiis, castrum Couinum
cum omnibus pertinentiis suis, castrum Souture cum omnibus iusticiis suis, castrum Mer-
lemunt cum omnibus iusticiis suis, castrum Florines cum advocatia et omnibus appenditiis
suis, castrum Bullon cum advocatia et omnibus pertinentiis suis, castrum Rochefort cum
omnibus pertinentiis suis, castrum Hirge cum omnibus pertinentiis suis, castrum Giuel, cas-
trum de Dinant j et abbatia et villa et omnibus appenditiis suis, castrum de Tienes cum
omnibus appenditiis suis, castrum Hoium cum ecclesiis, comitatu, advocatia et omnibus
appenditiis suis, castrum Clermuntk cum omnibus appenditiis suis, castrum Aigremont cum
omnibus pertinentiis suis, castrum Guenes cum allodio, castrum Truingeiesl cum advocatia
et familia et omnibus pertinentiis suis, castrum de Worummem cum villa et familia et
omnibus appenditiis suis et advocatia, sicut tradidit nobilis comitissa Ermengardis beato
Lamberto pro remedio anime sue, castrum Franchiermont cum omnibus pertinentiisn, cas-
trum Warsage, castrum Cassenic. Preterea dominicales curias confirmamus: Marebais et
Fontaines cum omnibus utilitatibus, Metin cum omnibus appenditiis et advocatia, curtim
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Maloniam cum advocatia, Iame, Mafie cum ecclesia et advocatia et omnibus appenditiis,
curtim Turnines, Maslines, Heiste cum advocatia et omnibus appenditiis suis, Bauenchieno

cum omnibus appenditiis et advocatia, Hugardis cum comitatu et advocatia et omnibus
appenditiis suis, Aleke cum advocatia et omnibus appenditiis suis, Husle, Tungrisp cum
ecclesia et omnibus pertinentiis suis, Vileir cum advocatia et appenditiis suis, Thihange
cum omnibus pertinentiis, Almanium cum abbatia et advocatia et omnibus appenditiis,
Seran cum omnibus pertinentiis et advocatia, Auroit, Anzq, Niuella, Lenaie cum omnibus
pertinentiis et advocatia, Sanctum Petrum, Hoyn, quicquid in Traiecto tenet ecclesia Beati
Lamberti et que confirmaverunt ei predeccessores mei in eadem villa cum ecclesia Beate
Marie cum omnibus appenditiis eius, Huwardesr cum advocatia et omnibus appenditiis
eius, Bercheheims cum omnibus appenditiis et theloneo, Gouerne, Lantreshoue, Wentresuke
cum ecclesia, Semplonet cum omnibus pertinentiis suis, Cinneiu cum abbatia et advocatia,
Haulangev, Fronuille, Vfei cum advocatia et omnibus pertinentiis earum, Toisw et Veruier
cum advocatia et omnibus pertinentiis earum. Renovamus etiam et confirmamus et impe-
riali auctoritate tenendam censemus et servandam pacem Henricix episcopi in Leodiensi
episcopatu. Confirmamus quoque possessiones et castra, que noviter ecclesie acquisivit
fidelissimus imperio nostro Henricusy secundus episcopus, tria allodia Repes, Diepenbeke,
Scans, que nobilis homo Conoz ei tradidit ea, qua possidebat, libertate cum omni familia,
castrum Rode cum omnibus pertinentiis tam in temporalibus quam in spiritualibus et cum
omni familia, castrum de Belhnontaa cum omni familia et allodio de Hastenoitbb, castrum
de Duraz cum omnibus in circuitu munitionibus, castrum de Reuonia cum villa, castrum
de Esmeirville.

Decernimus itaque et firmissime iubemus ut nullus omnino hominum quicquam in
prefatis possessionibus contra voluntatem ·· episcopi successorumque eius attemptare
presumat et omnem contra niti presumentem virtute maiestatis imperatorie puniendum
censemus. 

Ut autem huius nostre renovationis et confirmationis preceptum ratum permaneat, hanc
inde cartam scribi et sigilli nostri impressione insigniri iussimus et testes idoneos subter
notari fecimus: Herimannus Constantiensis episcopus, Dreleuuscc Basiliensis episcopus,
Cuonradus Wormaciensis episcopus, Macuardus Fuldensis ·· abbas; Henricus ·· dux Saxo-
nie, Bertoldus dux de Cerinke, Vlricus comes de Lenceburchdd, Otto comes palatinus, Hugo
comes de Clakesburchee, Gozewinus iunior de Falconis Monte, Herimannus de Bade.

Actum anno dominice incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo quinto, indic-
tione tercia, regnante domino Frederico Romanorum imperatore glorioso, anno regni sui
quarto, imperii primo. Data apud civitatem Tridentinam, VII° idus septembris.

Signum domini Fredericiff Romanorum imperatoris invictissimi.
Ego Arnoldus Coloniensis archiepiscopus et Italici regni archicancellarius recognovi.

70

a. 1155 nr. 25

25 o Bauenchine D; Bauenchien E. – p Tungris E. – q Ans D. – r Huewardus E; Hirewardes Dk. – s Ber-
chehim E; Bertheheim Dk. – t lees mogelijk Semplonei BDE Semplouei k. – u Ciunei DEk. – v Han-
lange E. – w Toiz DEk. – x Henrici E. – y Henricus E. – z Cuono DEk. – aa vermoedelijk gecorrigeerd
na een verschrijving B; lees Belmont Ek; Belmont D. – bb Astenoit E. – cc Ortleuus DEk. – dd Len-
cheburch D. – ee Dakelburch Dk. – ff een nagetekend monogram DE; L.M k.



26

[circa 1152 - 1170, vermoedelijk omstreeks 1155]

Ulrik, proost van Steinfeld, verzoekt Erpo, abt van Kloosterrade, om
inlichtingen over een geestelijke, die zich bij hem bevindt, en die moge-
lijk onderworpen is aan het gezag van de abt.

Vermelding
Deze brief, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een latere brief van proost
Ulrik van Steinfeld aan abt Erpo van Kloosterrade, vermoedelijk uit omstreeks 1155 (zie
hierna nr. 27, ook voor de overlevering). De desbetreffende passage luidt: Dominus
Leo frater vester ad nos veniens retulit nobis quod clericus ille, pro quo litteras nostras
alia die Herle miseramus, vester subditus aliquando fuerit (…).

Datering
Gezien zijn inhoud is deze brief anterieur aan nr. 27; verder zijn de daar genoemde ter-
mini van toepassing.

Samenhang
Vergelijk nr. 22 en nr. 27.

27

[circa 1152 - 1170, vermoedelijk omstreeks 1155]

Ulrik, proost van Steinfeld, bericht aan Erpo, abt van Kloosterrade, dat
hij een geestelijke, die zich bij hem bevindt, en die mogelijk onderworpen
is aan het gezag van de abt, naar hem zal terugsturen indien de abt dit
wenst.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. (13de eeuw) Mainz, Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars, handschrift nr. 42
(= Liber ecclesie sancte Marie virginis in Arnstein), p. 133-134, naar [A].

Drukken 
a. Roth, Briefsammlung, p. 279, nr. 27, van B. – b. Joester, Urkundenbuch Steinfeld, p. 617,
brieven, nr. 27, van B.
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Datering
De brief moet dateren uit de periode waarin proost Ulrik van Steinfeld en abt Erpo van
Kloosterrade gelijktijdig in functie waren. Aangezien Erpo tussen 1141 en 1178 als abt
voorkomt, worden de termini bepaald door het feit dat Ulrik tussen ca. 1152 en 1170
proost van Steinfeld was (zie Joester, Urkundenbuch Steinfeld, p. 603). Het handschrift
genoemd onder B, dat een hele reeks afschriften van brieven van proost Ulrik bevat, wekt
stellig de indruk van een chronologische rangschikking. Is dat het geval, dan zal deze
brief uit omstreeks 1155 dateren.

Samenhang
De in onderstaande tekst genoemde brieven zijn hier nr. 22 en nr. 26.

Erponi dilectoa et venerabili patri frater V. sincere dilectionis obsequium.
Dominus Leo frater vester ad nos veniens retulit nobis quod clericus ille, pro quo litte-

ras nostras alia die Herle miseramus, vester subditus aliquando fuerit et quod antecessor
meus cum litteris suis eum vobis remiserit. Quod si ita est vel etiam si ita non est,b et vos
eum sub vestro regimine habere vultis, in pace eum vobis dimitimus. Hoc autem vos scire
volumusc quod, si amodo a religiloned exorbitaverit,e non nostrum sedf vestrumg erit iudi-
care de eoh sicut de subdito vestro.

28

[1156 december 25 -] 1157 [december 24]

Hendrik II, bisschop van Luik, verklaart dat hij de St.-Amorkerk te Maas-
tricht gewijd heeft en bevestigt de dotatie. Onder de getuigen: Erpo, abt
van Kloosterrade.

Origineel
A. Hasselt, RA, archief abdij Munsterbilsen, oorkonden, nr. 5 (voorheen inv. nr. 945). – Hoog
223/221, breed 365/363, pliek (naar achteren gevouwen) 70/72. – Drie bevestigingsplaatsen
voor opgedrukte zegel(s): (SD1-3). – In dorso: (17de eeuw) Consecratio et dotatio eccle-
sie seu sacelli Sancti Amoris in civitate Traiectensi. – (18de eeuw, op de pliek) 3ra sac.

Druk
a. Paquay, Condition sociale, p. 266-267, noot 1, van A.
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Afbeelding
Stiennon, Écriture diplomatique, p. 219, afb. 212, fragment (verkleind).

Regesten
Van Neuss, Inventaire Munsterbilsen, p. 110, nr. 945, fragment van A. – Wauters, Table
chronologique XI-1, p. 198. – Coenen, Limburgsche oorkonden I, p. 181-182, nr. 430. –
Thesaurus diplomaticus 1997, W 6343.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

In nomine sanctπ et individue Trinitatis.

Ego Heinricus sanctπ Leodiensis πcclesiπ humilis provisor, iniquorum dolosam inquieta-
cionem pia preveniens providentiaa scripto, decrevi mandare scriptum sygilli impressione
confirmare quid me presente et Deo annuente Goda Belisiensis abbatissa sanctπ contulerit
πcclesiπ. ºcclesia Beati Amoris, quπ est in Traiecto, cum adhuc consecranda esset et eam
consecrari bonorum devotio exposceret, placuit supranominate abbatisse ut me vocaret quati-
nus meo ministerio eadem consecraretur πcclesia. Vocatus veni, rogatus πcclesiam consecravi.
Domina abbatissa pro eo quod πcclesiam super allodium Beati Amoris sciebat fundatam et
ipsum corpus sancti confessoris in eadem πcclesia primo sepulturπ commissum au[di]eratb,
sano et sapienti ordinavitc consilio ut benedictionis consecrationem sequeretur quantulacumque
dotis collatio. Terciam itaque partem tocius census allodii, quem Belisiensis πcclesia in
Traiecto habuit, libere et cum omni iure provida dispensatione πcclesiπ quam consecravimus,
remisit et, ne hoc posteros lateret, sigilli sui appositione ratum esse voluit, quod fecit.

Factum est hoc anno incarnationis dominicπ M° C° L° VII°, indictione quinta, imperante Fri-
derico, presentibus et assensum prebentibus sororibus Belisiensis conventus, Helvvide dekana,
cπterisque sororibus Mabilia, Oda. Huic quam rei testimonium perhibent fratres qui presentes
fuerunt: Godefridus, Hvgo, Herimannus et Herimannus dekanus maioris πcclesiπ, Hubertus,
Iohannes, eiusdem ecclesiπ canonicus, abbas Rodensis Erpo. Laici vero isti: Winricus de Viseto,
Fulbertus tunc temporis custos, Godefridus de Spalden et fratres eius et alii quamplures.

Huic attestationi qui contradixerit, eorum quπ hic facta commemorantur, qui aliqua infrin-
gere voluerit, anathema sit.

29

[1157 december 25 -] 1158 [december 15]

Frederik II, aartsbisschop van Keulen, bevestigt de schenking van de
kerk te Lommersum met de gehele dos, de familia en de tienden door de
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nakomelingen van Jutta, echtgenote van hertog Walram II van Limburg
aan de abdij Kloosterrade, welke kerk bij haar intrede door Jutta aan
de abdij was overgedragen; in navolging van aartsbisschop Arnold I
bevestigt hij de abdij tevens in het bezit van verscheidene met name
genoemde goederen. 

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 802, 2. – Hoog 423/418, breed
256/254, zonder pliek. – Een opgedrukt troonzegel van de oorkonder, in witte was (=
Venner, Zegels, afb. 9, p. 50). – In dorso: (ca. 1250-1290) De Lomenzheim (aangevuld
17de eeuw) unde decimae et caetera ecclesiae in Lomershem proveniant (aangevuld 17de
eeuw, door een andere hand) videlicet a domina Iutta ducissa Limburgensi in monaste-
rio sepulta ab episcopo Leodiensi. – (ca. 1700) Anno 1158. – (ca. 1770) II.3.A.3. Attes-
tation et confirmation de Frederic II archeveque de Cologne de la donation de l’eglise
et des dimes de Lommersom a l’abbaye de Rolduc par Jutta duchesse de Limbourg morte
chanoinesse de l’abbaye de Rolduc 1158.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 2v, kol. 2, nr. 7, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Klooster-
rade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 100-102, nr. 15, naar A. – [D]. (1769-1777) Niet
voorhanden, maar bekend uit b, door kanunnik J.P. Pirson, archivaris van Kloosterrade. –
[E]. (18de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit a, door Wynants, lid van de Raad
van Brabant. – F. (eind 18de eeuw) Keulen, Historisches Archiv, collectie Alfter, XIV,
p. 217, direct of indirect naar A.

Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica IV, p. 381, nr. 43, van [E]. – b. Kremer, Origines
Nassoicae II, p. 184-186, nr. 112, van [E]. – c. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 144-145,
nr. 57, fragment, van A. – d. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 23-24, nr. 14, van
A en B.

Afbeeldingen
Boeren, Oudste oorkonden, afb. 1. – Gärtner, Chorherrenstift Klosterrath, p. 219, afb. 7.

Regesten
Kremer, Genealogische Geschichte, Codex diplomaticus, p. 28, nr. 5. – Wauters, Table
chronologique II, p. 412 en VII-1, p. 271. – REK II, p. 106, nr. 652. – Haas, Chronologische
lijst, p. 28, nr. 31 – Thesaurus diplomaticus 1997, W 7414.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde gedateerd is naar kerststijl (zie Inleiding, p. XVI-XVII). De
oorkonder overleed op 15 december 1158.
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Echtheid en ontstaan
Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 24-25 en p. 49-50; Urkundenstudien, p. 299-300
en p. 318-319) en Boeren (Oudste oorkonden, p. 15-17 en p. 98-108) hielden de oorkonde
voor onecht. In de gelijkhandigheid van de onderhavige oorkonde, van nr. 11, nr. 17 en
van nr. 21 zien wij wel een bewijs voor het feit dat de oorkonden door de destinataris
vervaardigd zijn maar geen aanwijzing voor onechtheid. Op destinatarisvervaardiging
wijst ook de ontlening van de dispositie aan nr. 21. Voor Oppermanns bezwaren tegen
het schrift en de vermenging van Keulse en Luikse dictaatkenmerken, zie nr. 21 onder
Echtheid en ontstaan. Als inhoudelijk bezwaar gold voor Oppermann nog dat de onder-
havige oorkonde niet alleen een bevestiging van nr. 17 bevat, maar ook een uitbreiding
geeft aan de inhoud van die oorkonde. Weliswaar kan de inhoud van de oorkonde door
uitbreiding of explicitering van de vooroorkonde strikt genomen onjuist zijn, onecht is
zij daarmee niet. Voor de bezwaren van Boeren tegen de ‘Lommersumfalsa’, zie nr. 21
onder Echtheid en ontstaan. We zien geen reden aan de echtheid van deze oorkonde te
twijfelen.

Samenhang
De tekst van de oorkonde verwijst naar nr. 17, de bevestiging van aartsbisschop Arnold I
van Keulen. De onderhavige oorkonde heeft, met nr. 29, gediend als vooroorkonde voor
nr. 53.

Teksteditie
De aan nr. 21 ontleende passages zijn in petit-druk weergegeven.

ºcclesiastici regiminis auctoritate monemur ut πcclesiarum iura ipsis conservare debiti
fervoris alacritate conemur, ut, dum eas contra malos quibus per se resistere nequeunt, tue-
mur, ab imminentibus animarum nostrarum periculis ubi nostra deficiunt merita, earum
orationibus adiuvemur.

Proinde ego Fridericus huius nominis secundus Dei gratia sanctπ Coloniensis ecclesiπ archiepis-

copus notum facio omnibus tam presentibus quam futurrisa quod domina Iutta nobilissima matrona, uxor ducis

Gualerammib de Lemborgc * tradidit propria manu assentientibus filiis suis * Heinricod et Gerardo * Rodensi

πcclesiπ πcclesiam in Lomunsheim cum omni dote * et familia eiusdem πcclesiπ et decimis ad eam pertinentibus.

Cum vero predicta matrona viam universe carnis fuisset ingressa, in Rodensi πcclesia sepulta est, ubi
predicti filii eiusdem dominπ Heinricuse et Gerardus et filius domini Heinricif eiusdem nominis, Arnoldus

quoque filius Ruberti * de Lunenburg natus ex domina Beatrice filia ipsius dominπ necnon et Teodericusg filius

Ekeberti comitis de Tikkenlenburgh natus ex alia filia prefatam πcclesiam in Lomunsheimi Rodensi πcclesiπ a
matre et avia sua datam legittima donatione iterato tradiderunt.

Quam donationem tunc temporis, quamvis iuvenis essem, factam certissime cognovi. Post
annos vero aliquos ex privilegio karissimi fratris nostri Heinricij episcopi Leodiensis, qui
predictam dominam terrπ commendavit et huic delegationi interfuit, plenius didici. Amore
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igitur conservandπ veritatis, cum predictam donationem Rodensis πcclesia in pace posside-
ret, cartam presentem fieri volui quam et sigillo nostro roboravi et banno episcopali confir-
mavi, eadem presenti confirmans carta, quπ predecessor meus primus Arnoldus confirma-
vit, ipsi πcclesiπ: allodium videlicet quod ab πcclesia de Lunnechok in Ambelel predicta
Rodensis acquisivit πcclesia et quod a Ruberto et Gerardo ibidem emerunt; item allodium
Iohannis in Burne et allodium Werneri in Mercene et quicquid eadem ecclesia ibi et in
Endenstorpm possidet, triginta scilicet diurnales de allodio Gerardi sacerdotis et filii ipsius
πcclesiπ et decem que Heindenricusn addidit, et duodecim quπ Gunteruso, decem etiam que
Herimannus dederunt; allodium similiter quod ab πcclesia Floreffiensi in Hoyngenp et a
Karolo triginta tres diurnales in eadem villa, diebus meis Rodensis emit πcclesia. Decem
quoque diurnales quos Constantinus de Sevenichq cum filia sua Agnete dedit.

Facta est autem hec carta anno dominicπ incarnationis M° C° L° VIII°, indictione VIa,
epacta XaVIIIa, c[oncurrente ***]r [anno]s episcopatus mei secundo.

30

1158 [na juni 14 - 1159 maart 24] 

Reter, abt van het klooster Prüm, oorkondt dat Bertram, zoon van Jan
en Engeltrudis van Linnich, dienstlieden van die abdij, met zijn instem-
ming vijf en een halve hoeve te Merberen in Herbach hebben geschon-
ken aan Kloosterrade, dat Bertrams moeder daar is ingetreden in het
vrouwenconvent en dat de beide abdijen zijn overeengekomen dat Kloos-
terrade aan Prüm jaarlijks een altaardoek zal leveren en verder vrij zal
zijn van iedere last.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 3r, kol. 2, nr. 12, naar [A]; onder de tekst staat: VII kalendas augusti celebratur dedi-
catio Prumiensis ecclesie. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 102-103, nr. 16, naar B.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 21-23, nr. 13, van B.
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Regesten
Wauters, Table chronologique VII-1, p. 272. – Thesaurus diplomaticus 1997, W 7416.

Datering
De tweede expeditie van keizer Frederik I naar Italië begon na 14 juni 1158, zodat eo
anno quo dominus Fridericus Romanorum imperator augustus secundo in Italiam duxit
exercitum verwijst naar een datum daarna (vgl. MGH DD Friderici I., nr. 218, p. 363-
365 en Oppl, Itinerar, p. 23, m.n. noot 31). Indien de oorkonde gedateerd is naar de
boodschapstijl, zoals in het bisdom Trier in deze periode gebruikelijk is, zal de terminus
ante quem 25 maart 1159 zijn.

Echtheid
Boeren (Oudste oorkonden, p. 108) wees op een kritische notitie van de hand van Goos-
sens, die ten onrechte meende in dit stuk de beoorkonding van twee niet met elkaar
samenhangende rechtshandelingen te zien. Zonder verdere argumentatie hield ook Boe-
ren (Oudste oorkonden, p. 65) de oorkonde voor onecht, maar ontleend aan een echt
model uit Prüm. Gezien het afschrift in het oudste cartularium van de abdij Klooster-
rade meende hij dat de oorkonde vóór 1225/1231 vernieuwd was, waarbij enkele toe-
voegingen waren aangebracht. Er is echter geen enkel argument tegen de echtheid van
het stuk gegeven, dus ook niet voor de vernieuwing of voor de toevoegingen. De datum
van de kerkwijding van Prüm onderaan afschrift B is een toelichting van de hand van
de afschrijver op de vervaldag: in dedicatione ipsius.

[V]eritatema diligentibus constat cautiores esse nos oportere ad confirmationem geste in
presentia nostra actionis, quo tenemur ipsi offitio et professione relligionis.

Eapropter ego Retherus Dei gratia Prumiensis abbas ecclesiπ in nomine sancte et indi-
vidue Trinitatis notum fatio omnibus tam presentibus quam futuris quod quidam Bertra-
mus filius Iohannis et Engeltrudis de Lenneche ministeriales ecclesie nostrπ quoddam allo-
dium in loco qui dicitur Merbure, V scilicet mansos et dimidium in Herebach, quod a liberis
ad eum descendit parentibus, nostra voluntate et assensu pro remedio animarum tam sue
quam parentum suorum Rodensi donavit ecclesiπ materque ipsius mutato habitu claustrum
sororum ad ipsam ecclesiam pertinentium ingressa est. Quia vero predictum allodium nostre
ecclesie eo iure dicitur, dum possidens ipsius ministerialis scitur, ad maioris robur confir-
mationis conventionis placitum stabile et perpetuum nostra et Rodensis ecclesia cum bona
pace et concordia inierunt, ut singulis annis predicta Rodensis nostre Prumiensi ecclesiπ in
dedicatione ipsius corporale persolvat et ab omni exactione libera omnino permaneat.

Hec in presentia nostra simul et in curia Gustene, ad quam et advocatia predicti pertinet
allodii, coram advocatis Hartperno filio Hartperni de Randenrode et Heinrico de Withterche
scabinisque et familia legitimab, acta auctoritate Dei omnipotentis confirmamus et sigillo nos-
tro munimus nostroque simul offitio sub banni comminatione interdicimus, ne Rodensem
ecclesiam, quamdiu dictam solvit conventionem, aliquis inquietare presumat. Quod siquis
presumpserit de violata iusticia penas eternas a Deo suscipiat, nisi quod fecit, corrigat.
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Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo C° L° VIII, indictione VIa, eo anno
quo dominus Fridericus Romanorum imperator augustus secundo in Italiam duxit exercitum.

31

[circa 1152 - 1159 september 1, vermoedelijk 1159]

Paus Hadrianus IV geeft Erpo, abt van Kloosterrade, en Ulrik, proost
van Steinfeld, opdracht het conflict tussen het domkapittel van Keulen
en priester Frank over de parochiekerk van Walberberg te onderzoeken
en te beslechten.

Vermelding
Dit mandaat, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een brief van abt Erpo van
Kloosterrade en proost Ulrik van Steinfeld aan paus Hadrianus IV, vermoedelijk uit 1159
(zie hierna nr. 32, ook voor de overlevering). We mogen aannemen dat dit pauselijk
mandaat schriftelijk is uitgegaan, ook al maakt de hieronder afgedrukte passage waarin
het bevel van paus Hadrianus IV wordt genoemd, hiervan niet expliciet melding. Deze
passage luidt: Placuit dignationi vestre committere nobis controversiam discutiendam et
terminandam que inter canonicos Beati Petri et Franconem sacerdotem de Monte Sancte
Walburgis agebatur.

Regesten
Schieffer, Germania pontificia VII-I, p. 140, nr. 20, p. 285, nr. 21, en p. 287, nr. 2 (1155-
1159 september 1).

Datering en samenhang
Gezien de inhoud is dit mandaat anterieur aan nr. 32; de daar genoemde termini zijn ook
hier van toepassing.

32

[circa 1152 - 1159 september 1, vermoedelijk 1159]

Erpo, abt van Kloosterrade, en Ulrik, proost van Steinfeld, doen paus
Hadrianus IV verslag van hun bevindingen met betrekking tot de hun
verleende opdracht het conflict tussen het domkapittel van Keulen en
priester Frank over de parochiekerk van Walberberg te beslechten, en
laten het oordeel over aan de paus.

78

a. 1159 nr. 32



Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. (13de eeuw) Mainz, Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars, Handschrift nr. 42
(Liber ecclesie sancte Marie virginis in Arnstein), p. 159, naar [A].

Drukken
a. Roth, Briefsammlung, p. 305-306, nr. 65, van B. – b. Joester, Urkundenbuch Stein-
feld, p. 635-636, brieven, nr. 65, van B (1154-1159).

Regesten
Schieffer, Germania pontificia VII-I, p. 140, nr. 21, p. 285-286, nr. 22 en p. 287, nr. 3
(1155-1159).

Datering
De brief moet dateren uit de periode waarin proost Ulrik van Steinfeld en abt Erpo van
Kloosterrade gelijktijdig in functie waren. Aangezien Erpo tussen 1141 en 1178 als abt
voorkomt, worden de termini bepaald door het aantreden van Ulrik als proost in ca. 1152
(zie Joester, Urkundenbuch Steinfeld, p. 603) en door het overlijden van paus Hadria-
nus op 1 september 1159. Het handschrift genoemd onder B, dat een hele reeks afschrif-
ten van brieven van proost Ulrik bevat, wekt stellig de indruk van een chronologische
rangschikking. Is dat het geval, dan zal deze brief vermoedelijk uit 1159 dateren.

Adriano dilecto domino et reverendo universalis ecclesie summo pontifici Erpo dictus
abbas de Rode et V. Steinveldensis ecclesie qualiscunque prepositus debitam subiectionem
et devotas orationes in Domino.

Placuit dignationi vestre committere nobis controversiam discutiendam et terminandam
que inter canonicos Beati Petri et Franconem sacerdotem de Monte Sancte Walburgis
agebatur. Datis ergo variis induciis ut veritas nobis melius innotesceret, tandem diligenter
auditis hinc inde rationibus conperimus quod idem Franco ecclesiam Sancte Walburgis de
manu episcopi Sancte Rufine, tunc legati Romane ecclesie suscepit. Fundum vero ecclesie
eiusdem pertinere ad ecclesiam Beati Petri indubitanter cognovimus. Nempe preter alia
testimonia tres canonici eiusdem ecclesie maioris etatis coram nobis et pluribus testibus
super sacrosancta evangelia iuraverunt se vidisse et audisse quod quedam nobilis mulier pre-
sentibus heredibus suis et consentientibus eandem ecclesiam Beato Petro tradidit cum omni
predio, quod in eadem villa habuit. 

Hinc ergo debitam reverentiam Romane ecclesie exibentesa, inde timentes ne aliquam
iniuriam ecclesie Beati Petri faceremus, utramque partem ad vestram discretionem cum
testimoniob litterarum nostrarum remisimus.

nr. 32 a. 1159
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33

[1163 december 25 -] 1164 [december 24] 

Alexander, proost van het kapittel van St.-Lambert te Luik en aartsdia-
ken, bericht de kanunniken van dat kapittel, verblijvend te Visé, dat Erpo,
abt van Kloosterrade, het land waarvoor Udo van Visé en zijn erfgena-
men cijnsplichtig waren aan de St.-Pieterskerk te Warsage, verworven
heeft van Hendrik van Dongelberg, pastoor van die kerk, tegen betaling
van het bedrag van de jaarcijns bij elke verheffing van een nieuwe abt.

Originelen
A1. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 823, chirograaf, gezien de vind-
plaats bestemd voor de abdij. – Hoog 122/129, breed 159/161, pliek 15/16. – Een beves-
tigingsplaats voor een uithangend zegel (bevestigingstype 1 of 10): (LS). – In dorso:
(17de eeuw) Nihil. – (17de eeuw) Documentum de acquisitione terrae cuiusdam ab
Udone de Viseto 1164. – (ca. 1770) III.3.A.3.
[A2]. Niet voorhanden, chirograaf, bestemd voor de wederpartij.

Drukken
a. Boeren, Oudste oorkonden, p. 187, Aanhangsel II, nr. 1, van A1. – b. Thesaurus diplo-
maticus 1997, W 5346 = D 5166, van A1.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 25-26, nr. 16. – Wauters, Table chronologique VII-1,
p. 288. – Haas, Chronologische lijst, p. 28-29, nr. 33.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII). In 1164 verbleef bisschop Hendrik II van Luik in het gevolg van keizer Frederik I
in Italië, waar hij op 4 september 1164 te Pavia overleed. Domproost Alexander volgde
hem voor het einde van het jaar op; vgl. Kupper, Alexandre II, p. 386-388.

Ontstaan
De oorkonde is een chirograaf waarvan de bovenrand schuin oplopend is afgesneden.
Boven de tekst in iets grotere letters In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis; de boven-
schachten zijn afgesneden. Vermoedelijk stond dezelfde chirograaflegende boven het
andere chirograaf. Van de legende zijn alleen vanaf rechts en op zijn kop op A1 de boven-
schachten nog zichtbaar.

Echtheid
Naar het oordeel van Boeren (Oudste oorkonden, p. 108-109) was de oorkonde ‘niet van
onechtheid te redden’. Het enige, impliciete, argument dat hij aanvoerde was de identifi-
catie van de schrijfhand, die nog tussen 1243 en 1246 hierna nr. 91 zou hebben gemundeerd
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(Boeren, Oudste oorkonden, p. 20-23). Deze handidentificatie, die ook bij Oppermann
niet voorkomt, is echter volkomen onaanvaardbaar. Er is dus geen enkele reden de oor-
konde voor onecht te houden.

Ego Alexander Dei gratia prepositus maioris domus in Leodio et archidiaconus notum
facio fratribus capituli nostri in Viseto quod abbas Erpo Rodensis cenobii terram, que
hereditario iure pertinebat ad Vdonem de Viseto et heredes ipsius et censualis est ad eccle-
siam Beati Petri in Warsagio, eo iure, quo ille tenuit, sibi et πcclesiπ sue acquisivit me pre-
sente et consentiente et ab Heinrico de Dungelberch prefate ecclesiπ tunc pastore legitime
investitus est, hoc videlicet pacto ut abbate decedente successores ipsius in perpetuum tan-
tum pro investitura solvant, quantum terra ipsa solvit census per annum.

Ut ergo singulis ecclesiis suum ius inviolabile maneat, banno nostro et sigilli nostri
impressione scriptum hoc confirmamus. 

Acta sunt autem hec anno incarnationis dominicπ M° C° LX° IIII°, indictione XIIa. Huius
actionis testes sunt Bruno archidiaconus, Hubertus decanus maioris ecclesiπ, Iohannes pres-
byter et canonicus, Heinricus de Hoio, Heinricus de Iacia, Amilius et Werenbertus Aquen-
sis ecclesiπ canonici,a Berta.

(bovenaan A1:) chirograaflegende In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis
(daarboven vanaf rechts, op zijn kop, waarschijnlijk dezelfde tekst, zo afgesneden dat alleen
de bovenschachten over zijn)

34

1166 oktober 5 Keulen, domkerk

Reinold, aartsbisschop van Keulen, verklaart dat hij over de aankoop
van de kerk van Freialdenhoven tot een regeling is gekomen met de abt
van Burtscheid en de andere kerkstichters alsmede met pastoor Walter,
waarna Walter afstand heeft gedaan van de kerk in ruil voor een levens-
lang renteleen van dertien mark uit de hof te Mechtern. Onder de getuigen:
abt Erpo van Kloosterrade.

Origineel
A. Keulen, Historisches Archiv, archief domkapittel Keulen, oorkonden, nr. 3/14 (voor-
heen oorkonden, nr. 14 resp. 4 (rood)). – Hoog 614/611, breed 531/526, pliek 3/23. –
Twee bevestigingsplaatsen voor aan verschillende kleuren koord uithangende zegels
(bevestigingstype 5): (S1) aan witzijden koord uithangend rond troonzegel van een niet-
geïdentificeerde zegelaar (misschien domproost Herman), in witte was, fragment. – (S2)

nr. 34 a. 1166
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aan rood- en bruinzijden koord uithangend rond troonzegel van de oorkonder, in witte was
(vgl. Ewald, Rheinische Siegel I, p. 14 en pl. 11, nr. 2), zwaar beschadigd. – In dorso:
(mogelijk 13de eeuw) +. – (14de/15de eeuw) De Fridenaldinhovin. – (16de eeuw) T; de Fre-
denaldenhoffen. – (17de/18de eeuw) N° 45 Lib. B. – (eind 18de eeuw) 1166 Capsa A n° 2.

Afschriften
B. (14de eeuw) Keulen, Historisches Archiv, archief domkapittel Keulen, registers, nr. 3
(voorheen Copiar B 9), fol. 49v-50r, nr. 4, direct of indirect naar A. – C. (uiterlijk 1656)
Keulen, Historisches Archiv, collectie Gelenius, IX, fol. 3v-6v, direct of indirect naar
A. – D. (uiterlijk 1656) Keulen, Historisches Archiv, collectie Gelenius, XX, fol. 63r-65v,
direct of indirect naar A. – E. (2e helft 18de eeuw) Keulen, Historisches Archiv, collec-
tie Alfter, XXIII, p. 279-280, direct of indirect naar A.

Druk
a. Lacomblet, Urkundenbuch Niederrheins I, p. 293-294, nr. 422, van A; vgl. Lacom-
blet, Nachweis, p. 34 (422).

Regesten
Ficker, Reinald von Dassel, p. 147, nr. 129. – Korth, Liber privilegiorum, p. 120, nr. 11. –
REK II, p. 150, nr. 859.

Overlevering
Een tweede afschrift uit de 14de eeuw in het Historisches Archiv te Keulen, vermeld in
REK is niet aangetroffen.

(C) In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.

Reinaldus Dei gratia sanctπ Coloniensis πcclesiπ archiepiscopus universis Christi

fidelibus, in perpetuum.
Omnibus in Christo renatis tam presentibus quam futuris per presentia scripta cupimus

innotescere qualiter pro πcclesia in Fredenaldenhovena inter nos et donatores fundi et dom-
num Walterum eiusdem πcclesiπ pastorem determinatum est. Iussi quidem fundi illius
πcclesiπ comparavimus et omnino redemimus a dominis fundi quorum hπc sunt nomina:
abbas de Burceto, Godrammus de Aldenhovenb, Reinoldus de Lureke, Herimannusc de
Sleiden, Walterus de Schirherked, Teodericuse de Bruchef et Alberog de Aldenhovenh cum
suis heredibus. Deinde pro variis domni Walteri neggligentiis in capitulo fratrum suorum
hoc nobis adiudicatum est quod eadem πcclesia in manibus nostris esse deberet usque quo
satisfaceret. Ipse vero cum bonam nostram videret intencionem de ordinatione prefatπ
πcclesiπ, in presentia priorum et tocius πcclesiπ Coloniensis ultro cessit et ipsam πcclesiam
donumque altaris in manu nostra resignavit. Nos vero ut devotioni eius dignam rependere-
mus gratiam, peticione priorum et πcclesiπ XIII marcas annuatim de curte nostra in Mehterne
in beneficio ei dedimus et coram Coloniensi πcclesia hoc ei in beneficium omni tempore
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vitπ suπ quiete possidendum et post obitum eius uno anno fidelibus manibus eius pro sol-
vendis debitis ipsius consignandum presenti nostro privilegio et banno beati Petri ac nos-
tro confirmavimus. Si vero aliquis nostrorum successorum, quod absit, hoc ei beneficium
subtrahere attemptaverit, ipse domnus Walterus predictus prefatam πcclesiam in Alden-
houen, quoad vixerit, cum omni integritate possideat. 

Testes huius rei interfuerunt Herimannus maioris πcclesiπ prepositus, iPhilippus decanus,
Gerardus Bunnensis prepositusi, Symon prepositus πcclesiπ Sancti Gereonis, Sifridus pre-
positus Xantensisj, prepositus Sancti Severinik Conrandus, Arnoldus prepositus Sancti
Andreπ, Brunol prepositus Sancti Georgii, Hugo prepositus Sanctπ Mariπ in Gradibus, abbas
Sancti Pantaleonis Wicmannus, Rubertusm abbas Gladebacensis, Nicolaus abbas Siber-
gensisn, Alardus abbas Sancti Martini, Erpo abbas Rudensiso, Widekindus subdecanusp cum
tota maiori πcclesia, Walterus decanus Sancti Severiniq, Sifridus decanus Sancti Cunibertir,
Teodericuss decanus Beatorumt Apostolorum, Engilbertus decanus Sancti Andreπ, singuli
cum fratribus suis et alii quamplures viri honorati tam clerici quam laici.

Acta sunt hecu Coloniπ anno dominicπ incarnationis M° C° LX VI°, indictione XIIIIa,
imperante domno Frederico Romanorum imperatore invictissimo anno regni eius XIIII°,
imperii XI°, anno vero pontificatus nostri primo.

Data Coloniπ apud Sanctum Petrum, III° nonas octobris. 
In Dei nomine feliciter, amen.

35

[1169 december 25 -] 1170 [december 24]

Filips I, aartsbisschop van Keulen, verklaart dat wijlen vrouwe Oda met
instemming van haar zonen Gerard en Goswijn op de burcht Heinsberg
een kapittelkerk ter ere van de heilige Gangolf heeft gesticht en geeft een
opsomming van de goederen, inkomsten en rechten die zij en na haar
dood haar zoon Goswijn en diens vrouw Adelheid alsmede enige ande-
ren aan deze kerk hebben geschonken. Onder de getuigen: abt Erpo van
Kloosterrade.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. (midden 16de eeuw) Düsseldorf, Hauptstaatarchiv, archief kapittel St.-Gangolf te
Heinsberg, registers, nr. 1 (voorheen B 106; cartularium), p. 1-2, gewaarmerkt door

nr. 35 a. 1170
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notaris Willem Loen van Straelen, naar [A]. – C. (17de eeuw) Düsseldorf, Hauptstaats-
archiv, Handschriften, nr. BXI 1 (voorheen A 23), fol. 93r-94r, naar [A].

Drukken
a. Kremer, Akademische Beiträge II, p. 233-234, nr. 25, van [A]. – b. Lacomblet, Urkun-
denbuch Niederrheins I, p. 305, nr. 436, van B. – c. Sloet, OGZ I, p. 324, nr. 329, onvolle-
dig van b. – d. Geistliche Grundherrschaft, p. 1-2, van b.

Regesten 
Wauters, Table chronologique II, p. 512. – Goerz, Mittelrheinische Regesten II, p. 84,
nr. 288. – Hecker, Regesten Philipp von Köln, p. 179, nr. 64. – REK II, p. 176, nr. 952.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

Overlevering en teksteditie
De afschriften B en C zijn vermoedelijk onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen.
Gekozen is voor B als basistekst, aangezien dit afschrift beter lijkt te zijn dan C (zie de
noten t, u, w, bb, ii, ww en zz tegenover noot ss) en bovendien wat betreft de spelling
dichter bij het middeleeuwse Latijn staat dan C. In de noten zijn de varianten van C opge-
nomen met uitzondering van de varianten -ae voor -e.

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Philippus Dei gratia Coloniensis archiepiscopus omnibus catholice ecclesie filiis tam

presentibus quam futuris quid a parentibus suis beneficii ecclesie Henessbergisa et ab aliis
fidelibus collatum sit, in perpetuum notum esse.

Noscat itaque dilectio vestra quod Oda matrona venerabilis memorie consensu filiorum
suorum Gerardi et Goswini pro salute animarum suarum parentum quoque basilicam in
castro suo Henessbergisb in honorec Domini nostri Iesu Christi matrisque sue sanctique
Gengulphid martirise fundaverunt eamque mancipiis, agris, decimis ex proprio allodio dota-
tamf divine servituti obtulerunt. Hiig enim predicte basilice sunt redditus: in Geuwenichh

quinquagintai maldra tritici et XIIIIj maldra siliginis, in Hurten totius ville decime, in palude
Berrelderotk decima, in Husen decima, in Genderingel decima, in Henessberghm et Walde-
raide decime, in Heymersheymn vinea, in Dudenraideo mansus, ibidem V iugera. Henricus
contulit mansum in Ouwa, in Hilleneseickep, Gunderaitq et Godeze VI iurnales, Beldericusr

in Hundestrops dimidium fertonem. Predictus itaque Goswinus post obitum matris ut totus
divine servituti deditus ut totust ecclesiasticeu religionis alumnus non immemor scripture
dicentis honorav Dominum de tua substantia, omnis in hoc ut hec augerentur erat. Ergow

inito consilio cum uxore sua Aleydex illustri matrona consensu filiorum suorum Goswini,
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Herimanniy, Godefridiz, Phylippiaa hec in augmentum fratrum ibi Deo servientium predicte
basilice contulerunt, scilicet in Geylenkirchen XXIIII mansuum decimam et XXIIII bbsoli-
dos et XV solidosbb fratribus, in Braklecc L maldra tritici, indd termino Walderaide XX
maldra annoneee, in Like XVIII maldra annoneee. Post obitum vero viri sui beate memorie
Goswini Aleydisff predicta matrona eiusdem ecclesie scolis in Geylenkirchengg XV solidos
contulit, in Opsprengenhh II solidosii fratribus et III solidos ad luminaria; Godefridus et
Alverot mansum Breidelajj; Henricus de Kennedkk II iurnales; Conradus IIII°r nummos
Coloniensis monetell; Theodricusmm III nnColoniensis monete. Ad custodiam vero hiioo red-
ditus pertinent: in Like XVIII maldra annonepp, in Berga V solidi, in Venla II solidi Colo-
niensis monete, in Genderingheqq XXX denarii. Ad usum campanarum VII maldra de molen-
dino in Aldenhoeuenrr et duorum mansuum decima.

Horum si quis dempserit aliquid aut per vim distraxerit aut in alienum ius distorserit, ana-
thema sit.

Anno dominice incarnationis M C LXX, indictione IIIIss, regnante Fredericott imperatore,
Philippo Coloniensi archiepiscopo, hec banno confirmata sunt presente Brunone maioris
ecclesie Coloniensis preposito, Hugone eisdem ecclesie decano, Sijmoneuu Sancti Gereo-
nis preposito, Widekinovv Resenensiww preposito, abbate Ruberto de Gladebacxx, Renero de
Duice, Herimanoyy abbate de Monte, Erponezz abbate de Raide; comite Heinricoaaa de
Geilbbb, Reineroccc de Krikddd, Arnoldo comite de Rer, eee Ottone de Horstenttt, eiusdem
quoque loci Rutgero dekanoggg, Herewigohhh et fratribus Sancte Marie in eodem loco et
eiusdem loci ministerialibus.

36

[1170 december 25 -] 1171 [december 24]

Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, geeft toe-
stemming voor de verkoop door Gunther Gunthersz. van een leengoed
bij Kerkrade, dat deze van hem en zijn zuster Margaretha, hertogin van
Leuven, in leen hield, aan de abdij Kloosterrade en schenkt zelf zes hoe-
ven in het bos bij Reifferscheid met de bijbehorende rechten aan de abdij.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

nr. 36 a. 1171
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Afschriften 
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 2v, kol. 1-2, naar [A], in margine door een andere 13de-eeuwse hand: De feodo de
Anstele. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, achief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartu-
larium III), p. 104, nr. 18, naar B. – D. (eind 18de eeuw) Maastricht, RAL, archief abdij
Kloosterrade, inv. nr. 790, naar B.

Drukken
a. Quix, Beiträge Eupen, p. 2-3, nr. 2, direct of indirect van [A]. – b. Ernst, Histoire du
Limbourg VI, p. 147-148, nr. 60, van B. – c. Lacomblet, Urkundenbuch Niederrheins I,
p. 306-307, nr. 439; vgl. Lacomblet, Nachweis, p. 35. – d. Fahne, Codex Salm-Reiffer-
scheid, p. 5, nr. 6, van B. – e. Thesaurus diplomaticus 1997, W 2925 = D 3201, van b.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 27, nr. 18. – Wauters, Table chronologique II,
p. 520 en VII-1, p. 304. – Frick, Quellen Neuenahr, p. 33, nr. 172.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

Echtheid en ontstaan
Boeren (Oudste oorkonden, p. 43-44) hield de oorkonde voor onecht en meende dat zij
begin 13de eeuw ‘vernieuwd’ was door een hand die zijns inziens ook een aantal andere
falsa gefabriceerd had, waaronder hiervóór nr. 17, nr. 21 en nr. 29. Ook hier is de argu-
mentatie volstrekt onvoldoende: de door Boeren genoemde glossatorische wendingen,
die voor deze hand karakteristiek zouden zijn (porcis decimas que vulgo dethine vocantur),
komen in de genoemde drie zogenaamde falsa nog één maal voor (que vulgo houestat
dicitur in nr. 17). Waarom een aantal nadere bepalingen met betrekking tot de zes hoeven
in het bos van Reifferscheid niet uit 1171 en wel uit het begin van de 13de eeuw kan date-
ren, zoals Boeren meende, is niet duidelijk. 

De woorden in de sanctio necglecte veritatis penas luat, die ook in hierna nr. 37 op
naam van abt Erpo voorkomen, zouden op destinatarisvervaardiging kunnen wijzen.

Lokalisering
Blijkens een marginale notitie in B vormden de hoeven te Kerkrade later het leengoed
Anstel.

Ea que legitime secundum secunduma veritatem Dei et iura legum facta sunt, ut in futura
tempora firmamentum stabilitatis habeant nec ab aliquo infirmari valeant, providere decet
eos a quibus rationabiliter perfecta sunt.

Eapropter ego Henricus filius domini Henrici filii ducis Walerami de Lymburg, notum
fatio tam presentibus quam futuris in perpetuum quod Gunthardus filius Gunthardi feodum
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tres videlicet mansos prope villam Rode in uno cespite simul constitutos, quos a nobis
atque sorore nostra domina Margareta ducissa de Lovanio iure hereditario possidebat,
acceptis ab abbate Erpone et fratribus Rodensis ecclesie LXVIa marcis me et sorore mea
atque domino Godefrido marito eius, duce de Lovanio voluntaria favore annuentibus, cum
pratis, paludibus et silvis et omni iure appendente predicte ecclesie vendidit et tam ipse
quam uxor eius Adeleidis nomine et filia Benedicta necnon et fratres Christianus, Symon,
Lambertus, Ludewicus efestucaverunt; et nos deinde secundum iura legum ecclesie dele-
gavimus, ipsam delegationem suscipiente domino Herimanno avunculo nostro, comite de
Saffinberg et post factam delegationem mihi advocatiam recognoscente.

Preterea ego ipse pro salute anime mee patrisque ac matris mee parentumque meorum
sex mansos singulos C iugerum in silva que prope Rifersceith iacere dinoscitur, cum omni
decimatione terre atque animalium facta ad altare legitima delegatione contradidi hoc adi-
tiens ut utilitatem pascue per totam silvam ad nutrienda animalia boum, caprarum ac ovium
atque equorum sine omni contradictione habeant et de centum porcis decimas, que vulgo
dethine vocantur, non reddant; si porcorum numerus superexcreverit, inde nobis respon-
deant; ligna quoque ad edificia in curia construendi et ad focum et ad universalesb usus
licenter incidant; in aquis etiam circumiacentibus, quantum nostra potestas procedit, licen-
tiam piscandi habeant atque possibilitatem molendinum faciendi.

Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini millesimo C LXX° I°. Siquis hec infringere
temptaverit, nisi resipuerit, necglecte veritatis penas luat debitas.

37

[waarschijnlijk 1171]

Erpo, abt van Kloosterrade, beoorkondt de regeling waarbij Reimar,
deken van het kapittel van Wissel, ten behoeve van de abdij Kloosterrade
voor tachtig mark een hoeve te Linzenich en het leengoed van Gunther
heeft gekocht, op voorwaarde dat de abdij hem bij zijn leven tweemaal
per jaar vier mark zal betalen en hem na zijn overlijden zal opnemen in
de gebedsbroederschap en jaarlijks zijn memorie zal vieren.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 822 (voorheen te Rolduc). –
Hoog 137/137, breed 335/344, de onderrand is links en rechts schuin afgesneden, zon-
der pliek. – Een aan een perkamenten strook uithangend zegel (bevestigingstype 10,
maar zonder pliek): (S) rond portretzegel van de oorkonder, in witte was, licht bescha-
digd (= Venner, Zegels, afb. 24, p. 59). – In dorso: (17de eeuw) De Wischelen fundatio,
pro anniversario suo et parentum pro quo anniversario assignavit bona in Lincenich. –
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(17de eeuw) Erpo vixit in fine seculi 12mi et in initio 13tii. – (ca. 1700) Sine dato 1178. –
(ca. 1770) II.29.A.4.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 3r, kol. 1, nr. 9, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 109, nr. 24, naar A.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 26-27, nr. 17 (1141-1171), van B.

Regesten
Wauters, Table chronologique VII-1, p. 306 (1141-1171). – Thesaurus diplomaticus 1997,
W 7419.

Datering
De oorkonde is niet gedateerd. Gezien de nauwe samenhang met hiervóór nr. 36 zal deze
oorkonde waarschijnlijk ook uit 1171 dateren.

Echtheid
Boeren (Oudste oorkonden, p. 23-25 en p. 109-110) meende in de hand die de onderhavige
oorkonde schreef, de mundator hierna van nr. 52, nr. 55 en nr. 65 te kunnen herkennen.
Deze handidentificatie is niet juist. Andere argumenten om de oorkonde als onecht te
beschouwen hebben we niet aangetroffen.

Ontstaan en interpretatie
Voor een interpretatie van de onderhavige rechtshandeling als een werkwijze om het
kerkelijk renteverbod te omzeilen, zie Hermesdorf, Abbatiale zorgen, p. 152-153. Van een
soortgelijke regeling zijn in hierna nr. 48 twee chirografen opgemaakt; gezien de weder-
zijdse verplichtingen, die de partijen jegens elkaar aangaan, is een dubbele beoorkonding
ook hier mogelijk.

Identificatie
De onderhavige oorkonde bevat de enige ons bekende vermelding van Reimar, deken van
het kapittel van Wissel; vgl. Classen, Archidiakonat Xanten, p. 320.

Samenhang
De onderhavige oorkonde heeft als vooroorkonde gediend van hierna nr. 47.

Ego Erpo Dei gratia abbas Montis Sanctπ Mariπ, qui est in territorio Rodensi, notum facio
omnibus fratribus nostris eiusdem loci canonicis et laicis, tam presentibus quam futuris in
perpetuum quod dominus Reimarus decanus de Wischelπ pro salute animπ suπ parentumque
suorum emit πcclesiπ nostrπ octoginta marcis mansum unum in Lincenich et tres mansos, feo-
dum videlicet Gunthardi, ea conditione ut sive plus sive minus de ipsis provenerit singulis
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annis, quousque vixerit, quatuor marcas infra octavas Pentecostes et IIII°r infra octavas
ºpyphaniπ ei fideliter solvamus. Ipso vero defuncto obitum eius tanquam fratris nostri spe-
tialis scribamus et in anniversario ipsius de predictis allodiis marcam et dimidiam in com-
munem refectionem totius congregationis nostrπ, dimidiam vero in festo beati Clementis
pape in similes usus accipiamus et ipsius anniversarium tanto studiosius quanto fructuosius
celebremus. Quod autem superest, in necessarios usus fratrum cedat. 

Hanc igitur constitutionem, quam gratanter suscepimus, communiter laudavimus, scripto
sigilli nostri inpressione roborato munimus. Et siquis in posterum seu abbas seu cuiuslibet
officii frater infringere temptaverit, excommunicationi subiaceat. In extremo etiam examine
neglectπ veritatis penas luat.

(in dorso, door de hand die de tekst schreef:) Reimari decani

38

[1172 december 25 -] 1173 [december 24] 

Godfried III, hertog van Lotharingen, en zijn zonen Hendrik en Adelbert
schenken, samen met Hendrik III van Limburg, aan de abdij Klooster-
rade het deel van de tienden te Lommersum, dat Kunisa, dochter van
Herman van Reifferscheid van hen in leen hield en ten gunste van de
abdij heeft afgestaan.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 803, 1. – Hoog 133/129, breed
304/302, zonder pliek. – Een aan een strook perkament uithangend zegel (bevestigings-
type 1, maar zonder pliek): (S) rond ridderzegel van de oorkonder, in witte was, bescha-
digd (= Venner, Zegels, afb. 41, p. 68). – In dorso: (ca. 1250-1290) De Lomenzheim. –
(17de eeuw) Decimis a duce Lijmburgensi et aliis coheredibus monasterio Rodensi datis. –
(17de eeuw) A.B.C. – (ca. 1700) Anno 1175. – (ca. 1770) II.3.A.4. Donation d’une par-
tie des dimes de Lommersom a l’abbaye de Rolduc par Godefroi, duc de Loraine, 1173.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 5r, kol. 1, nr. 20, naar A. – C. (1652) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 188,
gewaarmerkt door notaris L. Merckelbach, naar A. – D. (ca. 1690) Maastricht, RAL,
archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 105, nr. 19, naar A en B.

Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica IV, p. 211, nr. 42, mogelijk van A. – b. Kremer,
Genealogische Geschichte, Codex diplomaticus, p. 28-29, nr. 6, van A. – c. Fahne, Codex
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Salm-Reifferscheid, p. 5, nr. 7, fragment, van A. – d. Franquinet, Inventaris Klooster-
rade, p. 28, nr. 19, van A en B. – e. Thesaurus diplomaticus 1997, W 7420 = D 5787,
van A en d.

Afbeeldingen
Oppermann, Oorkonden Kloosterrade, afb. 6, fragment. – Gärtner, Chorherrenstift Klos-
terrath, p. 220, afb. 8 (verkleind).

Regesten
Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 151, nr. 63. – Wauters, Table chronologique II, p. 538
en VII-1, p. 308. – Haas, Chronologische lijst, p. 30, nr. 37. – Croenen, Governing Brabant,
p. 67, nr. 110.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

Echtheid en ontstaan
Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 65; Urkundenstudien, p. 331) hield de onder-
havige oorkonde, evenals hierna nr. 42-44 uit de jaren 1176 tot 1178, voor destinataris-
vervaardigingen. Voor de onderhavige oorkonde is dat terecht, aangezien zij gemun-
deerd is door de hand die ook nr. 43 op naam van de aartsbisschop van Keulen schreef.
Boeren (Oudste oorkonden, p. 19) zag in het schrift reden om de oorkonde voor onecht
te houden, omdat het sporen van natekening zou vertonen. Hij rekende de oorkonde tot
het door hem geconstrueerde complex van de ‘Lommersumfalsa’, die van omstreeks
1225/26 zouden dateren (zie hiervóór nr. 21 onder Echtheid en ontstaan). De falsificator
‘moet het echte origineel letterlijk hebben nageschreven’ (Boeren, Oudste oorkonden,
p. 112). Waarom de falsificator dat gedaan zou hebben, verklaart Boeren niet. Terecht
heeft Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 89-101) de constructie van het complex
‘Lommersumfalsa’ verworpen. Bovendien stelde hij (Chorherrenstift Klosterrath, p. 100):
‘Das Diktat spricht auf jeden Fall für eine Ausfertigung in Klosterrath. Datierung, Cor-
roboratio und Einleitung der Zeugenliste bewegen sich völlig im Rahmen des in Klos-
terrath damals Gebräuchlichen.’

De identificatie door Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 52-53; Urkundenstudien,
p. 320-321) van de hand van de onderhavige oorkonde met de schrijver van de Annales
Rodenses heeft in de literatuur terecht geen navolging gevonden (vgl. H[ofmeister], Noti-
zen, p. 526-527; Everts, Oude steenhouwerskunst, p. 92-93; Boeren, Rodensia I, p. 9 en 16).

Samenhang
Zie nr. 43 voor een bevestiging door de aartsbisschop van Keulen.

In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.
Ego Godefridus Dei gratia dux Lotharingiπ notum facio tam presentibus quam futuris in

perpetuum quod quπdam Kuniza filia Herimanni de Rifercsheit cum eodem patre suo et
omnibus coheredibus suis, simul etiam cum marito suo Herimanno quandam partem decimπ,
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quam a nobis in territorio Lomuntsheima iure feodi possederunt, per manus nostras Rodensi
tradiderunt πcclesiπ et coram idoneis testibus sollemniter postea huic suo renunciaverunt
feodo. Quo facto tam ego quam dominus Heinricusb de Limburchc et filii mei Heinricus et
Albertus predictam decimam pro anima uxoris meπ dominπ Margeretπ omniumque paren-
tum nostrorum Rodensi delegavimus πcclesiπ.

Hoc ergo ut ratum et inconvulsum permaneat, sigillo nostro munimus imprecantes ut,
siquis ea quπ secundum Deum et consuetudinem terrπ rationabiliter facta sunt, infringere
temptaverit, regno Dei privetur et infernalibus pπnis, nisi resipiscat, multetur.

Acta sunt hπc anno dominicπ incarnationis M C LXX° III°, indictione VIa, concurrente VIIa,
sub testibus idoneis quorum hπc sunt nomina: Christianus canonicus Bonnπ, Herimannus
frater eius, item Winricus frater eorumdem, Teodricusd et filius eius de Wrisheime, Gerlacus
et frater eius Godescalcus de Bodenheim, Ludowicusf et frater eius Embrico et quamplures
de familia Lomuntsheimg.

39

[1172 december 25 -] 1173 [december 24] Aken, Mariakerk

Overeenkomst tussen de kanunniken van het kapittel van de Mariakerk
te Aken en ridder Filips met betrekking tot de tienden te Richterich; over
het deel daarvan dat Crombach heet, betaalt de abt van Kloosterrade het
kapittel jaarlijks drie malder tarwe en drie malder rogge.

Originelen
[A1]. Niet voorhanden; blijkens de doorsneden chirograaflegende aan de bovenrand van
A2 chirograaf, vermoedelijk bestemd voor ridder Filips.
A2. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Marie te Aken, oorkonden, nr. 14
(voorheen nr. 10). – Chirograaf gezien de vindplaatsbestemd voor het kapittel van de
Mariakerk te Aken. – Hoog 285/285, breed 234/235, (uitgevlakte) pliek 11/7. – Een aan
een perkamenten strook uithangend zegel (bevestigingstype 10 of 11): (S) ovaal heiligen-
zegel van het kapittel, in bruine was, beschadigd (= Ewald, Rheinische Siegel IV, p. 2 en
pl. 1, nr. 6). – In dorso: (eind 13de/begin 14de eeuw) Terciadecima littera; in XI cista. –
(14de eeuw) Littera de pacto in Ritergen et quod abbas Rodensis solvit ecclesie III modos
tritici et III modos siliginis. – (17de eeuw) 1173. – (eind 18de eeuw) Capsa A. n° 6.

Afschrift
B. (ca. 1360) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Marie te Aken, registers,
nr. 4 (cartularium), fol. 79r-80r, naar A2.
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91

38 a Lomunsheim B. – b Henricus B. – c Lymburg B. – d Theodericus B. – e Vrisheim B. – f Ludevicus
B. – g Lomuntheim, mogelijk met bovengeschreven s B.



Drukken 
a. Quix, Codex Aquensis I, p. 69, nr. 99, van B. – b. Meuthen, Aachener Urkunden,
p. 204-206, nr. 34, van A2.

Regesten
Wauters, Table chronologique II, p. 540. – Thesaurus diplomaticus 1997, W 5636.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

Samenhang
De in onderstaande tekst genoemde betaling door de abt van Kloosterrade is vastgelegd
in hiervóór nr. 10.

Notum sit universis Aquensis πcclesiπ fratribus tam futuris quam presentibus quod Phi-
lippus miles a domino Stephano decano ex consilio fratrum interrogatus de ratione et de
pacto decimπ que est in Riterka, quo videlicet tenore ipse eandem decimam a predecessori-
bus πcclesiπ canonicis per aliquot annos sibi concessam optinuerit, confessus est ac respon-
dit se solummodo eundem pactum ad terminum vitπ suπ, id est quam diu viveret, recepisse.
Quod cum in pleno conventu ventilaretur, eius assertioni fratres, quod ipse Philippus testes
suπ convencionis assciverat, minime contradixerunt. Verum tamen sciendum est in eadem
disceptatione pretitulatum Phillippum ad hoc spontanea voluntate devenisse, ut unde antea
XVIcim modios tritici annuatim persolverat, deinceps XXti modios tritici se solvere promi-
serit et unde XIIIIcim modios siliginis solverat, deinceps XXti modios siliginis annuatim
se solvere spoponderit. Pactus ergo Phillippi annualis constat in XXti modiis triciti et XXti

modiosa siliginis. Preterea sciendum est quod de quodam membro eiusdem decimπ quod
dicitur Crumbac, solvit abbas Rodensis annuatim fratribus IIIes modios tritici et IIIes modios
siliginis. Est igitur summa pacti de decima Riterkπ tam de Phillippo quam de abbate XXti III
modii tritici et XXtib III modii siliginis. Promisit etiam Phillippus ex conditione legitima
pactum suum annuatim solvere in granario fratrum usque ad festum sancti Andreπ. Quodsi
neglexerit, proxima die obedientia privari poterit, nisi fratrum pacientia intercesserit. Idcirco
etiam quod Phillippusc post patrem suum Aquensi πcclesiπ in prefata decima utilis extiterit,
et idcirco quod uxor eius Heilewifd ad eandem decimam de proprio XXXa solidos contule-
rit, recognoverunt fratres et Phillippume et uxorem eius ab aliquot retro annis fraternitatem
recipisse.

Acta sunt hπc anno dominicπ incarnationis M° C LXX° III° in capitulo Aquensi et fratrum
conventu coram, Stephano dekano, Richero Sancti Adalberti preposito et Aquensi canonico,
Werenberto scolarum magistro, Heinrico cantore, Gerardo vicedomino, Euerwino et Wal-
lerando diaconibus et ceteris πc[clesie]f canonicis. Interfuerunt etiam idonei testes laici,
scilicet Arnoldus villicus, Gerardus miles filius Tiboldi, Seuerinus miles, Gerardus Parvus,
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Helyas filius Phillippig, Vdelo scultetus Trabanπ, Heinricus cognatus Vdelonis, Bertolphus
Claustrarius.

(langs de bovenrand:) chirograaflegende, waarvan alleen de onderste helft van de letters
zichtbaar is: Sancta Maria

40

[1168 september 29 - 1174 einde]

Filips I, aartsbisschop van Keulen, bevestigt, in navolging van zijn voor-
gangers Bruno en Arnold, proost Lotharius van het kapittel van St.-Cas-
sius en St.-Florentius te Bonn en aartsdiaken alsmede diens opvolgers
in de zielzorg en in de zeggenschap over de kerk van Hersel, waarbij hij
goedkeurt dat de proost aldaar een convent van regulieren van de orde van
Augustinus (waarschijnlijk uit de abdij Kloosterrade) vestigt onder leiding
van een prior en dat onderworpen blijft aan proost en kapittel van Bonn.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Cassius te Bonn, oorkonden, nr. 26. –
Hoog 515/525, breed 569/552, pliek 75/68. – Een bevestigingsplaats voor een aan een
roodzijden koord uithangend zegel (bevestigingstype 7): (S) spitsovaal troonzegel van
de oorkonder, in bruine was, zwaar beschadigd (vgl. Ewald, Rheinische Siegel I, p. 15
en pl. 12, nr. 1). – In dorso: (13de eeuw) De Hersele. – (17de eeuw) Littere confirma-
tionis bonorum in Hersele et quodquod ecclesia sit, situatis in fundo ecclesie nostre, P.Pc
20. – (18de eeuw) Stift Sancti Cassii zu Bonn. – (eind 18de eeuw) Capsa A. n° 19.

Afschriften
B. (uiterlijk 1656) Keulen, Historisches Archiv, collectie Gelenius, IX, fol. 49r-v, vermoe-
delijk naar A. – C. (ca. 1705) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Cassius
te Bonn, registers, nr. 1 (voorheen Copiar B 83; cartularium), p. 51-53 = fol. 60r-61r,
direct of indirect naar A. – D. (tweede helft 18de eeuw) Keulen, Historisches Archiv, col-
lectie Alfter, XXII, p. 90, direct of indirect naar A.

Druk
a. Günther, Codex diplomaticus I, p. 468-470, nr. 227 (1169-1190), onvolledig van A.

Regest
REK II, p. 191, nr. 1022.

nr. 40 a. 1174
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Datering
De terminus post quem van deze ongedateerde oorkonde is de dag van de wijding tot aarts-
bisschop van Keulen van Filips van Heinsberg (Strubbe en Voet, Chronologie, p. 272).
De terminus ante quem volgt uit de identificatie van het zegel als het eerste troonzegel
van aartsbisschop Filips van Heinsberg, dat tot en met 1174 in gebruik bleef; zie REK,
l.c.

Samenhang
Hoewel niet met zoveel woorden uit de oorkonde blijkt dat de kerk van Hersel door kanun-
niken van Kloosterrade wordt bediend, is dat op grond van hierna nr. 100 waarschijnlijk.

Teksteditie
De aan hiervóór nr. 18 ontleende passages zijn in petit-druk weergegeven

(C) In nomine sancte et individue Trinitatis.

Philippus Dei gratia Coloniensis * archiepiscopus Lothario archidiacono et Bonnensi prepo-
sito et successoribus eius.

Sicut institutis sanctorum canonum conceptum est, omnes ecclesie que per diversa loca
constructe sunt vel cotidie construuntur, in episcopi potestate consistunt, in cuius territorio
posite sunt. Attamen quia episcopus presentiam suam omnibus exhibere non potest, neces-
saria ordinatione onus tante potestatis certis personis distribuit, ita tamen ut in partem vocatπ
sint sollicitudinis, non in diminutionem pontificalis honoris. Inde est quod archidiaconi
tanti honoris et oneris facti participes curam ordinationis, reparationis et conservationis
basilicarum auctoritate episcopi habere noscuntur. Si qua etiam in meliorem statum com-
mutare possunt, secundum dispensationem sibi creditam episcopo sciente et iubente liber-
rimam exequendi acceperunt potestatem.

Hoc igitur ius dignitatis et laboris, sollertiam longa et antiqua serie canonum in archi-
diaconos propagatam ego pro iuribus meis servare et augere desiderans, sicut a predeces-
soribus meis Brunone et Arnoldo archiepiscopis bone recordationis in persona Gerardi Bon-
nensis prepositi et archidiaconi exemplatum invenio, ita et ego in persona Lotharii prepositi
et archidiaconi et successorum eius approbo et confirmo, videlicet ut eandem curam et
potestatem dispensandi et ordinandi in ecclesia Hersellensi de omnibus que ad ipsam per-
tinent, nostra habeat auctoritate, quam prenominatus Gerardus archidiaconus a predeces-
soribus meis noscitur habuisse, exempli gratia clericos ordinis beati Augustini in ecclesia
ponat, priorem instituat qui omnes eadem lege subiectionis obligati sint preposito et eccle-
sie Bonnensi, quam predecessores nostri in privilegiis suis evidentissime constituerunt,
quorum constitutio hinc sumpsit exordium: Fideles Christi qui sunt in villa Hersela, oratorium ad

honorem Dei et sanctorum martyrum Cassii et Florentii in eadem villa construxerunt et dotaverunt. Primum vero

ipsi de prediis et possessionibus suis XL iornales in predicta ecclesia Deo famulantibus devote tradiderunt. Huic

etiam donationi quidam felicis memorie Albero de Pinsdorp XV iornales de prediis suis addidit, pro quibus XII

marcas recepit rogans devote, ut memoriale eius et parentum suorum ibidem non derelinquatur in secula. De bonis

etiam Beati Petri que ad episcopum spectant, mansus unus eidem ville conterminus additus est in hunc modum:

hunc mansum comes Adolfus de Saffenberch a nobis, ab eo autem Arnoldus de Bedebur, et ab ipso Sibodo de

Gozdorp iure beneficiali possederunt; Sibodo autem eundem mansum iure censuali colendum Beruuicho et uxori
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eius Hezche in eadem villa manentibus concesserat sic, ut ipse annuum censum, X videlicet solidos et VI dena-

rios et avene maldrum et dimidium et tres garbas et duas gallinas et X ova, inde reciperet et cetera mansualia iura

ad ipsum spectarent. Et quia hii Berwicus scilicet et uxor eius Hezecha liberis carentes Deum bonorum suorum

heredem constituerunt, opere precium est, ut diligenter in memoria semper habeantur. Hi vero omnes unanimi

consilio et devotione eundem mansum predicte ecclesie predecessoribus meis annuentibus et confirmanti-
bus contradiderunt eo videlicet pacto, ut idem Sibodo et eius successores predictum tantum censum annuatim inde

reciperent et de cetero prefata ecclesia eundem mansum sine omni vexatione et advocatorum exactione, hospitandi

incommoditate absque eo quod vulgo dicitur vorehure et ceteris gravaminibus, in perpetuum possideret. Et ut hec

rata et indivulsa permanerent, idem Sibodo et ceteri a fratre Wlframmo, qui tunc ecclesie eidem prefuit, et ceteris

fratribus XVI marcas et dimidiam argenti acceperunt. Hπc autem omnia quidem sic ordinata et disposita sunt,

devota diligentia et studium * supranominati Gerardi Bonnensis prepositi, quia ecclesia * in fundo Bonnensis

ecclesie sita erat, elaboravit; ideoque fratres in predicta ecclesia Deo famulantes ipsi se subdiderunt ita, quia ipsi

regularem vitam ducere decreverunt, ut decedente prelato * ipsi electum suum in Bonnensi ecclesia presentarent,

qui ibidem a preposito investituram acciperet coram principali altari in signum sue prelationis et recognitionem pre-

dicte subiectionis.

Nos igitur ad imitationem predecessorum nostrorum que tam laudabiliter facta sunt, appro-
bamus et sigilli nostri impressione * confirmamus * perpetuam que pacem ipsi loco * auctoritate sancti Petri

omniumque sanctorum et nostra firmamus, ut omnibus inibi iuste collatis et conferendis, omnibus etiam ibi

degentibus pax sit eterna et quies perpetua.

41

1175 [eind juli - december 24] Bergheim

Filips I, aartsbisschop van Keulen, maant zijn neef Goswijn de schenking
door Adelheid, echtgenote van Reinier van Beek, van de kerk van Spau-
beek met de gehele tiend en twee hoeven van twaalf bunder aan de abdij
Kloosterrade, waarover een geschil was ontstaan, onder voorbehoud
van de voogdij, als geldig te beschouwen.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 818 (voorheen Rolduc, oorkonden,
nr. 2, later nr. 7). – Hoog 258/254, breed 242/242, zonder pliek. – Een aan een perka-
menten strook uithangend zegel (bevestigingstype 14): (S) troonzegel van de oorkonder,
in bruine was, fragment (= Venner, Zegels, afb. 10, p. 51). – In dorso: (ca. 1250-1290)
De Spalbeke. – (17de eeuw) Donatio decimarum de Spaltbeke et quorundam bonorum
scilicet 2 mansorum. – (ca. 1700) 1175. – (ca. 1770) II.30.A.2.

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 105-106, nr. 20, naar A.

nr. 41 a. 1175
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Drukken
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 151-152, nr. 64, van A. – b. Goossens, Origineelen
Rolduc, p. 304-305, nr. 1, van A.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 292-293, nr. 2. – Wauters, Table chronologique II,
p. 556. – Hecker, Regesten Philipp von Köln, p. 193, nr. 125. – REK II, p. 220, nr. 1154
(1180); vgl. aldaar, p. 194, nr. 1041. – Coenen, Limburgsche oorkonden IV, p. 298,
nr. 3884. – Thesaurus diplomaticus 1997, W 7426 (1180).

Datering
De Keulse aartsbisschop verbleef een groot deel van het jaar 1175 in Italië, vanwaar
hij eind juli vertrok (vgl. Hecker, Regesten Philipp von Köln, p. 192). De terminus ante
quem is het einde van het kerstjaar 1175. De dagtekening verwijst naar de ons onbe-
kende wijdingsdag van de Remigiuskerk te Bergheim an der Erft. 

Echtheid en ontstaan
Noch in het schrift, noch in het dictaat van de onderhavige oorkonde zien we aanleiding
haar als onecht te bestempelen. De oorkonde is ongetwijfeld geredigeerd met behulp
van hiervóór nr. 16, welke oorkonde hier expliciet vermeld wordt (ex privilegio venera-
bilis Leodiensis episcopi domini Heinrici secundi). Bovendien zijn in het narratieve
gedeelte van de dispositie passages aan nr. 16 ontleend. Ook Oppermann (Oorkonden
Kloosterrade, p. 21, p. 47; Urkundenstudien, p. 296, p. 316-317), die de vervalsing van
nr. 16 dateerde naar de onderhavige oorkonde, zag geen echtheidsprobleem; nr. 16 zou
zijn vervaardigd ten behoeve van deze beoorkonding.

Alleen Boeren (Oudste oorkonden, p. 94-97, p. 112) heeft de echtheid van het stuk in
twijfel getrokken. Hij identificeerde namelijk de mundator van de onderhavige oorkonde
met de hand, die onder meer ook nr. 16 en nr. 42 en de ‘Lommersumfalsa’ nr. 38 en
nr. 43 zou hebben geschreven. De originelen, zowel van nr. 16 als van de onderhavige
oorkonde, moesten dus van rond 1225 dateren, omdat de kerk van Lommersum, waarover
nr. 38 en nr. 43 handelen, pas na 1225 gesticht zou zijn. Niet alleen echter zijn nr. 38,
nr. 42 en nr. 43 zonder twijfel echt (zie ook nr. 21 onder Echtheid en ontstaan), maar
ook is de identificatie van de mundator van de onderhavige oorkonde met die van nr. 16
apert onjuist. Niettemin duikt deze identificatie opnieuw op bij Gärtner (Chorherrenstift
Klosterrath, p. 86-87) onder verwijzing naar Stiennon (Écriture diplomatique, p. 255),
maar dit is gebaseerd op een verkeerd begrip van Stiennons tekst.

Samenhang
Zie nr. 16. Aartsbisschop Filips I was Filips van Heinsberg. Zijn broer was Goswijn III
van Valkenburg, diens zoon was Goswijn IV (zie Europäische Stammtafeln, Bd. VI,
Tafel 22a).

Teksteditie
Ontleningen aan hiervóór nr. 16 zijn in petit-druk weergegeven.
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In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.
Philippus Dei gratia sanctπ Coloniensis πcclesiπ archiepiscopus tam presentibus quam

futuris Christi fidelibus, in perpetuum.
Cum ea quπ veritatis tenore ab aliis gesta sunt, ipsa nos veritate monente roborare com-

pellimur, multo magis ea quπ per nos facta, immo restaurata sunt et ad πcclesias pauperum
Christi pertinere noscuntur, scripto nostro firmare, ne in posterum mutentur, debemus.

Eapropter notum facimus quod quedam nobilis matrona Adheleidis nomine uxor Reineri de Beke quan-

dam πcclesiam in Spaltbeke * cum omni iure decimarum, quam * antiquitus eadem tenebat πcclesia, *
additis * duobus mansis singulosa duodecim bonuariorum * pro salute animπ predicti mariti sui, quia eam

* in dotem * cum aliis suis allodiis susceperat, pro salute etiam propria parentumque tam vivo-
rum quam mortuorum πcclesiπ * Sanctπ Mariπ Sanctique Gabrielis *, quπ est in territorio Rodensi, * legi-

tima donatione contradidit. Cum vero de hac donatione discordiab inter predictam Rodensem
πcclesiam et fratrem meum Gozwinum, qui medietatem totius allodii predicti Reineri ab
Arnoldo filio fratris eius Meineri cquinto post hoc factum annoc susceperat, et usque ad
filium eius Gozwinum hec discordia duraret, nos ipsi – cognita veritate tam ex testimonio
vivorum, qui huic donationi intererant, quam ex privilegio venerabilis Leodiensis episcopi
domini Heinrici secundi – amore Dei ammoniti nepotem meum, ut predictum donum ratum
esse pateretur, diligenter ammonuimus. Quod et facere obedienter curavit retenta tamen
sibi sepius nominataed donationis advocatia, quam non alio emolumento sed divinπ remu-
nerationis procurabit intuitu tam pro propria quam pro parentum nostrorum salute.

Facta sunt hec anno incarnationis Domini millesimo centesimo septuagesimo V, ea die
qua πcclesiam in Bercheim consecravimus. 

Ne qua ergo spiritualis secularisve persona hec infringere audeat, sigilli nostri impres-
sione firmamus et banni auctoritate roboramus.

42

[1175 december 25 -] 1176 [mei]

Filips I, aartsbisschop van Keulen, bevestigt het klooster Marienthal in
het bezit van met name genoemde goederen, waaronder de hof Nentrode
die de abdij Kloosterrade, onder voorbehoud van negen aandelen in het
bos, dat tot Ahrweiler behoort, geschonken heeft; drie van deze aandelen
waren later aan Marienthal overgedragen.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1649 (voorheen Rolduc, oorkonden,
nr. 8). – Hoog 478/480, breed 287/275, pliek 27/26. – Vooral rechtsboven enig tekstver-
lies door slijtage. – Een bevestigingsplaats voor een uithangend zegel (bevestigingstype

nr. 42 a. 1176
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12): (LS). – In dorso: (15de eeuw) Eyrrissem, Bodenheym, und etzliche buersgerech-
tigkeiten, brenholtz zuhoiren betreffent. – (17de eeuw) 34. Ihm Flamersheimer Walt. –
(ca. 1770) II.32.A.2.

Drukken
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 154-156, nr. 66, fragment, van A. – b. Goossens,
Origineelen Rolduc, p. 305-309, nr. 2, van A. – c. Oppermann, Oorkonden Kloosterrade,
p. 67-70, bijlage II, van A. – d. Oppermann, Urkundenstudien, p. 456-458, bijlage 17,
van A. – e. Thesaurus diplomaticus 1997, W 6346 = D 5508, waarschijnlijk van b.

Afbeelding
Boeren, Rolduc, afb. 15, fragment (verkleind).

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 298. – Goerz, Mittelrheinische Regesten II,
p. 105, nr. 375. – Hecker, Regesten Philipp von Köln, p. 197, nr. 138. – REK II, p. 197,
nr. 1051. – Frick, Quellen Neuenahr, p. 35-36, nr. 191. – Bous en Klein, Quellen Ahrweiler,
p. 43, nr. 28.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde is uitgevaardigd voor het tweede vertrek in mei 1176
van aartsbisschop Filips naar Italië (vgl. Hecker, Regesten Philipp von Köln, p. 198).
De terminus post quem is het begin van het kerstjaar 1176.

Echtheid en ontstaan
In navolging van Knipping (REK II, p. 197, nr. 1051) hield Oppermann (Oorkonden
Kloosterrade, p. 50-51; Urkundenstudien, p. 319) de onderhavige oorkonde voor onecht
op grond van het feit dat een der getuigen, proost Gerard van het St.-Cassiuskapittel te
Bonn, in 1169 reeds gestorven was. Bovendien meende hij op grond van een enkele
malen voorkomende formulering, waarin verwezen wordt naar de volkstaal (quod vulgo
dicitur), dat de oorkonde geredigeerd was door dezelfde redacteur als hiervóór nr. 8,
nr. 11, nr. 13 en nr. 17, die hij alle ook als falsa beschouwde. Hij veronderstelde dat het
falsum tijdens de afwezigheid van de aartsbisschop in 1176 of 1177 naar een echt voor-
beeld was vervaardigd. Bij vergissing rekende Oppermann de onderhavige oorkonde
aanvankelijk (Oorkonden Kloosterrade, p. 65) tot de destinatarisvervaardigingen die
kenmerkend zouden zijn voor de jaren ’70 van de 12de eeuw. Later (Urkundenstudien,
p. 331) heeft hij deze vergissing gecorrigeerd. 

Boeren (Oudste oorkonden, p. 17-20) wees de oorkonde, waarvan het schrift overigens
onmiskenbaar 12de-eeuws is, toe aan de hand, die naar hij meende ook de volgens hem
onechte oorkonden nr. 13, nr. 16, nr. 38, nr. 41 en nr. 43 had vervaardigd. Ons inziens
zijn die echter alle onbetwistbaar echt. Boeren meende de vervaardiging van het falsum,
op grond van overeenkomsten met een oorkonde van aartsbisschop Koenraad van Keulen
van 1240 voor Marienthal (Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 200, nr. 3), te kunnen
dateren op omstreeks 1240.
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Ongetwijfeld wordt in de oorkonde een aantal eerdere rechtshandelingen vastgelegd.
Waarschijnlijk is de tekst in Marienthal aan de hand van Vorlagen geredigeerd. Daar-
bij zal de inmiddels overleden Gerard, proost van het St.-Cassiuskapittel te Bonn, onder
de getuigen zijn opgenomen. Deze feitelijke onjuistheid vormt echter geen bewijs van
materiële onechtheid. Het voorkomen van een dergelijke fout kan even goed verklaard
worden uit vervaardiging door de destinataris, onbekend met het overlijden van proost
Gerard, als door onechtheid.

[P]astoresa ecclesiarum prudentibus et insipientibus, teste apostolo, debitores sunt, nec
minus eque ut divitibus, pauperibus etiam suas possessiunculas manutenere ac confirmare
debebunt.

Eapropter ego Philippus Dei gratia sanctπ Coloniensis ecclesiπ archiepiscopus notum
fatio tam presentibus quam futuris in perpetuum quod dominus Heinricus de Limburg filius
ducis Walrami faventibus filio ipsius Heinrico et filia Margareta legitima donatione dedit
ecclesiπ Sanctπ Mariπ et Sancti Iohannis Evangeliste, quπ dicitur Vallis Sanctπ Mariπ, in
usus fratrum et sororum ibidem Deo servientium pro salute animπ suπ parentumque suo-
rum in villa quπ dicitur Yrinsheim feodum ministerialis sui Gerlaci de Bodenheim, peticione
ipsius Gerlaci, curtim scilicet in qua molendinum est [c]umb pratis et terra arabili et habet
computacionem XCa iugerum que vulgo morgen vocantur; item XXIII iugera et dimidium
in eadem villa peticione Godefridi de Sueruene et Cunradi generi ipsius, quorum feodum
erant; XXX insuper iugera que erant feodum Willelmi et Bertrami de Bessenich; dedit
preterea XV iugera que sui iuris erant, retenta sibi et heredibus suis de his omnibus advo-
catia. Cunradus de Merzenich homo nobilis feodum Giselberti ministerialis sui LXc iugera
cum ipso Giselberto predictπ dedit ecclesiπ; Heribordus de Scheuene X iugera cum filia
sua M. dedit, alia XII vendidit; Marsilius unum dedit; Peregrinus filius Huberti VII iugera
in Bodenheim pro salute animπ suπ dedit, ubi modo est curtis ecclesiπ; Wiricus senior II;
Wiricus iunior V; frater Rutgerus II°; Nykolaus de Frisheim diurnalem et dimidium; Ber-
tramus II; Godescalcus de Dedincheim unum et decimam V diurnalium; Ludewicus de Sarne
VI diurnales; Gerlacus L cum duabus filiabus apud Wischeim; Christianus de Mectenheim
cum uxore sua Wendelburge et filiis Willelmo et Thiebaldo in villa quπ dicitur Superior
Bullingisheim vendidit πcclesiπ pro LVa marcis curtim in qua molendinum est et XCa terrπ
arabilis iugera; Heinricus de Curtendornen II° iugera dedit; Clarebaldus VII in Ottenheim;
Winandus vendidit ecclesiπ in predicta villa allodium solvens VIII solidos et VI denarios;
Wiricus de Lomuntsheim dedit ibidem XV iugera et curtim solventem VI denarios; Theo-
dericus de Lomuntsheim in villa Huswilre dedit allodium cum duabus filiabus solvens VI soli-
dos cum omni iure suo; quidam Ebalus vendidit IIII°r iugera apud Yrinsheim; Theoderi-
cus predictus de Lomuntsheim vendidit XX iugera in Bodenheim; Heinricus de Cuchenheim
vendidit XIIII iugera in Bullinsheim; Godefridus et Gozwinus de Flamirheim XXIIII°r

iugera ibidem; Winandus de Radensheim prati II° iugera; Hezelo de Ara se ipsum tradens
duo iugera dedit in Arwilre; Amelricus et uxor eius Gepa iugerum et dimidium vineπ; Theo-
dericus de Wilre qui dictus est Comes pro anima filii sui Ludewici VIIII iugera arabilis terrπ
et XVIIII denarios annuatim apud Arlesheim; item pro anima filii sui Heinrici vineam in

nr. 42 a. 1176
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Lantershouen et annuatim XII denarios in villa Pissenheim; Theodericus de Dudensdorp
iugerum vineπ apud Elinchouen; Sibertus Coloniensis iugerum et dimidium ibidem; Lam-
bertus et Willelmus canonici Bunnenses curtim et IIIa iugera vinearum et IIIa arabilis terrπ;
Warnerus scolasticus IIII°r particulas vinearum continentes duo iugera, IIIa quoque iugera
et dimidium arabilis terrπ; Hubertus de Bodenheim pro sua et uxoris sue anima iugerum
vineπ; ibidem emit ecclesia iugerum vineπ a quodam Lutfrido; Willelmus canonicus Bun-
nensis emit in villa Wetershouen a Gerardo Coloniense qui dictus est Niger XC iugera et
a Christina uxore Erenboldi de Hoingen XLa IIII°r iugera, quπ legitima donatione cum eis-
dem Ge. et Ch. prefatπ dedit πcclesiπ; XXXa diurnales emit ecclesia ibidem a sororibus de
Insula per manus advocatorum et curtim habentem ius commune, quod vulgo dicitur holz-
marke, in silva Flamersheim superiore et inferiore; item Sibertus de Giuenhouen et Enhildis
vendiderunt ecclesiπ XXXa diurnales, habentes ius simile prenominatπ silvπ; Theodericus
de Anturnaco vendidit ecclesiπ ibidem La iugera; hec terra et terra supradictπ Christinπ
solvunt holzcorn Flamersheim, videlicet VI sumbros avenπ et denarium et pullum; terra vero
Gerardi Nigri habet legitimam communionem, id est holzmarke, in prefatis silvis Flamers-
heim; Godefridus cognomento Wolf vendidit ecclesiπ XXIIII°r diurnales et curtim haben-
tem similiter specialem communionem in silvis prenominatis; Christianus de Setheme dedit
ecclesiπ in villa Vpladen pro anima uxoris suπ G. terram solventem XVI denarios; Arnol-
dus de Lare dedit ecclesiπ vineolam in Munnendorp; Alueradis de Turri dedit vineam in
Dernowen pro anima filii sui Geuehardi et aliam pro anima sua terciam quoque cum nepte
sua Iutta faventibus filiis suis Herimanno et Pagano; Winricus Rufus de Geilegedorp dedit
vineam in Wintre pro anima patris sui W.; Giselbertus Spigel de Ara dedit allodium apud
villam Agelrode pro anima sua, quod solvit II°s solidos et maldrum avenπ; dedit et man-
sum feodi et filius eius Adelgerus in villa Holzwilre in silva et arabili terra cum filia sua
Methildi, ita tamen ut ecclesia annuatim inde solvat heredibus suis VI denarios Coloniensis
monete; dominus Adolfus de Saffenberg dedit in villa Gineke allodium, quod solvit V soli-
dos; item in villa Kelese Vque solidos et quasdam particulas vinearum in Arwilre pro anima
uxoris suπ dominπ Cunegundis, cuius etiam propria fuerant. Ecclesia Sancte Mariπ que est in
territorio Rodensi in curia sua Nentrode, quam curiam sororibus suis, quπ morantur in Valle
Sancte Marie, concessit, in silva, quπ ad villam Arwilre pertinet, VIIII communiones que
vulgo marken sive wizzet dicuntur, habuit. Verum quia Vallis Sancte Marie propter diversos
ignes multis indiget lignis, dominus abbas Prvmiensis Retherus, dominus Herimannus comes
de Saffenberg, Vdelricus comes de Ara consensu et consilio omnium coheredum IIIes com-
muniones, quas dicunt marken, de prefatis IX in Vallem Sancte Marie transtulerunt in opus
ignis cotidiani VII officinarum, videlicet pistrini, cambπ, coquinπ, domus prioris, domus
egrotantium sororum, domus lavatricum, domus hospitum, que marsel dicitur. Huic facto
interfuerunt Wiricus sacerdos, Theodericus de Arwilre secundus comes, Lutfridus advocatus,
Theodericus Blankart et Godefridus de Bacheim. Willelmus cognomento Scillinc vineam
quandam in clivo montis loci eiusdem sitam VII marcis comparavit, quam pro salute anime
suπ eidem tradens ecclesiπ specialiter in usus infirmantium delegavit sororum. Christianus
de Rinkedorp cum duabus filiabus dedit ecclesiπ prefatπ VI solidos, quorum solvuntur IIII°r

solidi et totidem denarii in Bengenhouen, reliqui vero in villa que dicitur […]d.
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Hec omnia sive nostris sive predecessorum nostrorum temporibus, fidelium Christi bene-
fitiis memoratπ ecclesiπ legitima traditione collata et rationalibiter suscepta, ne quisquam
quod absit ultra infringere presumat, banno nostro communivimus et sigilli nostri impres-
sione confirmavimus coram testibus idoneis, quorum hec sunt nomina: Bruno archidiaconus
et prepositus maioris domus, Gerardus prepositus Bonnensis, Hugo archidecanus, Wezelinus
prepositus Sancti Andreπ; ministeriales comitis Hugo, Retherus, Herimannus villicus et
frater eius Paganus, Willelmus Schillinc, Christianus de Setheme, Christianus de Rincdorp,
Sigefridus de Saffenberg et alii quamplurimi.

Acta sunt anno incarnationis dominicπ M C LXX VI, indictione VIIIIa, concurrente
IIIIta. 

43

[1175 december 25 -] 1176 [december 24]

Filips I, aartsbisschop van Keulen, oorkondt dat Kunisa van Reiffer-
scheid, samen met haar vader, diens erfgenamen en haar echtgenoot
enerzijds, en hertog Godfried III van Leuven als leenheer, samen met
diens zonen Hendrik, Adelbert en met Hendrik III van Limburg ander-
zijds, het deel van de tienden van Lommersum, dat Kunisa van Godfried
in leen hield, aan de abdij Kloosterrade hebben overgedragen.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 803, 2. – Hoog 139/135, breed
286/281, pliek 19/21. – Ernstig beschadigd door scheur, hersteld met een reep perkament
aan de achterzijde. – Een bevestigingsplaats voor een uithangend zegel (waarschijnlijk
bevestigingstype 7), dat blijkens C al in 1652 verloren was: (LS). – In dorso: (ca. 1250-
1290) De Lomenzheim. – (17de eeuw) Confirmatio episcopi Coloniensis donationis deci-
mae a duce Limburgensi etc. A.B.C. – (ca. 1700) 1176. – (ca. 1770) II.3.A.5. Confirmation
de Philippe, archeveque de Cologne, de la donation d’une partie des dimes de Lommer-
som a l’abbaye de Rolduc par Godefroi, duc de Lorraine 1176.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 5r, kol. 1, nr. 21, naar A. – C. (1652) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv.
nr. 188, gewaarmerkt door notaris L. Merckelbach, naar A. – D. (ca. 1690) Maastricht,
RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 106-107, nr. 21,
naar A.

Druk
a. Kremer, Genealogische Geschichte, Codex diplomaticus, p. 29, nr. 7, van A.

nr. 43 a. 1176

101



Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 29, nr. 20. – Wauters, Table chronologique VII-1,
p. 317. – REK II, p. 198, nr. 1055. – Frick, Quellen Neuenahr, p. 35, nr. 188. – Haas,
Chronologische lijst, p. 30, nr. 38. – Thesaurus diplomaticus 1997, W 7421.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

Echtheid en ontstaan
Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 65; Urkundenstudien, p. 331) hield de onder-
havige oorkonde, evenals nr. 38, nr. 42 en nr. 44 uit de jaren 1173 tot en met 1178, voor
destinatarisvervaardigingen. Voor de onderhavige oorkonde is dat terecht, aangezien
zij gemundeerd is door de hand die ook hiervóór nr. 38 op naam van de hertog van Bra-
bant schreef. Bovendien is een groot deel van de tekst ontleend aan nr. 38, waarvan
deze oorkonde een bevestiging is. De vermelding van de kerk van Lommersum was voor
Boeren (Oudste oorkonden, p. 113) reden de oorkonde te rekenen tot het door hem
geconstrueerde complex van de ‘Lommersumfalsa’, die van omstreeks 1225/1226 zou-
den dateren (zie hiervóór nr. 21 onder Echtheid en ontstaan). Terecht heeft Gärtner
(Chorherrenstift Klosterrath, p. 89-101) deze constructie verworpen.

Teksteditie
De aan nr. 38 ontleende passages zijn in petit-druk weergegeven.

In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.

Ego Phylippusa Dei gratia sanctπ Coloniensis ecclesiπ archiepiscopus notum facio tam presen-

tibus quam futuris in perpetuum quod quodb quπdam Kuniza filia Herimanni de Riferscheitc cum eodem patre

suo et omnibus coheredibus suis, simul etiam cum marito suo Herimanno quandam partem decimπ, quam a duce
Louaniense Godefrido * iure beneficii possederunt, per manus ipsius ducis Rodensi tradiderunt ecclesiπ

et coram idoneis testibus sollemniter postea huic suo renunciaverunt feodo. Quo facto tam ipse dux quam*d filii

eius Heiricuse et Albertus [dominusque Henricus]f de Limburchg pro anima* dominπ Margarete uxoris preno-
minati ducis omniumque parentum suorum predictam decimam Rodensi tradiderunt ecclesiπ, ad
quam ecclesia de Lomuntsheim iure fundi pertinet.

Hoc ergo ut ratum et inconvulsum permaneat, episcopali auctoritate banno nostro munimus et sigilli
nostri impressione roboramus.

Acta sunt * anno dominicπ incarnationis M C LXX VI, indictione VIIII, concurrente IIII, coram testibus

idoneis quorum hec sunt nomina: Bruno prepositus maioris domus in Colonia, Huboh decanus,
Lotharius prepositus Bunnensis, Symon prepositus Sancti Gereonis.
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43 a Philippus B. – b aldus A, ontbreekt in B. – c Rifersceith B. – d de woordvolgorde wijkt af van de voor-
oorkonde. – e Henricus B. – f door een gat in het perkament onleesbaar A, aangevuld naar B; dux C. –
g Lymburg B. – h Hugo B.



44

1178 april 25 Kloosterrade

Filips I, aartsbisschop van Keulen, bevestigt de schenking door Hen-
drik III van Limburg, zoon van Hendrik II en kleinzoon van hertog
Walram II, van de investituur van drie kerken, namelijk van Baelen,
Doveren en Afden, met alle rechten die de pastoors van die kerken bezit-
ten, aan de abdij Kloosterrade.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 1v, kol. 2, nr. 2, naar [A]. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 107-108, nr. 22, naar B. – D. (18de eeuw) Doveren,
parochie St.-Dionysius, parochiearchief, z.n., Notitia rerum pastoratum Dovernensem
concernentium, p. 1-2, naar B.

Drukken
a. Ritz, Wassenberg, p. 126-127, oorkonden, nr. 1, van B. – b. Quix, Beiträge Eupen,
Urkunden, nr. 3, p. 3-4, direct of indirect van B. – c. Ernst, Histoire du Limbourg VI,
p. 156-157, nr. 67, van B. – d. Schroiff, 1100 Jahre Doveren, tussen p. 138 en 139. –
e. Thesaurus diplomaticus 1997, W 7422 = D 5788, van c.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 29, nr. 21. – Wauters, Table chronologique II,
p. 579-580 en VII-1, p. 323. – Aander-Heyden, Geschichte Elverfeldt I, p. 37, nr. 172. –
Hecker, Regesten Philipp von Köln, p. 200, nr. 159 (23 april). – Tille en Krudewig,
Archive Rheinprovinz II, p. 105, nr. 19. – REK II, p. 204, nr. 1099. – Pauchenne, Henri-
Chapelle, p. 175, bijlage nr. 2.

Echtheid en ontstaan
Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 65; Urkundenstudien, p. 331) hield de onder-
havige oorkonde, evenals hiervóór nr. 38, nr. 42 en nr. 43 uit de jaren 1173 tot en met
1176, voor destinatarisvervaardigingen. Voor nr. 38 en nr. 43, die door dezelfde hand
zijn gemundeerd, is dat ongetwijfeld terecht. Met die beide teksten heeft het dictaat van
de onderhavige oorkonde gemeen dat de datumregel aan de getuigenlijst voorafgaat.
Bovendien zou het onjuiste nostri in de arenga kunnen duiden op ontlening aan hiervóór
nr. 7. Alleen op grond van het feit dat de oorkonde in Kloosterrade was ontstaan, hield
Boeren (Oudste oorkonden, p. 114-115) haar voor onecht.

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Philippus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus omnibus Christi fideli-

bus tam presentibus quam futuris inperpetuum.

nr. 44 a. 1178

103



Cum ea que a fidelibus cognita et nobis revelata fuerint, auctoritate episcopali nos fir-
mare conveniat, ea que in presentia nostria facta sunt, corroborare nos decet attentius.

Unde notum vobis facimus quod dominus Henricus de Lymburg filius domini Henrici
et nepos ducis Walerami investituras trium ecclesiarum, unam de Balen, secundam de
Dovern, tertiam de Affeden, quas hereditario iure a parentibus suis possederat, cum omni
iure quod pastores ipsarum ecclesiarum tunc temporis in decimatione sive alio quolibet
iure tenebant, pro salute anime sue parentumque suorum et pro reconciliatione cuiusdam
necglientieb, quam in Rodensi ecclesia admiserat, predicte Rodensi ecclesie legitima donavit
delegatione.

Huic facto interfuimus et peticione ipsius, quia tam ipse quam uxor eius domina Sophia
et filii eius Henricus et Waleramus fecerant, banno episcopali in presenti confirmavimus
et in futurum confirmamus.

Acta sunt hec Rode, in Letania Maiore anno ab incarnatione Domini millesimo C LXX°VIII°,
concurrente VI, indictione XIa, anno episcopatus mei X°.

Horum testes sunt Godefridus frater meus de Heimsbergc, Arnoldus de Elslo et Winri-
cus de Wrzwilred, Gerardus advocatus Coloniensis, Gozwinus de Aluetre, Gumbertus de
Lymburg, Reinerus filius Wimmari, Gozwinus cognomento Vus, Gozwinus Varnigel, Gerar-
dus Cavel, ceterique tam ministeriales mei quam ipsius domini Henrici, presentibus predicte
ecclesie Rodensis fratribus. Et ut inposterum huius rei actio firma sit, suum et ipse sigillum
nostro apposuit.

45

[1177 december 25 -] 1178 [december 24] 

Godschalk, abt van Groß-St.-Martin te Keulen, maakt bekend dat abt
Erpo en het convent van Kloosterrade dertig morgen land en een hof te
Lövenich van hem hebben gekocht en vier schelling Keuls zullen betalen;
de aartsbisschop van Keulen heeft dit bevestigd en de beoorkonding
bevolen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 2r-v, kol. 2, nr. 5. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv.
nr. 828 (Cartularium III), p. 108, nr. 23, naar B.
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44 a aldus B, lees nostra. – b aldus B, lees negligentie. – c lees mogelijk Heinisberg of Hemisberg B. –
d aldus B, lees Wizwilre C.



Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 30, nr. 22, van B.

Regesten
REK II, p. 205, nr. 1102. – Wauters, Table chronologique VII-1, p. 326. – Thesaurus
diplomaticus 1997, W 7423.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

Identificatie
De naam van de abt van Groß-St.-Martin is geïdentificeerd naar REK II, p. 184, nr. 991
en p. 212, nr. 1134.

G. Dei gratia abbas Sancti Martini in Colonia notum fatio tam presentibus quam futuris
quod Erpo abbas et fratres Rodensis cenobii emerunt a nobis XXXa diurnales et curtim in
villa que dicitur Lovennich, et solvunt IIII°r solidos Coloniensis monete per manus advo-
catorum utriusque ecclesie annuente archiepiscopo domino Philippo.

Ne ergo aliqua malitia hominum hec mutare presumat, predictus dominus archiepisco-
pus hoc factum banno suo confirmavit et, ut sigillo nostro confirmaremus, precepit.

Acta sunt hec anno incarnationis Domini millesimo C LXXVIII° coram idoneis testibus,
quorum hec sunt nomina: Albero prior, Ezzo subprior, Ditlifusa custos, Beniamin camera-
rius, Fridericus Rufus.

46

1187 november 11 Ferrara

Paus Gregorius VIII geeft de abt van Kloosterrade, alsmede de dekens
van de kapittels van de Mariakerk te Aken en van St.-Servaas te Maas-
tricht opdracht om het benedictijnerklooster Deutz te herstellen in zijn
rechten op de helft van de tienden van de parochiekerk te Bürrig, die het
klooster bij gerechtelijk vonnis in een proces tegen de pastoor waren
toegewezen.

Origineel
A. Keulen, Historisches Archiv, archief abdij Deutz, oorkonden, nr. 1/14 (voorheen 4c). –
Hoog 147/144, breed 183/183, pliek 14/12. – Een bevestigingsplaats voor een uithangend

nr. 46 a. 1187
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zegel (bevestigingstype 4, 5 of 6): (LB. – In dorso: (18de eeuw) 3. – (eind 18de eeuw)
Burrig A.105.

Drukken
a. Brackmann, Niederrheinische Urkunden, p. 125, van A. – b. Milz, Studien, p. 155, noot 286,
fragmenten van a.

Regest
Schieffer, Germania pontificia VII-I, p. 247, nr. 17.

Datering
Het incarnatiejaar is afgeleid uit de genoemde indictie.

Samenhang
Zie voor het langdurige conflict tussen de abdij Deutz en de pastoor van Bürrig over de
tienden van die kerk het commentaar bij de twee hiervoor genoemde edities. 

Gregorius episcopus, servus servorum Dei dilectis filiis ··a abbati de Rode, ··b Sancte
Marie Aquisgranensis et ··c Sancti Seruatii in Traiecto decanis salutem et apostolicam bene-
dictionem.

Conquesti sunt nobis dilecti filii nostri ··d abbas et fratres monasterii Tuiciensis quod, cum
G., qui loco persone ecclesiam in Burge tenebat, decimam eiusdem parrochie que ad eos
de iure spectabat, iniuste detineret, eo sublato de medio a maiore preposito, archidiacono
et quibusdam aliis Coloniensis ecclesie prioribus, qui erant cause illius ordinarii iudices,
in hunc modum fuite eiusmodi questio terminata, ut persona illius ecclesie medietatem
decime perciperet, alia pars vero predictis abbatif et conventui solveretur in usus proprios
convertenda. Cum autem tempore procedente abbas ad preces eius decimam ei tamquam
procuratori committeret, et ipse pensionem aliquando persolvisset in pace, tandem contra
constitutum veniens, quod solverat, non reddidit et adhuc presumit illicite detinere. Unde
abbas et conventus ad nostram audientiam appellavit. 

Nolentes itaque tractu parvi temporis memorati abbatis et fratrum iustitiam deperiri,
discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus personam ecclesie illius ad
restitutionem pensionum illarum sine appellationis diffugio censura ecclesiastica com-
pellatis, nullis litteris veritati et iustitie preiudicium facientibus a sede apostolica impe-
tratis. Quod si omnes his exequendis nequiveritis interesse, duo vestrum ea nichilominus
exequantur.

Datum Ferrarii, III idus novembris, indictione sexta.
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47

[1141 april 5 - 1187 december 24; waarschijnlijk na 1153]

Erpo, abt van Kloosterrade, beoorkondt de regeling waarbij Sibert,
kanunnik van het kapittel St.-Apostelen te Keulen, ten behoeve van de
abdij op zekere voorwaarden een goed te Merberen heeft gekocht evenals
een tiend te Lommersum; tevens schenkt hij de abdij twee wijngaarden
te Ahrweiler.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 3v, kol. 1, nr. 13. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv.
nr. 828 (Cartularium III), p. 103, nr. 17, naar B. – D. (eind 18de eeuw) Maastricht, RAL,
archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 810, naar B.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 31-32, nr. 24 (1141-1178), van B.

Regesten
Wauters, Table chronologique VII-1, p. 323 (1141-1178 juli 5). – Thesaurus diplomati-
cus 1997, W 7425 (voor eind 1176).

Datering
De oorkonde dateert uit de periode van het langdurige abbatiaat van Erpo, dat is aange-
vangen na 4 april 1141. In 1178 was hij nog in leven (zie hiervóór nr. 45). De vroegste
vermelding van een volgende abt dateert uit het naar de kerststijl aangegeven jaar 1187
(zie hierna nr. 49). Het ontbreken van de rechtshandeling in de Annales Rodenses, die
in 1153 of 1157 eindigen, zou kunnen wijzen op een datering daarna.

Echtheid en ontstaan 
De dictaatovereenkomst tussen hiervóór nr. 37 en de onderhavige oorkonde, beide op
naam van abt Erpo, was voor Boeren (Oudste oorkonden, p. 49 en 112) aanleiding beide
oorkonden als onecht te beschouwen. De rechtshandeling, die Boeren ‘merkwaardig’
noemde, is door Hermesdorf, Abbatiale zorgen, p. 153, geïnterpreteerd als een werkwijze
om het kerkelijk renteverbod te omzeilen. Van een soortgelijke regeling in hierna nr. 48
zijn twee chirografen opgemaakt; gezien de wederzijdse verplichtingen, die de partijen
jegens elkaar aangaan, is een dubbele beoorkonding ook hier mogelijk.

Teksteditie
Gezien de onzekerheid omtrent de datering van nr. 37 en de onderhavige oorkonde is
de volgorde van beide oorkonden onzeker. We hebben de passages in deze oorkonde die
gelijkluidend zijn aan nr. 37 in petit-druk weergegeven.

nr. 47 a. 1187
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In nomine sancte Trinitatis et individue Trinitatis. 
Ego Erpo Dei gratia dictus abbas ecclesie Sancte Marie Sanctique Gabrielis in Rode

notum fatio omnibus fratribus nostris eiusdem ecclesie canonicis et laicis, tam presentibus
quam futuris quod dominus Sibertus Sanctorum Apostolorum in Colonia canonicus pro
remedio anime sue parentumque suorum emit ecclesie nostre LXaIIus marcis VI mansos et
VIII° diurnales de allodio, quod Merbure possidemus, honesta et iure tenenda conditione
interposita ut terram hanc labore nostro colamus et, quoadusque vixerit, post sementem
medietatem ei ex integro in omnibus demus. Ipso autem defuncto de predicta medietate sive
plus sive minus ex mansis supradictis pervenerit, in anniversario ipsius Siberti ama vini et
dimidium et VI solidi Coloniensis pro piscibus et quatuor maldri titicia in servitio fratrum
solvantur. Quod superfuerit, in usus communes cedat congregationis. Emit etiam in Lomunts-
heim decimam quandam solventem singulis annis novem maldros tritici et amplius. Quos
maldros ita divisit ut medietas in anniversario matris sue Einburgis, qui est XIII kalendas
decembris, et altera medietas in anniversario patris sui Siberti, qui est XI kalendas ianuarii,
ad refectionem communem fratrum expendant. Superaddidit etiam duas vineas in Arwilre
duos diurnales et amplius habentes.

Hanc igitur constitutionem gratanter suscepimus, communiter laudavimus, conscriptam
sigilli nostri impressione roboravimus. Et siquis in posterum seu abbas seu cuiuslibet offitii
frater infringere temptaverit, excommunicationi subiaceat. In extremo etiam examine nec-
glecte veritatis penas luat.

48

[1141 april 5 - 1187 december 24; waarschijnlijk na 1153]

Overeenkomst tussen Godschalk van Aubel en zijn echtgenote enerzijds
en abt Erpo en het gehele convent van Kloosterrade anderzijds, waar-
bij de eersten de abdij meer dan 43 mark zilver schenken ter verwerving
van bepaalde goederen, op voorwaarde dat zij het vruchtgebruik daarvan
zullen genieten.

Originelen
A1. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 860. Chirograaf, gezien de
vindplaats bestemd voor de abdij. – Hoog 160/156, breed 214/216. – Geen zegel. – In
dorso: (17de eeuw) Mentionem faciunt vinearum et villarum (in Arweiler), ut creditur,
sitarum. – (ca. 1770) II.13.A.3. Achat de quelques terres et vignes apparemment situees
du cote d’Arweiler pour une certaine somme d’argent donnee a telle fin a l’abbaye de Rol-
duc par certain Bodesalcus de Abela etc. circa 1141 usque ad 1178.
[A2]. Niet voorhanden, maar blijkens doorsneden chirograaflegende chirograaf, bestemd
voor de wederpartij.

108

a. 1187 nr. 48

47 a aldus B, lees tritici CD.



Afschrift
B. (1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 109-110, nr. 25, naar A1.

Drukken
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 30-31, nr. 23 (1141-1178), van A1. – b. The-
saurus diplomaticus 1997, W 7424 = D 5789 (1141-1178), van A1 en a.

Regesten
Wauters, Table chronologique VII-1, p. 326 (1141-1178). – Haas, Chronologische lijst,
p. 24-25, nr. 20 (1141-1178).

Datering
De oorkonde dateert uit de periode van het langdurige abbatiaat van Erpo, dat is aan-
gevangen na 4 april 1141. In 1178 was hij nog in leven (hiervóór nr. 45). De vroegste
vermelding van een volgende abt dateert uit het naar de kerststijl aangegeven jaar 1187
(zie nr. 49). Het ontbreken van de rechtshandeling in de Annales Rodenses zou kunnen
wijzen op een datering na 1153 of 1157.

Ontstaan
De aankondiging in de slotregel van een overigens onbekend conventszegel geldt in ieder
geval niet voor A1, dat een onbezegeld chirograaf was. Mogelijk is het zegel slechts
gehangen aan [A2], het exemplaar dat voor de wederpartij bestemd was. Misschien is
de slotregel bij wijze van bevestiging door abt en convent door dezelfde hand later toe-
gevoegd. Van de chirograaflegende: [In nomine sancte en individue Trinitatis] zijn alleen
de boventschachten van de letters bewaard.

Echtheid
Boeren (Oudste oorkonden, p. 114) beschouwde de oorkonde als onecht op grond
van het schrift dat volgens hem door de mundator die ook hiervóór nr. 1 schreef, was
nagetekend, en op grond van het feit dat het stuk niet in het oudste cartularium van
de abdij Kloosterrade is afgeschreven. Bezwaar had hij ook tegen de formulering man-
sus qui dicitur fratris Marsilii, omdat die zou impliceren dat in Kloosterrade het pre-
bendenstelsel was ingevoerd. Het falsum zou van kort na 1225 dateren, omdat het niet
in het oudste cartularium is afgeschreven. Het nagetekende karakter en de handiden-
tificatie zijn onbewezen en onjuist. Dat de hoeve naar broeder Marsilius genoemd
werd, wijst er in het geheel niet op dat een prebendenstelsel bestond. Tenslotte is de
onderhavige oorkonde één van een aantal oorkonden die niet in het cartularium zijn
afgeschreven. Al is de reden daarvoor niet duidelijk, het feit zelf is geen bewijs van onecht-
heid. 

Lokalisering
Blijkens de 17de-eeuwse dorsale notitie wist men deze bezittingen, blijkens hiervóór nr. 5
en nr. 6 nabij Dernau, toen niet meer met zekerheid te plaatsen.

nr. 48 a. 1187
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Interpretatie
Voor een interpretatie van de onderhavige rechtshandeling als een werkwijze om het ker-
kelijk renteverbod te omzeilen, zie Hermesdorf, Abbatiale zorgen, p. 152-153.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod dominus Godesalcus de Albela
et uxor eius domina A. amplius quam quadraginta tres marcas argenti ecclesiπa Rodensi
maxime pro redemptione animarum suarum contulerunt. Ea tamen etiam conventione ut
idem allodium, quod eodem emptum vel redemptum est argento, eisdem quamdiu super-
vixerint in usus victuarios cedat. Est autem allodium quod dicimusb: mansus quem colit
Eilardus et frater eius Teodericus; item mansus qui dicitur fratris Marsilii; de quibus ambo-
bus videlicet mansis ipsi medium dabunt sementem et medios per omnia recipient fructus;
preterea duπ particulπ vinearum in monte Logescoze et duodecim pene vel amplius; item
particulπ vinearum de feodo Everuuini, quas postea de Rulando eius genero πcclesia predicto
ex parte redemit argento, ad usum victuarium ut predictumc eis concesse sunt.

dHec omnia secundum preterminatam conventionem abbas Erpo et omnis πcclesiπ conven-
tus legittime indulsit et firmiter statuit sigilloque πcclesiπ confirmavitd.

(onderaan A1:) chirograaflegende, mogelijk [In nomine sancte et individue Trinitatis], op
zijn kop, zodat alleen de bovenschachten over zijn.

49

[1186 december 25 -] 1187 [december 24]

Hendrik III, hertog van Limburg en markgraaf van Aarlen, schenkt aan
de abdij Floreffe de de wagentol die hij van dat klooster hief te ’s-Her-
togenrade en elders in zijn territoria. Onder de getuigen: abt Rutger
van Kloosterrade.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. (eind 13de eeuw) Namen, RA, kerkelijke archieven, inv. nr. 3288 (= cartularium van
de abdij Floreffe), fol. 174, nr. 3, naar [A]. – [C]. (1764-1791) Niet voorhanden, maar
bekend uit a en b; afschrift door J.B. Dufresne, abt van Floreffe, ten behoeve van S.P. Ernst,
pastoor te Afden, naar B.
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Drukken
a. De Reiffenberg, Monuments I, p. 661, fragmenten, van [C]. – b. Ernst, Histoire du
Limbourg VI, p. 159-160, nr. 70, fragmenten, van [C]. - c. Thesaurus diplomaticus 1997,
W 527 = D 554, van a.

Regesten
Wauters, Table chronologique II, p. 664. – Barbier, Cartulaire Floreffe, p. 21, nr. 29.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Quoniam que in tempore aguntur facile stilo oblivionis delentur, necessaria sunt scripta

quibus dicta vel actus hominum ita colligantur, ut posterorum memorie tenatius commen-
dentur.

Ea de causa ego Henricus dux de Limburch et marchio de Arlons presenti pagine mandare
curavi quod intuitu Divine clementie et retributionis eterne ecclesie Floreffiensi vectigal
quod vulgo winagium dicitur, quod exigi solebant predicte ecclesie fratres cum vecturis suis
per Rode et ubique per terram meam transeuntes, in elemosinam in perpetuum dedi.

Ut autem hec donatio semper rata et inconvulsa maneat, presens scriptum sigilli nostri
appensione et testium subscriptione confirmari feci. Signum Herimanni abbatis Floreffien-
sis; signum Rogeri abbatis Rodensis; signum Bonefacii de Melen, Gerluii dapiferi, Gode-
fridi de Anstela militum; signum Ortuini prepositi de Floreffia.

Actum anno Verbi incarnati M° C° LXXX° VII°.

50

[1201 december 25 -] 1202 [december 24]

Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, schenkt met
instemming van zijn zonen en dochters zijn recente ontginning, gelegen
tussen zijn bos Spekholz en de openbare weg van Aken naar Heerlen,
aan de abdij Kloosterrade.

Origineel
[A]. Niet voorhanden, maar blijkens F omstreeks 1690 door Heyendal en blijkens a vóór
1847 door Ernst geraadpleegd. Van de drie zegels zou volgens Ernst nog slechts een
fragment over zijn van het eerste aan een perkamenten strook uithangend zegel, vermoe-
delijk van de oorkonder, in grijsachtige was: ‘Elle avait trois sceaux, mais il ne reste
qu’une partie du premier, pendant à bandes de parchemin, il est gros, d’une pâte grisâ-
tre recouverte d’une pâte brune sur laquelle le sceau est empreint.’

nr. 50 a. 1202
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Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 4v, kol. 2, nr. 18, naar [A]. – [C]. (1247 oktober) Niet voorhanden, maar bekend uit
G, geïnsereerd in het vidimus hierna nr. 95, naar [A]. – [D]. (15de/16de eeuw) Niet voor-
handen, maar bekend uit F, in Cartularium II van de abdij Kloosterrade, fol. 11, naar
[A]. – [E]. (15de/16de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit G, in Cartularium II van
de abdij Kloosterrade, fol. 11, naar [A]. – F. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij
Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 111, nr. 27, naar [A]. – G. (ca. 1690)
Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 135-136,
nr. 51, van [C] en [E].

Druk
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 167-168, nr. 81, van [A].

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 32-33, nr. 25. – Wauters, Table chronologique III,
p. 183, III, p. 664 en VII-1, p. 436.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII). 

Ontstaan
Boeren (Oudste oorkonden, p. 115-116) beschouwde het origineel van deze oorkonde als
‘de eerste te Rolduc gemundeerde Limburgse hertogsoorkonde’. Voor de stelling dat in de
eerste helft van de 13de eeuw in Kloosterrade een hertogelijke kanselarij gevestigd was,
bestaat echter geen enkele aanwijzing.

Teksteditie
Als basistekst is het cartulariumafschrift B gekozen. De varianten van de onafhankelijke
overleveringen, bekend uit F, G en a, zijn in de noten opgenomen.

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Ego Henricus filius Henrici filii Walerami ducis de Lymburga notum facio universe

posteritati mee inperpetuum quod Deo inspirante allodium meum, totum videlicet novale
quod inter silvam meam que vocatur Specholz et pubblicamb stratam que ab Aquisgranoc

ducit versus Herle situmd est, ecclesie beate Marie perpetue virginis sanctique Gabrielise

in Rode coram viris nobilibus et melioribus de parrochia quampluribus quoque aliis libera
donatione et voluntaria oblatione cum omni iure suo super altare contradidi ad ipsius eccle-
sie aucmentationem et obsequii divini promotionem filiis meis Henrico, Waleramo, Fride-
rico, Gerardo etf filiabus meis Iutta de Valkinburgg et Mathilde favorabiliter astipulantibus
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et prefatum allodium coram multitudine iure legitimo exfestucantibus pro redemptione ani-
marum nostrarum omniumque parentum nostrorum.

Hanc itaque oblationem tam piam tamque relligiosam iure ecclesiastico conscriptam
sigillo nostro necnon et filiorum nostrorum sigillis communivimus et ab abbate Ruthgeroh

in presentia totius conventus sub stola et in banno coram altari studiose firmari fecimus
domino Gozwinoi de Valkinburgj genero nostro presente aliisque viris nobilibus non paucis,
qui hanc nostram liberrimam donationem viderunt et audierunt ac modis omnibus appro-
baveruntk, quorum hec [sunt]l nomina: abbas Ruthgerusm, Daniel prior, Henricus cellera-
rius, Iohannes custos, Theodericusn, Hubertus, Ambrosius, Winricus, Iohannes, Arnoldus, Ri-
cholphuso, Albero, Albertus, Godefridus, Godefridusp, Randolphusq totusque conventus,
nobiles viri: Wilhelmus castellanus, Arnoldus socer eius, Arnoldus de Elslo et frater eius
Herimannus, Reinoldus de Lureche, Ruthgerusr de Alstorp, Lambertus dapifer, Wilhelmus
pincerna, Winandus de Lumirs, Godescalcus butteleres, Herimannus villicus, Macharius de
Mormasintt, Adam de Berge, Theodericusu Oggirv, Theodericusw advocatus de Mersenex,
Gerardus de Bunde, Henricus Botdisy et alii quamplures.

Acta sunt autem hec anno Verbiz incarnati millesimo CC° II°, concurrente Ia, epacta XXVa,
indictione Va, regnante Domino nostro Iesu Christo in perpetuum.

51

[1208 december 25 -] 1209 [december 24]

Abt en convent van Kloosterrade bevestigen dat zij twee morgen akker-
land hebben ontvangen in ruil voor de tiend van het vee, die het klooster
Heisterbach hun schuldig was over het eigen bezit van dit klooster te
Ottenheim in de parochie Lommersum.

Origineel
A. Keulen, Historisches Archiv, archief kapittel St.-Gereon te Keulen, oorkonden, nr. 2/11
(voorheen 18). – Hoog 454/462, breed 230/228, pliek 37/38. – Een bevestigingsplaats
voor een uithangend zegel (bevestigingstype 1): (LS). – In dorso: (15de eeuw) Otten-
hem. – (15de eeuw) R. De Ottenheim. – (16de/18de eeuw, door verschillende handen
over een onleesbare tekst) Cuiusdam allodio ibidem a dominis liberatio, facta ab abbate
Rohdensi in favorem monasterii fratrum in Valle Sancti Petri anno 1209. – (eind 18de
eeuw) N° 1 m; A.S. Capsa A n° 7.

nr. 51 a. 1209

113
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Afschriften
B. (ca. 1425) Keulen, Historisches Archiv, archief kapittel St.-Gereon te Keulen, registers,
nr. 2 (cartularium), fol. 219v, nr. 239, vermoedelijk naar A. – C. (ca. 1440) Keulen,
Diözesanarchiv, parochiearchief St.-Gereon te Keulen, nr. A II 2 (Liber Rubeus), fol. 124v,
nr. 258, naar B.

Druk
a. Joerres, Urkundenbuch St. Gereon, p. 55-56, nr. 56, van C.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

Identificatie
Aan het begin van de tekst ontbreekt de initiaal R van abt Rutger van Kloosterrade (zie
noot a).

a Dei gratia abbas in Rodhe totusque eiusdem loci conventus abbati et fratribus in Valle
Sancti Petri, in perpetuum. 

Nosse volumus universos quod, cum allodium in Ottenheim monasterio et fratribus in
Valle Sancti Petri collatum fuisset, nos profectui eorum congratulantes ad eliminandam
inter nos et eos omnem discordiam et perpetuum fraterne karitatis et pacis conpendium pro
decimis nutrimentorum curtis sue tam in altilibus quam in quadrupedibus que nobis ratione
parrochie de Lomuntsheim debebantur, duos iurnales terre arabilis in reconpensationem
accepimus et ita quantum ad hoc ab omni eorum vexatione cessandum statuimus.

Acta sunt hec tempore abbatis eorum Gevardib, firmata autem et stabilita nostro et fra-
trum nostrorum consensu et litteris presentibus nostroque et ecclesie nostre sigillo roborata
et munita anno dominice incarnationis M° CC° IX°.

Nullus itaque presumat hanc nostram ordinationem violare vel irritare vel quacumque arte
infringere, quod quicumque attemptaverit, nisi resipiscat, intereat.

52

[1201 december 25 - 1211 april 30]

Rutger, abt van Kloosterrade, beslecht een geschil tussen Gerard van Merz,
getrouwe van de abdij, en Rutger, burger van Ahrweiler, waarbij de laat-
ste tegen betaling van zestien schelling Keuls afstand moet doen van zijn
aanspraken op wijngaarden die hij eerst aan genoemde Gerard verpand
en later verkocht had.
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Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 846. – Hoog 119/119, breed
236/231, zonder pliek. – Een aan een hennepen koord uithangend zegel (bevestigings-
type 2, maar zonder pliek): (S) fragment van een staandefiguurzegel van de oorkonder,
in witte was (= Venner, Zegels, afb. 25, p. 60). – In dorso: (14de eeuw) Arwylre. –
(17de eeuw) Arweiler de quibusdam bonis venditis et recuperatis. – (ca. 1700) Absque
dato. – (ca. 1770) II.13.A.2. Achat de quelques vignes a un certain Rukerus, bourgeois
d’Arweiler, par l’abbaye de Rolduc par voye de transaction; circa 1200 usque 1217.

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 110, nr. 26, naar A.

Druk
a. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 228, nr. 2 (1194-1217), van B.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 36-37, nr. 29 (1194-1217). – Wauters, Table
chronologique VII-1, p. 519 (1194-1217). – Haas, Chronologische lijst, p. 32-33, nr. 47
(1194-1212).

Datering
Op basis van het abbatiaat van Rutger kunnen slechts zeer ruime termini bepaald worden.
In de onderhavige oorkonde komen echter twee keldermeesters voor, die beiden Hen-
drik heetten. Eerst is sprake van een eerdere keldermeester: Henricus tunc cellerarius.
Als getuige treedt een tweede keldermeester Hendrik op. De eerste van deze beide kel-
dermeesters is bekend uit hiervóór nr. 50, die op zijn vroegst dateert van 25 december
1201, dat daarmee tevens terminus post quem is voor het optreden van zijn opvolger
Hendrik. Blijkens nr. 53 was in april 1211 een Adelbert keldermeester. Deze gegevens
bepalen de termini van deze oorkonde: het begin van het kerstjaar 1202 en de laatste
dag van april 1211.

Echtheid en ontstaan
Boeren (Oudste oorkonden, p. 23-25, p. 116) beschouwde de onderhavige oorkonde
als onecht. Hij meende in de hand die de onderhavige oorkonde schreef, de mundator
van hiervóór nr. 37, en hierna nr. 55 en nr. 65 te kunnen herkennen. Deze handiden-
tificatie is niet juist. Alleen de onderhavige oorkonde en nr. 65, op naam van graaf
Walram III, zijn gelijkhandig, hetgeen erop wijst dat beide in Kloosterrade gemundeerd
zijn. Andere argumenten om de oorkonde als onecht te beschouwen hebben we niet
aangetroffen.

In nomine Domini.
Ego Ruthgerus Dei miseratione dictus abbas in Rode omnibus Christi fidelibus tam pre-

sentibus quam futuris notum fatio quod quidam fidelis ecclesie nostre nomine Gerardus de

nr. 52 a. 1211
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Mercene recepit vineas a quodam Rukero cive in Arwilre loco pigneris. Procedentea tem-
pore idem Rukerus easdem vineas prius inpigneratas totaliter vendidit prefato Gerardo sub
testimonio multorum et datione iuris civilis. Has itaque vineas cum aliquo tempore quieteb

possedisset dictus G., memoratus Rukerus venditor earundem vinearum incausare et incla-
mare cepit ipsas vineas et emptorem earum G. Ad quam inclamationem sedandam accessi-
mus ego et frater noster Henricus tunc cellerarius et post multa consilia et deliberationes sic
convenimus quod ipsi Rukero pro bono pacis dari fecimus XVI solidos Coloniensis monete,
et ipse R. exfestucavit super dictis vineis cum suis presentibus et pro futuris.

Huic conpositioni interfuerunt ego ipse abbas R. et Henricus cellerarius, Elgerus, Nant-
wardus fratres nostri, Godefridus de Adinbach, Wolbero et alii plures.

Et hanc actionem sigilli nostri appensione roboramus.

53

1211 april Kloosterrade

Hendrik I, hertog van Lotharingen en markgraaf, bevestigt op verzoek
van abt en convent van Kloosterrade alsmede van zijn oom Hendrik III,
hertog van Limburg, de schenking van de parochiekerk van Lommersum
en de tienden – met inbegrip van het recht andere goederen die aan de
kerk verbonden zijn, alsnog te verwerven –, welke schenking destijds, bij
haar intrede in het convent, door zijn overgrootmoeder Jutta, weduwe
van Walram II, hertog van Limburg, aan de abdij is gedaan en die later
door haar nakomelingen is bevestigd.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 802, 3. – Hoog 580/566, breed
465/450, pliek 26/22. – Een aan een groenzijden koord uithangend zegel (bevestigings-
type 5): (S) rond ridderzegel van de oorkonder, in bruine was, zwaar beschadigd; (CS)
rond ridderzegel, zwaar beschadigd (= Venner, Zegels, afb. 42-43, p. 70). – In dorso:
(ca. 1250-1290) De Lomenzheim (aangevuld 17de eeuw, door verschillende handen)
Confirmatio ducis Lotaringie donationis. – (ca. 1250-1290) de Lomenzheim (17de eeuw)
decimis et iure patronatus eiusdem ecclesiae (17de eeuw) a ducissa Iutta A B C . – (17de
eeuw) Lommerssum. – (ca. 1700) Anno 1211. – (ca. 1770) II.3.A.6. Confirmation et rati-
fication d’Henri duc de Lorraine de la donation de l’eglise et des dimes de Lommersom
a l’abbaye de Rolduc par Jutta, duchesse de Limbourg 1211.

Afschriften
[B]. (15de/16de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit C, in Cartularium II van de
abdij Kloosterrade, fol. 54-55, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij
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Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 112-113, nr. 28, naar A en [B]. – [D].
(1769-1777) Niet voorhanden, maar bekend uit b, door kanunnik J.P. Pirson, archiva-
ris van Kloosterrade.

Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica IV, p. 227, nr. 66, van A. – b. Kremer, Origines
Nassoicae II, p. 249-251, nr. 127, van [D]. – c. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 176-
178, nr. 89, fragment, van A.

Afbeelding
Panhuysen, Studiën Maastricht, afb. IIb (verkleind fragment).

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 33, nr. 26. – Wauters, Table chronologique III,
p. 341. – Haas, Chronologische lijst, p. 34, nr. 54.

Datering
Boeren (Oudste oorkonden, p. 62) dateerde de oorkonde op 1 april 1212 op grond van
de overweging dat het stuk naar de paasstijl gedateerd was. Het paasjaar 1211 liep echter
van 1 april 1211 tot 24 maart 1212, zodat de oorkonde ook bij toepassing van paasstijl
in 1211 is uitgevaardigd.

Echtheid en ontstaan
Op grond van de gelijkvormigheid van het schrift van drie oorkonden, namelijk de onder-
havige, een oorkonde voor de abdij van St.-Servaas te Maastricht (1204) en een voor de
abdij van Villers (1209), beschouwde Panhuysen (Studiën Maastricht, p. 12) de oorkon-
den als producten van de hertogelijke kanselarij van Brabant. Boeren (Oudste oorkonden,
p. 21-22) zag daarentegen overeenkomsten tussen de onderhavige oorkonde en hierna
nr. 63, die hij aan dezelfde hand toeschreef. Boeren (Oudste oorkonden, p. 104-108 en
p. 117-118) rekende de oorkonde bovendien tot het door hem geconstrueerde complex
van ‘Lommersumfalsa’. Terecht is door Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 100) en
door Stiennon (Écriture diplomatique, p. 254, noot 2) Boerens identificatie van deze
hand ten stelligste verworpen. Ook de identificatie van Panhuysen is niet juist. Voor de
bezwaren van Boeren tegen de ‘Lommersumfalsa’ en voor onze verwerping daarvan, zie
hiervóór nr. 21 onder Echtheid en ontstaan. 

Blijkens een mededeling van G. Croenen twijfelt hij niettemin aan de echtheid van de
onderhavige oorkonde. Hij wijst daarbij op enkele onregelmatigheden in de getuigen-
lijst (het gebruik van de aanduiding de familia nostra, de ongebruikelijke volgorde van de
Brabantse getuigen, het feit dat de vermelding van Godfried van Perwez in deze oorkonde
pas in 1224 door een tweede wordt gevolgd). Deels kunnen deze bezwaren ontkracht wor-
den door te wijzen op vervaardiging door de destinataris. Croenen wijst bovendien op
de vaststelling van Kirchhoff (Zur deutschsprachigen Urkunde), die in het Brabantse
materiaal bevestigd lijkt te worden, dat de toevoeging van audituris aan de formulering
van het algemene adres, in universis (…) visuris et audituris, pas in de tweede helft van
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de 13de eeuw gebruikelijk is. Deze uitbreiding van het adres zou samenhangen met het
opkomende gebruik oorkonden tijdens de rechtshandeling voor te lezen. Met uitzondering
van de onderhavige oorkonde past ook het oorkondemateriaal van Kloosterrade in de
visie van Kirchhoff (vgl. hierna nr. 104, nr. 126 en nr. 137). We zien echter in deze bezwa-
ren tegen de oorkonde onvoldoende reden om van onechtheid te spreken.

Teksteditie
De passage Que cum viam universe carnis (…) iterato tradiderunt is een parafrase van over-
eenkomstige passages in hiervóór nr. 21 en nr. 29. De ontlening is in petit-druk weergegeven.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Omnibus presentes litteras visuris vel audituris Heinricus dux Lotharingie et marchio,
salutem et diligere veritatem.

Ea que ad commodum Deo servituris in perpetuum a presentibus pia devocione donan-
tur, tanto maiore sunt diligencia a suis largitoribus confirmanda, quanto talium perceptores
ad propulsandas iniurias minus existunt efficaces. 

Cum igitur predia monasteriorum et ecclesiasticarum personarum, que a nostris proge-
nitoribus in patrimonium Iesu Christi translata legitime et collata noscuntur, ampliare in
omnibus et non minuere nostre sit intencionis, ad universorum noticiam volumus pervenire
quod pie memorie domina Iutha ducissa, nostra proavia, excellentis principis domni Wal-
rami cognomento Pagani, proavi nostri, olim ducis de Lemborch relicta viris religiosis
abbati et conventui monasterii de Rode, cum se mente devota et corpore assumpto habitu
ad consorcium sanctimonialium eiusdem cenobii converteret, assencientibus filiis suis
Heinrico postmodum duce et Gerardo pietatis intuitu ecclesiam parrochialem in Lomonz-
heim, cuius ipsa patrona exstitit et domina, cum integritate tocius iurispatronatus libere
donavit et decimas, atque quelibet alia bona ab ipsa descendencia emendi sive alio iusto
modo consequendi in territorio predicte ville expeditam eisdem dedit facultatem.

Que cum * viam universe carnis * ingressa et in predicto monasterio Rodensi fuisset sepulta, * pre-

nominati filii eiusdem dominus Heinricus dux de Lemborch, avus noster et Gerardus frater ipsius,
filiolus quoque domini Heinrici ducis eiusdem nominis, eciam postmodum dux, avunculus noster,
Arnoldus eciam filius Ruberti comitis de Lunenborch, natus ex domina Beatrice filia * domine Iuthe necnon

et Theodericus filius Eckeberti comitis de Tickelenborch, natus ex alia filia prefatam ecclesiam de Lomonzheim

* a matre et avia * prius datam Rodensi ecclesie legitima donacione iterato tradiderunt, sicut in privilegiis
super hoc confectis vidimus et intelleximus plenius contineri. Supplicantibus itaque nobis
abbate et conventu memoratis ac cum dilecto avunculo nostro domino Heinrico sepedicto,
duce de Lemborch, qui predictis exequiis et iterate donacioni quamvis tunc iuvenis persona-
liter tamen interfuerat, instantibus ut eam ratam habere et renovare eciam nostra auctoritate
vellemus, nos tam pie et racionabili peticioni grato concurrentes assensu eisdem supra pre-
missis omnibus similem concedimus facultatem et presentis scripti patrocinio confirmamus. 

Ne igitur ambiguitas in hac parte aliquem scrupulum erroris introducat aut harum nos-
trarum litterarum quispiam temerarius violator existatia, ipsas fecimus sigilli nostri munimine
roborari.
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Interfuerunt huic facto de familia nostra: viri nobiles Godefridus de Perewis, Arnoldus
de Dist, Arnoldus de Kraienheim, Wolterus congnomentob Bertolt et Egidius frater suus,
de familia domini Heinrici ducis Lemborgensis, avunculi nostri: item viri nobiles Walramus
et Fridericus filii ipsius, Harpernus de Vrenzen, Rudolphus de Molonia, Theodericus de
Schinne et Willelmus burgravius de Rode, de fratribus sepedicte ecclesie Rutcherus abbas,
Daniel prior, Randolphus supprior, Marsilius custos, Adolphus cantor, Albertus cellerarius
totusque conventus et alii quamplures.

Datum anno incarnacionis Domini M° CC° XI°, mense aprili, in eodem claustro Rodensi.

54

[1189 - uiterlijk 1212 juli 14 of 15]

Jan I, aartsbisschop van Trier, maakt zijn testament, waarbij hij onder
meer aan diverse geestelijke instellingen bedragen vermaakt om daarvan
voor het hoofdaltaar kaarsen te laten branden; onder de begunstigde instel-
lingen vermoedelijk de abdij Kloosterrade.

Origineel
A. Trier, Bistumarchiv, afdeling 24, 1, nr. 1. – Hoog 235/230, breed 202/198, pliek 10/13. –
Gering tekstverlies door enige bruine vlekken, vermoedelijk afkomstig van de verf van
het zegel. – Een bevestigingsplaats voor een aan een perkamenten strook uithangend
zegel (bevestigingstype 10): (S) troonzegel van de oorkonder (vgl. Ewald, Rheinische Sie-
gel II, p. 14 en pl. 7, nr. 2), in witte was, bruin geverfd, licht beschadigd. – In dorso:
(eerste helft 14de eeuw) Testamentum archiepiscopi Iohannis. – (15de eeuw) De lumini-
bus ardentibus ecclesia Trevirensis. – (eind 18de eeuw) Circa 1210, Iohannis archiepis-
copi Trevirensis testamentum.

Afschrift
B. (18de eeuw) Koblenz, Landeshauptarchiv, afdeling 1 D, inv. nr. 4411 (cartularium van
het domkapittel te Trier), p. 249B253, naar A.

Drukken 
a. Günther, Codex diplomaticus II, p. 103-106, van B. – b. Urkundenbuch Mittelrheinischen
Territorien II, p. 330-332, nr. 297, van B. – c. Joester, Urkundenbuch Steinfeld, p. 42-
43, nr. 47, fragmenten, van B.

Regesten 
Goerz, Mittelrheinische Regesten II, p. 323-325, nr. 1172. – Goerz, Regesten Trier, p. 31. –
Wauters, Table chronologique III, p. 363.
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Datering
De terminus post quem is de aanvang van het archiepiscopaat van aartsbisschop Jan I;
de terminus ante quem is zijn overlijden op 14 of 15 juli 1212; vgl. LMA V, kol. 516.

Identificatie
De door de Trierse aartsbisschop bedachte geestelijke instellingen vallen in een aantal
groepen uiteen. De zeventien belangrijkste kloosters kregen tien pond, waarvoor zij dag
en nacht licht moesten laten branden voor het hoofdaltaar; in tweede instantie voegde
hij daaraan nog enkele toe. Blijkbaar van iets minder belang waren de 35 kloosters die
vijf pond kregen; daaronder het klooster Rode. Welk Rode werd bedoeld, is niet geheel
zeker, maar bij voorbaat is Kloosterrade niet uit te sluiten, daar ook diverse andere
instellingen in de buurt van de abdij, ver buiten het diocees Trier, werden bedacht. Ook
de aangewezen executeurs-testamentair, de abten van Himmerod, Heisterbach, Neubourg
(Elzas), Cheminon en St.-Agatha te Longuyon, wijzen op een bovenregionale oriëntatie
van de aartsbisschop; vgl. voor de wereld van de aartsbisschop Kerber, Die Itinerare, m.n.
p. 135, kaart 1.

Ego Iohannes divina miserante clementia Trevirorum archiepiscopus universis qui pre-
sentem prospexerint paginam salutem in Domino.

Cum naturali nichil certius sit morte, hora tamen divino reservata iudicio, opere precium
est salutis contemplatione rebus ordinandis incumbere.

Hinc est quod per Altissimi gratiam sani et incolomes tale condimus testamentum:
(1) aConventui sororum in Commede legamus X librasa, ut de ipsis ordinetur quod lumen ante
maius altare die noctuque incessanter ardeat. Et similiter fiat in omnibus ecclesiis quibus X
libras legamus, quarum nomina hec sunt: becclesie Sancti Florini in Confluentia Xb libras,
decclesie Sancti Castoris ibidem X libras, Rumirsdorf X libras, Valindre X libras, sororibus
in Andernaco X libras, sororibus in Bobardia X libras, Brusinburcc X librasd, esororibus in
Castro Sancte Marie super Mosellam X librase, cenobio fSancti Martini Treveris X librasf, gWade-
gozingen X libras, Wilre aput Metin X libras, ad Auream Vallem X libras, Steinvelt X libras.g

(2) hItem ad Sanctum Simeonem Treveri V librash ut lumen ardeat ante maius altare omni-
bus horis. Et similiter fiat in omnibus ecclesiis quibus V legamus libras: kad Horreum V
libras, ad Sanctam Barbaram V libras, Palcele V libras, Metlach V libras, cenobio sororum
in Lutra V libras, ad Stupam supra Mosellam V libras, iLvntuche V librasi, Mardirdal V
libras, ecclesie Kardonensi V libras, ecclesie Monasteriensi V libras, Rode V libras, Peder-
nache V libras, sororibus in Dirstein V libras, Arnistein V libras, Grunowe V libras, Scho-
nowe V libras, Ditkirchen V libras, Beslich V libras, Aldinburc V libras, Schifenburc V libras,
cenobio sororum id est prope Kerpene V libras, Franchipreit V libras – jcantor habetj –,
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Freisdorf V libras, Winowe V libras, claustro sororum prope Ache V libras, sororibus de
Houen V libras, sororibus de Monte Sancte Walpurgis V libras, sororibus in Wlfirsburc V libras,
ecclesie Iusti Montis V libras, Kuningisdorf V libras, confratribus in Seina V libras, Lun-
niche V libras.k

(3) Preter hec legamus C libras diversorum locorum inclusis necnon pauperibus et egenis
in domibus suis latitantibus, qui panem et necessaria ex tunc querere non valent.
(4) Item ad remuneranda familie nostre obsequia mentem decrevimus dirigere. Legamus
litaque Iacobo decano X librasl, mHeinrico capellano X libras, Helie X libras, Godefrido
V 1/2 libras, Folmaro X libras, Ottoni V 1/2 librasm, nMathie V librasn, oHeinrico coco X
libras, Gerhardo de Blankinheim V 1/2 libraso, pWaltero de Porzheim V librasp, magistro
H[…..]troq X libras, rEmbrichoni plebano in Andernaco X libras, Willehelmo plebano in
Confluentia V libras, sacerdoti de Erinbrehtistein I 1/2 libras, magistro Hugoni de Sancto
Castore II 1/2 libras, Petro vicario nostro II 1/2 librasr, sCunoni advocato et eius filio X
librass, uHeinrico de Bedendorf et fratri eius – tutrique Vt – X librasu, vWernhero de Hole-
bach V 1/2 libras, Godefrido et Alberto de Palacio utrique I libram, Rudegero ianitori V
librasv, xGerbodoni filio eius V libras, wGodefrido Parvo V librasw, Gerardo de Ualindre V
libras, Rudolfo camerario V librasx, zHartmanno V libras et sorori eius Adelheidi duasy

libras, Godefrido de Logistein et fratri eius Diderico utrique II 1/2 librasz, aaEinmudo de
Logistein II 1/2 libras, Heinrico de Insula II 1/2 libras, Arnoldo de Wisse II 1/2 libras,
Cunrado de Wisse II 1/2 libras, Cunrado Facian II 1/2 libras, Iohanni capellario II 1/2
libras, Heinrico Strabuch II 1/2 librasaa, bbSibodoni II 1/2 libras, Cunrado Rufo II 1/2
librasbb, ccIacobo Parvo II 1/2 librascc, eeIohanni de Andernaco II 1/2 libras, Sifrido de
Enkirche II 1/2 libras, Lodewico de Spira II 1/2 libras, Geilsuzodd II 1/2 libras, Vlrico de
Birkinvelt V librasee, ffIudee I libram, Arnoldo sacerdoti II 1/2 librasff, ggduobus garcio-
nibus nostris Maho et Nicolao utrique I 1/2 libras, ceteris garcionibus duobus videlicet
de camera et tribus de coquina cuilibet 1/2 libram, Hildebrando 1/2 libramgg, iiseptem
novis servis de palacio cuilibet 1/2 libram, Engilberto I 1/2 libras, Sifrido II 1/2 libras,
Heinrico fratri eius II 1/2 libras, Ditardo II 1/2 libras, Wolberoni II 1/2 libras, matri
Sifridi II 1/2 libras, hhaliis VI librashhii; item in exequiis nostris pro cera et aliis necessa-
riis et sacerdotibus XX libras, ad refectionem pauperum X maldra tritici et X pernas et I
carratam vini; equum nostrum ambulantem sororibus Sancti Tome, dextrarium nostrum
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sororibus in Commode, nepoti nostro O. archidiacono omnes culcitras nostras et sucga-
mam modernam.

Huius itaque testamenti executionem et pecunie distributionem abbatibus de Hemmenrode
et de Valle Sancti Petri et de Nuenburc in Alsacia et de Schimenun in Francia et Karolo
abbati Sancte Agathe tanquam fideicommissariis committimus, ut ipsi in obitu nostro de
pecunia nostra singulis singula distribuant. Ad habendas quoque expensas in conveniendo
et ista peragendo legamus abbati de Hemmenrode, qui eos convocabit, X libras, abbati de
Valle Sancti Petri V libras, reliquis vero tribus, quia remoti sunt, cuilibet X libras.

Summa huius carte habet DCC libras, jjpreter X librasjj.
Item legamus kkOttirburc X libraskk ut lumen ardeat ante maius altare incessanter, Mulne X

libras similiter, llNuenburc in Alsatia X libras similiterll, item ad Sanctum Paulinum pro pre-
benda XXX libras.

55

[1211 december 25 -] 1212 [december 24]

Rutger, abt van Kloosterrade, beoorkondt de verwerving door de abdij
van goederen en inkomsten bij verschillende recente gelegenheden.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 824 (voorheen Rolduc, oorkonden,
nr. 3). – Hoog 310/289, breed 415/421, pliek 44/27. – Twee aan perkamenten stroken
uithangende zegels (bevestigingstype 11): (S1) fragment van een zegel van de abt,
in zwarte was (= Venner, Zegels, afb. 25, p. 60); (S2) ovaal zegel van het klooster van
Heinsberg afbeeldend de hand van God, in bruine was, beschadigd (= Venner, Zegels,
afb. 29, p. 61). Beide waren blijkens a al vóór 1817 geschonden. – In dorso: (ca. 1250-
1290) De diversis bonis. – (17de eeuw) Documentum in[…]is de diversis bonis emptis.
Item de 4 maldra siliginis et 3 maldra avene a domino de Meere monasterio Rodensi
data. Item novalia de Specholtz. – (17de eeuw) Anno 1212. – (ca. 1770) I.15.A.3. Achat,
donation des biens intus nommes. Item donation des novales de Speckholtz 1212.

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 114-115, nr. 29, naar A.

Drukken
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 178-179, nr. 91, fragment, van A. – b. Paquay,
Codex Kloosterrade, p. 228-230, nr. 3, van B.
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Regest
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 293, nr. 3. 

Datering
Het eerste en het derde tekstgedeelte zijn gedateerd op 1212. Dat het vierde tekstgedeelte
minder recent is, blijkt uit het optreden als getuige van de keldermeester Hendrik. Op
zijn laatst sedert april 1211 trad namelijk een Adelbert als keldermeester op (vgl.
hiervóór nr. 50, nr. 52 en nr. 53). Om dezelfde reden is zeker dat de datumregel aan het
slot van de oorkonde niet tot het laatste, vierde tekstgedeelte behoort, maar de datering
geeft van de gehele oorkonde. Blijkens deze datumregel dateert de oorkonde uit 1212,
vermoedelijk het kerstjaar (zie Inleiding, p. XVI-XVII).

Echtheid
Boeren (Oudste oorkonden, p. 23-25, p. 117) beschouwde deze oorkonde als onecht. Hij
meende in de hand die haar schreef, de mundator van hiervóór nr. 37, nr. 52 en hierna
nr. 65 te kunnen herkennen. Deze handidentifictie is onjuist. Boeren (Oudste oorkonden,
p. 143-144) meende ook in deze oorkonde, alsmede in nr. 13, nr. 42 en nr. 63, het bewijs
te mogen zien dat rechtshandelingen in Kloosterrade wel op ‘kaarten’ (carte) werden vast-
gelegd. Daarbij werd een aantal rechtshandelingen op een blad perkament opgetekend.
‘Voor de vervalsers’, schreef hij (p. 144) ‘was het een kleinigheid uit zulke kaarten een
onechte bevestigingsoorkonde te smeden.’ Hij beschouwde de onderhavige oorkonde
dan ook als een dergelijk, kennelijk een formeel, falsum. Niettemin beschouwde hij nr. 63,
dat in een aantal opzichten aan de onderhavige oorkonde verwant is en zeker op aante-
keningen in traditiecodices teruggaat, als echt.

Ontstaan
In deze tekst wordt een aantal rechtshandelingen beoorkond. De promulgatio’s, de daterin-
gen en een enkele sanctio zoals nu geformuleerd, wijzen sterk in de richting van ontlening
aan oorkonden. Ook tonen de woorden predicto Willelmo sub (1) in ieder geval aan dat
deze passage ontleend is aan een langere tekst, omdat het hier de eerste keer is dat deze
Willem voorkomt. Het onder (3) opgenomen tekstgedeelte lijkt zelfs expliciet te verwij-
zen naar een bezegelde vooroorkonde (scripto et sigylli nostri inpressione munivimus).
Naar alle waarschijnlijkheid verwijst scripto echter naar de onderhavige oorkonde zelf
en sigylli nostri inpressione naar het aan de oorkonde hangende zegel van het klooster
van Heinsberg (S2). Daarmee zou dan verklaard zijn waarom het zegel van Heinsberg
aan deze oorkonde hangt.

Zoals gezegd was Boeren (Oudste oorkonden, p. 143-144) van mening dat deze oorkonde
ontleend was aan een zogenaamde carta. Overigens meende hij ten onrechte dat carte
afschriften van oorkonden bevatten; het waren daarentegen optekeningen die in de plaats
kwamen van uitvaardigingen van oorkonden.

In de oorkonde uit 1217, hierna nr. 63, op naam van Hendrik III, hertog van Limburg
is eveneens een aantal verwervingen van Kloosterrade beoorkond, voor een deel zo goed
als zeker dezelfde als die in de onderhavige oorkonde. Blijkbaar heeft men behoefte gehad
aan oorkondebewijs voor verwervingen, waarvan geen oorkonden waren opgemaakt of
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waarvan de oorkonden inmiddels verloren waren gegaan. Dat men een deel van deze ver-
wervingen in 1217 in nr. 63 nogmaals heeft laten bevestigen, zal samenhangen met het feit
dat de onderhavige oorkonde, op naam van de abt zelf in eigen zaak, weinig overtuigings-
kracht bezat. Nr. 63 was zeker gebaseerd op aantekeningen in traditiecodices (zie nr. 63
onder Ontstaan). Vergelijkt men nu de tekst van de onderhavige oorkonde met die van
nr. 63, dan kan de onderhavige oorkonde niet aan de hand van dergelijke aantekeningen
vervaardigd zijn. In de eerste plaats is de promulgatio (notum sit tam presentibus quam
futuris quod…), die aan de rechtshandeling voorafgaat, typerend voor de uitvaardiging
van een oorkonde. In de tweede plaats bevat nr. 63 gegevens die in de onderhavige oorkonde
bij de samenvatting van dezelfde rechtshandeling, ontbreken. Het lijkt daarom aanneme-
lijk dat, terwijl nr. 63 op traditieaantekeningen teruggaat, de onderhavige tekst aan oor-
konden is ontleend.

Samenhang
Evenals nr. 50 betreft de onder (4) opgetekende rechtshandeling een ontginning nabij
Spekholz, die enige tijd vóór 1212 moet hebben plaatsgevonden. Voor het overige echter
zijn de inhoudelijke verschillen, ook in de getuigenlijst zo groot dat de inhoud van de
oorkonde niet aan nr. 50 kan zijn ontleend. Indien het dezelfde rechtshandeling betrof,
was opname in de onderhavige oorkonde overbodig. Zie nr. 63 (sub 2, 3 en 5) voor de
weergave van passages die overeenkomen met delen van (1) en (2) in de onderhavige
oorkonde.

In nomine sancte et individue Trinitatis. 
Ego Rutcherus Dei miseratione abbas in Rode notum facio tam presentibus quam futu-

ris quod 
(1) ecclesia Rodensis emit erga Heidenricum de Burnesleiden tria iugera et dimidium terrπ
arabalisa pro tribus marcis, erga Heinricum Scotob totidem pari precio. Item emit ecclesia
Rodensis a predicto Willelmo XXXa iugera arabilis terrπ XXIIus marcis cum attinentiis
lignorum. Huic actioni interfui ego Rutcherus, Albertus cellerarius, Randolphus, Heinricus,
Cunradus, Giselbertus et quamplures ex fratribus nostris; ex altera parte Heinricus Rotc,
Willelmus Colbed, Arnoldus Boltee et quamplures honesti viri. Item emit ecclesia Roden-
sis ab eodem Willelmo IIII°r iugera arabilis terrπ tribus marcis. Acta sunt hec anno incarna-
tionis dominicπ M° CC° XII°.
(2) Item Theodericus advocatus de Gostene recepit ab ecclesia Rodensi VI marcas sub tali
forma quod ecclesia reciperitf anuatimg VI porcos, quousque recuperaret hanc summam
pecuniπ. Interea vero curia nostra Merburen libera esset ab omni iure advocatie. Huius rei
fideiussores sunt Heinricus advocatus de Bruche, Heinricus Mulener, Theodericus frater eius.
Siquis hec facta irritare presumpserit, perpetuπ dampnationi, nisi resipiscat, subiacebit.
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(3) Item notum sit tam presentibus quam futuris quod Rutcherus vir nobilis de Mere contu-
lit ecclesiπ nostrπ et ecclesie de Heinsberg pro remedio animπ suπ allodium quoddam prope
Bracht. Quod allodium dum in communes usus redigere non possemus, pactum inivimus
quod ecclesia de Heinsberg solvat ecclesiπ nostrπ annuatim IIII°r maldra siliginis et triah

avenπ. Huic actioni interfuerunt abbas Rutcherus, Albertusi cellerarius, Arnoldus prior de
Scarnen, frater Cunradus; ex altera parte Theodericus prepositus, Giselbertus cellerarius,
Iwanus, Godefridus et quamplures alii. Acta sunt hec anno incarnationis dominicπ M° CC°
XII°j. Igitur ne memoria posterorum vacillet vel aliquorum versutia surripiat, scripto et
sigylli nostri inpressione munivimus.
(4) Item notum sit tam presentibus quam futuris quod ego Heinricus dux de Lembarchk ad
honorem Dei quam pie genitricis Eius contuli ecclesiπ Rodensi novale prope Spekholt
habens tres mansos et dimidium. Fratres vero eiusdem loci non pro precio sed ad confirma-
tionem eiusdem facti contulerunt mihi XXII marcas et ministerialibus et scabinis dimidiam
marcam, qui terminos assignaverunt. Huic actioni interfuit abbas Rutcherus, Heinricus cel-
lerarius, Heinricus, Cunradus, Iordanus, fratres nostri, Herimmannus scoltetus, Godefridus
de Anstelal, Guntardus, Lodewicusm et quamplures alii. 

Igitur ne posterorum memoria vacillet, presenti cartπ sygillum nostrum appendimus. 
Acta sunt hec anno dominicπ incarnationis M° CC° XII° n.

56

[1211 december 25 - 1212 december 24]

Hendrik III, hertog van Limburg, bevestigt de dos, bekrachtigd te Lim-
bourg ten overstaan van zijn leenmannen en van schepenen, van de kerk
van Baelen [waarvan de abdij Kloosterrade de investituur bezit], en geeft
een opsomming van de tot de dos behorende goederen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 4v-5r, nr. 19, naar [A].

Druk
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 178, nr. 90, mogelijk van [A].

nr. 56 a. 1212

125

55 h tantum B. – i B; de laatste twee namen zijn later door een andere hand met andere inkt in een open
ruimte toegevoegd A. – j B; de cijfers II later met donkerder inkt toegevoegd A. – k als afkortings-
teken een open a A, lees Lemburch. – l van de oorspronkelijke ll een letter geradeerd A. – m een supe-
rieure v boven de o A. – n de laatste twee cijfers II later met donkerder inkt toegevoegd A.



Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 34, nr. 27. – Pauchenne, Henri-Chapelle, p. 175,
nr. 4.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII). 

Samenhang
De onderhavige oorkonde vermeldt nergens expliciet een verband met de abdij Kloos-
terrade, zodat er formeel geen reden is deze tekst in dit oorkondenboek op te nemen. De
oorkonde is echter via Cartularium I van de abdij Kloosterrade overgeleverd. Zij zal
opgemaakt zijn ten behoeve van de abdij omdat de kerk van Baelen door een kanunnik
van Kloosterrade bediend werd.

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Ego Henricus dux de Lymburg notum facio tam presentibus quam futuris quod ea, que

in hac pagina scripto mandari curavimus, coram nobis apud Lymburg attestatione et iudi-
cio hominum nostrorum et scabinorum confirmata, rata haberi et inviolabiliter in poste-
rum servari censuimus. Ad ecclesiam Bale pertinet integer mansus, et est dos ecclesie, unde
solvuntur pastori X solidos Leodiensis; omnis decima de terra que dicitur Selant et que
dicitur Condeine, et de Panlant et de terra Sancte Marie Lutzelenburg ade Condeine et de
Selanta, et de Condeine et de Selant Buzinlingorumb ubicunque sint in tota parrochia.
De omni agricultura cuiuscumque sementis tercia pars decime et lini et feni, altilium, ani-
malium, mellis est ecclesie et tota decimatio mellis quodc invenitur in nemore. De pastura
porcorum que dicitur dethined, si quis etiam eam in feodo habuerit a domino terre, decima
est ecclesie. Decimus mansionarius cum omni iure suo est ecclesie excepto bove qui dici-
tur angre et annona que dicitur scoltcorne. 

Quia istud libere et nostrorum consensu statuimus, sigillum nostrum in confirmationem
appendimus. 

Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini millesimo CC° XII°.

57

[enige tijd vóór 1213 februari 6]

Koenraad, deken van de dom te Keulen en aartsdiaken, en (Rutger,) abt
van Kloosterrade, doen als scheidslieden uitspraak in het conflict tus-
sen het klooster Groß-St.-Martin te Keulen en het kapittel van de Maria-
kerk te Aken over de afdracht van wijn en de verdeling van de tienden
te Winningen.
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56 a ontbreekt a. – b Ruzinlingorum a. – c quae a. – d dethmo a. – e scoltcorn a.



Origineel
A. Keulen, Historisches Archiv, archief klooster Groß-St.-Martin te Keulen, oorkonden,
nr. 2/12. – Hoog 193/190, breed 170/170, pliek 21/23. – Twee bevestigingsplaatsen voor
uithangende zegels (bevestigingstype 1): (LS1-2). – In dorso: (door dezelfde hand als
de oorkondetekst) Arbitrium C. maioris in Colonia decani et archidiaconi et abbatis de
Rode super decima curtis Sancti Martini in Winningen. – (ca. 1400) Copia istius littere
habetur plenius in littera VI in numero (hetgeen verwijst naar hierna nr. 58).

Druk
a. Meuthen, Aachener Urkunden, p. 250, nr. 58 ([1213 februari 6]), van A.

Datering en samenhang
De onderstaande uitspraak is in veel uitgebreidere vorm dan hier ook vastgelegd in hierna
nr. 58 d.d. 1213 februari 6. Vermoedelijk is de onderhavige oorkonde, die niet van een
datering is voorzien, onmiddellijk na de scheidsrechterlijke uitspraak geschreven, waarna
pas later nr. 58 is vervaardigd. De onderhavige oorkonde zal dus anterieur zijn aan nr. 58.

Identificatie
Anders dan bij nr. 58 kennen we van deze oorkonde slechts één exemplaar. Uit de plaats
van overlevering, in het archief van Groß-St.-Martin te Keulen, blijkt dat deze instelling
de destinataris van dit exemplaar was.

C. Dei gratia maior in Colonia decanus et archidiaconus et abbas de Rode.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Ex arbitrio nobis commisso dicimus quod monasterium Sancti Martini Aquensi πcclesiπ

solvat imperpetuum singulis annis duas carratas vini de vineis curtis in Winnengin, de quibus
hactenus solvebat novem amas. De terris vero cultis eiusdem curtis, de quibus Allvensis
πcclesia hactenus accepit decimas, si in eisdem plantatπ fuerint vineπ, Aquensis πcclesia
similiter ex eis decimas accipiat. De terris etiam cultis eiusdem curtis, de quibus monasterium
Sancti Martini hactenus accepit decimas, si in eisdem plantatπ fuerint vineπ, monaste-
rium Sancti Martini similiter ex eis decimas accipiat.

58

1213 februari 6 Keulen, St.-Pieterskerk

Koenraad, deken van de dom te Keulen en aartsdiaken, en abt Rutger
van Kloosterrade doen als pauselijke scheidslieden uitspraak in een
geschil tussen het klooster Groß-St.-Martin te Keulen en het kapittel van
de Mariakerk te Aken over de afdracht van wijn en de verdeling van de
tienden van een hof van het klooster te Winningen.

nr. 58 a. 1213
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Originelen 
A1. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Marie te Aken, oorkonden, nr. 25
(voorheen nr. 16). – Hoog 253/250, breed 368/366, pliek 36/38. – Drie bevestigings-
plaatsen voor aan rood- en groenzijden koord uithangende zegels (bevestigingstype 4):
(S1) spitsovaal troonzegel van deken Koenraad, in rode was (vgl. Ewald, Rheinische
Siegel IV, p. 26 en pl. 67, nr. 4). – (S2) rond heiligenzegel van het klooster Groß-St.-
Martin in rode was (= Ewald, Rheinische Siegel IV, p. 64 en pl. 21, nr. 7). – (S3) spits-
ovaal staandefiguurzegel van abt Rutger van Kloosterrade, in rode was (vgl. CSN, p. 42,
nr. 423). – In dorso: (eind 13de-begin 14de eeuw) Littera nona in X cista. – (14de eeuw)
Littera reconciliationis inter dominos Aquenses et monasterium Sancti Martini Colo-
niensis, de qua solvent ecclesie Aquensi II karratas vini dea curtis bonis in Winninghen. –
(17de-18de eeuw) 1212. – (eind 18de eeuw) Capsa G n° 13.
A2. Keulen, Historisches Archiv, archief klooster Groß-St.-Martin te Keulen, oorkonden,
nr. 2/12a. – Hoog 347/349, breed 459/465, pliek 18/27. – Drie bevestigingsplaatsen voor
uithangende zegels met verschillende kleuren zijden koorden (bevestigingstype 5): aan
een rood- en groenzijden koord (SD1) een verloren gegaan zegel, volgens afschrift D dat
van deken Koenraad. – Aan een roodzijden koord (S2) een spitsovaal staandefiguur-
zegel van abt Rutger van Kloosterrade, in rode was (vgl. CSN, p. 42, nr. 423). – Een
aan een rood- en groenzijden koord (S3) ovaal heiligenzegel van het kapittel van St.-
Marie te Aken, in rode was, beschadigd. – In dorso: (13de eeuw) Winningen VI. –
(begin 14de eeuw) De decima in Winnyggyn solvenda dominis de Aquis. – (15de eeuw)
Privilegium de querra que fuit inter ecclesias nostras et Aquensem de decima in Win-
ningen.

Afschriften
B. (ca. 1360) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Marie te Aken, registers,
nr. 4, fol. 49v-50r, naar A1. – C. (14de eeuw) Keulen, Diözesanarchiv, archief klooster
Groß-St.-Martin te Keulen, nr. A II 14 (cartularium), fol. 6v, nr. 58, naar A2. – [D].
(15de/begin 16de eeuw) Aken, archief van de dom, zonder nummer, fol. 53, vermeld in e,
maar niet aangetroffen. – E. (midden 18de eeuw) Keulen, Historisches Archiv, archief
klooster Groß-St.-Martin te Keulen, oorkonden, nr. 2/12b, door de Akense kapittelsecre-
taris Bohnen, naar A1.

Drukken
a. Quix, Codex Aquensis II, p. 92-93, nr. 125, van A1 of B. – b. Urkundenbuch Mittel-
rheinischen Territorien II, p. 316, nr. 280 (1212), van A1. – c. Ennen en Eckertz, Quellen
Köln II, p. 44-45, nr. 39, van C. – d. Urkundenbuch Mittelrheinischen Territorien III,
p. 5-6, nr. 4, van c. – e. Meuthen, Aachener Urkunden, p. 251-252, nr. 59, van A1 en
A2.

Regesten
Goerz, Mittelrheinische Regesten II, p. 329, nr. 1189. – Urkundenbuch Mittelrheinischen
Territorien II, p. 779, nr. 1011. – Wauters, Table chronologique III, p. 378. – Hoogeweg,
Paderborner Bischofswahl, p. 111.
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Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de paasstijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

Ontstaan
Meuthen (Aachener Urkunden, p. 251) identificeert de schrijver van A1 met die van drie
andere oorkonden bestemd voor het kapittel van St.-Marie te Aken. Bij het redigeren werd
gebruik gemaakt van hiervóór nr. 57. 

Samenhang
Een voorlopige uitspraak van de twee scheidslieden is vastgelegd in hiervóór nr. 57.

Teksteditie
De aan nr. 57 ontleende passages zijn in petit-druk weergegeven.

(C) In nomine sancte et individue Trinitatis.

Conradusb Dei gratia maior in Colonia decanus et archidiaconus et Rutcherusc abbas de Rode omnibus
Christi fidelibus in perpetuum.

Cum esset controversia inter monasterium Sancti Martini in Colonia et ecclesiam Beate
Marie Aquensisd super decima curtis, quam habet idem monasterium in Winnengene, post
multos labores et expensas procuratores dictarum domorum habentes spetialef mandatum
tam conponendi quam litigandi tandem in nos, qui iudices eramus ex parte domini pape,
conpromiserunt, ita quod utraque pars narrationem facti secundum opinionem suam bona
fide nobis scribere deberet et quicquidg nos utriusque partis narratione et attestationi-
bus aliisque instrumentis inspectis statueremus sive conponendo sive diffiniendo sive
quidlibet aliud ordinando, ipsi procuratores et dicte domus ratum haberent appellatione
remota. Cumque factum ipsorum procuratorum domibus pretaxatis significatum fuisset,
factum ipsorum ratum et gratum habentes et per litteras suas hoc nobis significantes nar-
rationes facti secundum formam premissam in scriptis per eosdem procuratores nobis
transmiserunt. Ad habundantem hetiam cautelamh utraque pars quod, sicut dictum est, per
omnia nostre staret ordinationi, fide data promisit sub pena LXi marcharumj Coloniensis
monete per stipulationem promissarum et sub periculo totius cause et sub pena excommu-
nicationis.

Nos igitur instrumentisk narrationibus partium diligenter inspectis de consilio prudentum
virorum sic arbitrati sumus quod monasterium Sancti Martini ecclesie Aquensi solvat inperpetuum singu-

lis annis duas carratas vini de vineis curtis in Winnegen, de quibus hactenus solvebant novem amas. De terris vero

cultis eiusdem curtis, de quibus Aquensis ecclesia hactenus percepitl decimas, si in eisdem plantate fuerint vinee,

Aquensis ecclesia similiter ex eis decimas accipiat. De terris etiam cultis eiusdem curtis, de quibus monasterium

Sancti Martini hactenus accepit decimas, si in eisdem plantate fuerint vinee, monasterium Sancti Martini similiter

ex eis decimas accipiat.

nr. 58 a. 1213

129

58 a hier cruce, hetgeen is doorgehaald A1. – b Cunradus A2BC. – c A2C geven hier een witruimte van
ca. 30 mm. – d Alluensem A2; Aquin. B; Aquensem C. – e Winninghen B. – f speciale A2. – g quid-
quid A2. – h-h cautelam etiam A2. – i sexaginta A2. – j marcarum A2. – k A2 geeft hier et, hetgeen in
A1 ontbreekt. – l accepit A2.



Publicato autem arbitrio nostro utraque pars illud ratum habuit et processum nostrum in
scriptum redigi petivit. Ne igiturm hec nnostra ordination in dubium devocari possit in pos-
terum, hanc paginam conscribi et sigillis nostris ofecimus communirio.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M° CC° XII°, apud Sanctum Petrum pin Colo-
niap, octavo idus februarii, presidentibusq magistro Oliuero et Gozuinor de Milne Sancti Petri
canonicis et Sanctorum Apostolorum canonicis magistro Gerardo et Vlrico, canonicis Aquen-
sibuss magistro Eliat, Sibodoneu et Theoderico, et Henricov canonico Sancte Marie maioris et
abbate Sancti Martini Brunone et fratribus suis Giselbertow et Vortliuo.

59

[1212 december 25 -] 1213 [december 24]

Rutger, abt van Kloosterrade, oorkondt dat de parochianen van Baelen,
Stockem, Eupen en Nereth een broederschap hebben gesticht tot onder-
houd van de St.-Nicolaaskapel te Eupen, die met dertig morgen akkerland
te Lammersdorf is gedoteerd.

Origineel 
[A]. Niet voorhanden, maar blijkens de voortzetting van de Annales Rodenses (Ernst,
Histoire du Limbourg VII, p. 76) kende Heyendal het nog als een afzonderlijk document:
huiuscemodi documentum require in archivo; een eind-17de-eeuwse archiefinventaris
verwijst naar [A]: Ecclesia in Eupen dotata ex collecta communi 1213 (zie Paquay, Codex
Kloosterrade, p. 301).

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 115, nr. 30, naar [A].

Drukken
a. Quix, Beiträge Eupen, Urkunden, p. 7-8, nr. 7, direct of indirect van B. – b. Ernst,
Histoire du Limbourg VI, p. 180-181, nr. 93, van B.

Regest
Wauters, Table chronologique III, p. 400.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).
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58 m ergo A2. – n-n ordinatio nostra A2. – o-o communiri fecimus A2. – p-p ontbreekt A2C. – q presentibus
A2. – r Gozwino A2C. – s Aquensis C. – t Helya A2. – u Sybodone C. – v ontbreekt B. – w Gisilberto BC.



In nomine Domini.
Ego R.a abbas ecclesiae Rodensis notum facio universis hanc paginam inspecturis quotb

parochiani ecclesiae de Balen, Stochem et Oipen et Nurot commorantes communi concilioc

quandam sibi statuerunt collectam, de qua collecta fecerunt sibi confraternitatem unde pos-
sent capellam Beati Nycolai in Oipen meliorare. Huius facti procuratores elegerunt Henri-
cum de Nurot et Heldricum de Einatten. Isti de sua facultate praedictae confraternitati
addentes conparaverunt XXX diurnales arabilis terrae Lamberstorp, qui solvunt XIII maldra
siliginis annuatim. De hiis maldris percipit sacerdos quatuor singulis annis et reliqua cedunt
in usus dictae capellae de conciliod sacerdotis et prochianorume.

Acta sunt haec anno gratiae M CC XIII.

60

[1214 december 25 -] 1215 [december 24] raadhuis te Aken

Jonathan en zijn echtgenote Hildegonde vermaken ten overstaan van het
gerecht te Aken met name genoemde inkomsten en goederen in Aken en
omgeving aan verscheidene geestelijke instellingen, waaronder de vrou-
wenconventen te Scharn en te Kloosterrade.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief abdij Burtscheid, oorkonden, nr. 12 (voorheen
nr. 11). – Hoog 261/259, breed 274/273, zonder pliek. – Twee bevestigingsplaatsen voor
aan groenzijden koorden uithangende zegels (bevestigingstype 6): (S1) ovaal heiligen-
zegel van het kapittel van St.-Marie te Aken, in rode was, fragment (vgl. Ewald, Rhei-
nische Siegel IV, p. 3 en pl. 1, nr. 7). – (S2) rond troonzegel van de stad Aken, in bruine
was, fragment (vgl. Ewald, Rheinische Siegel III, p. 27 en pl. 1, nr. 1). – In dorso: (13de
eeuw) Littera diversarum legationum. B (15de eeuw) C.ff. B (17de eeuw) XII denarii et
tres capones de hereditate que sita est extra Portam Porcetensem in loco que dicitur
Schouemunt. – (18de eeuw) N. 237.

Drukken 
a. Quix, Königliche Kapelle, p. 86-90, nr. 7, van A. – b. Meuthen, Aachener Urkunden,
p. 476-478, nr. 207, van A.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII). Bij toepassing van paasstijl dateert de oorkonde uit de periode 1215 april 17 tot
1216 april 9.

nr. 60 a. 1215

131

59 a later door S.P. Ernst boven de regel toegevoegd (Rutgerus) B. – b aldus B, lees quod. – c aldus B,
lees consilio. – d aldus B, lees consilio. – e aldus B, lees parochianorum.



Lokalisering
Zie Meuthen, druk b, voor de identificatie van de lokale toponiemen in Aken en omgeving.

Noverint universi presentes ac posteri quod Ionathas et uxor eius Hildegundis pro salute
anime sue et parentum suorum necnon et liberorum suorum et omnium consanguineorum
suorum contulerunt ecclesie Beate Marie in Aquisgrani duas domos sitas iuxta pratum pre-
positi Aquensis solventes annuatim II solidos; & ecclesie Sancti Saluatoris in monte duas
domos cum iurnato et dimidio sitas ad pedem eiusdem montis et solventes annuatim IIII°r

solidos et II cappones, insuper et dimidiam domum sitam iuxta Cotcebat. Item eidem ecclesie
contulerunt XI iurnatos iacentes iuxta villam que dicitur Steinstraze, et VII iurnatos iacentes
iuxta villam que dicitur Vetzou, preterea terciam partem prati quod commune habent cum
domina Durechen apud Stockeide. & aEcclesie Sancte Katerine in Winouwea predictus
Ionatas et Hildegundis sextamdecimam partem molendini qui dicitur Malzmolen, pro XIII
marcis vendiderunt, quas iamdictus Io. et filius eorum Heribertus in expeditione Ottonis
imperatoris versus Thoringiam facta expenderunt. Set quia sextamdecimam partem pre-
dicti molendini eodem tempore carius vendidissent, si voluissent, ideo conventus iam dicte
ecclesie communionem omnium orationum suarum et fraternitatem in perpetuum eis
concessit. Item eidem ecclesie contulerunt domum extra Portam Porcetensem sitam et sol-
ventem annuatim II solidos; & ecclesie in Ricwinstein II iurnatos et dimidium cum domo
adiacente in platea que dicitur Vistersengasse, solvente annuatim III solidos et sex capones; &
conventui in Scarne domum cum orto in Platea Porcetensi extra murum sitam et solven-
tem annuatim bII solidosb; & conventui dominarum in Rode domum cum orto similiter in
Platea Porcetensi extra murum sitam et solventem annuatim XIIII denarios et IIII°r capones
ad lumen dormitorii earundem dominarum; & cconventui Porcetensi XII denariosc et tres
capones de hereditate que sita est extra Portam Porcetensem in loco qui dicitur Schouemunt; &
ecclesie Sancti Adalberti aream iacentem in Platea Sancti Adalberti et solventem annua-
tim XIIII denarios et II capones; & fraternitati Sancti Iohannis ortum iacentem extra Portam
Porcetensem iuxta fossatum; & fraternitati Sancti Spiritus quartam partem domus que
sita est contra domum ipsius scilicet Ionathe et Hildegundis; & cappelle Sancti Egidii in
claustro VI denarios de domo que sita est extra Portam Coloniensem; & ecclesie Sancte
Walburgis in Bugholtc duas partes decime XLa iurnatorum eidem ville adiacencium, ter-
cia vero pars eiusdem decime contingit filios domini Gerardi domine Cecilie. & De domo
que sita est extra posternam illius platee, que dicitur Caelru, solvente annuatim II solidos
predictus Io. et Hildegundis contulerunt ecclesie Sancti Petri VI denarios, ecclesie Sancti
Iacobi VI denarios, ecclesie Sancti Foillani VI denarios, ecclesie Sancte Aldegundis VI
denarios; et de proxmad domo contulerunt cappelle Sancti Mauricii VI denarios, ecclesie
Sancti Iohannis VI denarios; et de tercia domo contulerunt cappelle Sancti Bartholomei VI
denarios et cappelle Sancti Oswaldi VI denarios. & Si vero alter eorum scilicet Ionathas
vel Hildegundis ex hoc seculo migraverit, medietas census predictarum elemosinarum cedet
in usus predictarum ecclesiarum et conventuum. Quando autem ambo migraverint ex hoc
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60 a-a boven de passage zijn enige woorden toegevoegd en vervolgens geradeerd A. – b-b vermoedelijk door
een andere hand boven de regel toegevoegd ter vervanging van XXIX denarios A. – c-c deze passage
onderstreept in A. – d aldus A, lees proxima.



seculo, totus census predictarum elemosinarum cedet in usus earundem ecclesiarum et
conventuum imperpetuum.

Et ut hec donatio robur habeat post mortem utriusque et ne quis infringere possit, in pre-
torio Aquensi in conspectu iudicum Hildeboldi scilicet Aquensis et Tirici Iuliacensis, qui
tunc temporis sedebant pro tribunali, et scabinorum Aquensium Godescalci scilicet et Helie
filii eius, Heinrici Hunkari, Arnoldi de Lenneke, Heriberti Palme, Geruasii filii Bertolphi,
Heriberti filii Thome, et civium Aquensium Heinrici videlicet de Golopia, Florini, Willelmi
Schaldir, Gozmari efilii Adolfie, Tirici Consenulf, Luzonis, Tirici Floeteg et aliorum quam-
plurium per sentenciam confirmatum est et sigillo Sancte Marie et civitatis communitum.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M°CC° XV°.

61

[1177 december - 1217 augustus 31]

Rutger, abt van Kloosterrade, oorkondt dat de convers Bertold Snabbo uit
Maastricht verscheidene met name genoemde hofsteden heeft geschonken
aan het klooster te Scharn en de bestemming van de te innen cijnsen heeft
geregeld. 

Origineel
A. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 4. – Hoog 228/249, breed 292/ 
292, pliek 14/9. – Een bevestigingsplaats voor een uithangend zegel: (LS). – In dorso:
(14de eeuw) Zensum datum per dominum abbatem Rodensem. – (niet lang na 1514) B en
Non opus est excopiare. – (16de eeuw) Van den abt van Raed. – (17de eeuw) Raeckende
Cloostenraedt en is in lattin. – (18de eeuw) Fondatie aen Scharne nu Zinnich.

Druk
a. Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 101-102, nr. 11 (1194-1217), van A.

Afbeelding
Boeren, Oudste oorkonden, afb. 3 (verkleind).

Datering 
De ongedateerde oorkonde kan slechts naar het abbatiaat van Rutger gedateerd wor-
den, waarvan de termini bepaald kunnen worden aan de hand van hiervóór nr. 45, op
zijn vroegst december 1177, en hierna nr. 62, uiterlijk 31 augustus 1217. Indien Bertold

nr. 61 a. 1217
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60 e-e filii Adolfi boven de regel toegevoegd, mogelijk door een andere hand A. – f Consenul boven de
regel toegevoegd, mogelijk door een andere hand A. – g Floete boven de regel toegevoegd, mogelijk
door een andere hand A.



Snabbo kan worden geïdentificeerd met Bertoldus Snabbe die in een oorkonde van 1179
voor het kapittel van St.-Servaas te Maastricht als getuige optreedt, is het waarschijn-
lijker dat de oorkonde uit het begin dan uit het einde van het abbatiaat van Rutger
dateert; vgl. Parijs, Bibliothèque nationale, Manuscrits fonds latin, nr. 10180, fol. 157v
(oud) = 169v (nieuw).

Echtheid
Boeren (Oudste oorkonden, p. 26-27) kon de schrijver van de onderhavige oorkonde
niet met enige andere hand uit Kloosterrade identificeren. Hij meende dat de hand die
de laatste zin aan het slot van de tekst toevoegde, de schrijver was van de Annales
Rodenses. Naar zijn mening impliceerde dit dat de mundator een tijdgenoot was van de
annalist, zodat de oorkonde in werkelijkheid uit het midden van de 13de eeuw dateerde.
Om twee redenen is deze opvatting onhoudbaar: in de eerste plaats is er op grond van
het schrift geen bezwaar tegen een datering van de oorkonde rond 1200; in de tweede
plaats is de veronderstelde datering van de Annales Rodenses in het midden van de 13de
eeuw onjuist (vgl. Annales Rodenses, ed. Augustus en Jamar, p. 15-17). Elders (Boeren,
Oudste oorkonden, p. 118) heet het dat ‘de onechtheid (…) reeds afdoende (blijkt) uit
het schrift alleen’. Ook in het adres (ecclesiπ prelatis et fratribus) zag Boeren (Oudste
oorkonden, p. 55-56) een bevestiging van de veronderstelling dat de oorkonde uit het
midden van de 13de eeuw dateerde, gezien het onderscheid tussen de prelaten en de
gewone kanunniken. Uiteindelijk meende hij dat het falsum moest zijn vervaardigd nadat
de priorij Scharn in 1243 was opgegaan in de abdij Sinnich. Op geen enkele wijze tonen
deze suggesties aan dat er onechtheid in het spel is.

Wel is op een drietal plaatsen, in onze editie aangegeven met scherpe haken, op een
rasuur door een andere hand dan de mundator, zij het vermoedelijk wel in de 13de eeuw,
een bepaling geïnterpoleerd. In geen van die gevallen paste de interpolatie op de rasuur,
zodat het laatste deel ervan boven de regel moest worden toegevoegd. Ter hoogte
van de derde interpolatie is boven de regel mogelijk:[unam gallinam et VII denarios
toegevoegd, dat daarna weer geradeerd is. Misschien moet hier XVIII denarios gelezen
worden en zijn deze woorden in eerste instantie op de verkeerde plaats geïnterpoleerd.
De laatste zin van de tekst, vanaf Etiam curtile, is eveneens door een jongere, maar
waarschijnlijk nog 13de-eeuwse, hand geschreven. Het is echter een andere dan de hand
die de interpolaties in de tekst aanbracht.

In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.

Rutgerus abbas Rodensis ecclesiπ tam presentibus quam futuris eiusdem ecclesiπ prelatis
et fratribus, in perpetuum.

Notum facio quod Bertoldus cognomento Snabbo, Traiecti indigena vir, autem conversus
inter cetera beneficia, quπ cπllπ nostrπ in Scarne contulit, contulit etiam eidem cellπ quoddam
curtile quod situm est infra pontem, quod ab eo Lambertus iure hereditario tenet solvens
inde duodecim solidos et sex denarios Traiectensis monetπ et duos cappones, ea scilicet
condicione ut quamdiu ipse vixerit idem census usui suo cedat, ipso vero defuncto decem
solidi ex predicto censu antedictπ cellπ conventui in anniversario ipsius ad consolationem
expendantur, triginta vero denariorum qui remanent media pars in sabbato quatuor temporum
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ante Natale Domini, media item in sabbato quatuor temporum Quadragesimπ ad emenda
alletia eidem conventui tradatur. Item contulit eidem cellπ curtile quod situm est infra
pontem, quod tenet ab eo <Albertusa omni sabbato tres denarios Traiectensis monete et duos
cappones in Natali Domini, similiter Christoforus tres denarios bet duos cappones in Natali
Dominib>; ita statuens ut duπ filiπ ipsius, quπ sunt in consortio sororum ibidem, ipsum
censum recipiant et mediam partem in usus suos teneant, de altera medietate luminare in
choro sororum provideant; ipsis autem de medio factis ipsa medietas ad luminare pertinens
per manum prπlatπ deinceps procuretur. Item curtile quod situm est in platea quπ ducit
ad Sanctam Mariam Minorem, quod tenet ab eo Gerardus Ribbe iure hereditario solvens
<in festo Remacli XVIII denarios et gallinam, Wilhelmus similiter cXVIII denarios et gal-
linamc>. Item curtile quod situm est in Foro, quod tenet ab eo Iohannes faber solvens
<in festo Remacli tres solidos et duos cappones, Rudolfus similiter tres solidos et duos>
capponesd; ita statuens ut idem census cedat in usum filiarum suarum, quamdiu vixerint;
ipsis vero defunctis antedicta cella tam hanc quam predictam partem deinceps teneat. 

Hec itaque viri religiosi delegatio ne cuiusquam posterorum nostrorum sinistro infrin-
geretur ingenio, scripto nostro et sigillo eam firmavimus et extremi iudicii terrore interdi-
cimus.

<eEtiam curtile quod situm est supra Mosam, quod ab eo Leonius iure hereditario tenet
solvens idem XVI solidos et sex denarios minoris monetπ et II cappones.e>

62

[1216 december 25 -] 1217 [augustus 31]

Diederik I, heer van Heinsberg, schenkt aan het klooster van St.-Marie
te Heinsberg enige goederen, rechten en inkomsten te Hünshoven, Hoen-
gen en Schafhausen alsmede het bos Woluenkrode, vrijwaart de hof van
St.-Gerlach en grond te Houthem van aanspraken door zijn verwanten
en neemt de bezittingen en rechten van het klooster binnen zijn rechts-
gebied in bescherming. Onder de getuigen: abt Helmerik van Klooster-
rade.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief klooster St.-Marie te Heinsberg, oorkonden,
nr. 9. – Hoog 381/377, breed 468/468, pliek 55/55. – Drie bevestigingsplaatsen voor aan
rood-, groen- en geelzijden koorden uithangende zegels (bevestigingstype 5): (S1) onher-
kenbaar fragment van een zegel, mogelijk dat van de abt van Kloosterrade, in rode was. –
(S2) rond ridderzegel van de oorkonder in rode was, beschadigd, (CS2) rond, sprekend
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zegel (vgl. Ewald, Rheinische Siegel VI, p. 68 en pl. 23, nr. 1 en 1a). – (S3) spitsovaal
christelijksymboolzegel van het klooster Heinsberg, in rode was, beschadigd, (CS3) ovaal
staandefiguurzegel (vgl. Ewald, Rheinische Siegel IV, p. 138-139 en pl. 43, nr. 6 en 9). –
In dorso: (13de eeuw) ·· De ecclesiis in Hoengen et Hunshouen. – (13de/14de eeuw) Aa. –
(16de eeuw) Ius patronatus. – (18de eeuw) N° 16.

Afschriften
[B]. (1644) tot mei 1945 Gangelt, stadsarchief, nr. 1 (Stadtbuch van Gangelt), fragmen-
ten, toen verloren gegaan, maar bekend uit a. – [C]. (18de eeuw) tot mei 1945 Gangelt,
parochiearchief, nr. 15, naar [B], in een afschrift van het Stadtbuch, toen verloren
gegaan, maar genoemd in Tille en Krudewig, Archive Rheinprovinz II, p. 148.

Drukken
a. Ritz, Heinsberg, p. 317, nr. 4, fragmenten, van [B]. – b. Lacomblet, Urkundenbuch
Niederrheins II, p. 38-39, nr. 70, van A; vgl. Lacomblet, Nachweis, p. 46 (nr. 70).

Datering
De terminus ante quem is de laatste dag van de in de datumregel genoemde vijfde indictie.
De terminus post quem is het begin van het kerstjaar 1217 (zie Inleiding, p. XVI-XVII).

Samenhang
Zie nr. 68 voor het gedeelde patronaatsrecht te Hoengen.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Theodericus Dei gratia dominus Heynsbergensis universis Christifidelibus ad quos scripti
huius noticia pervenerit, salutem in perpetuum.

Quia predecessores nostri dignatione divine miserationis opum et dignitatum affluen-
tiam accessisse sibi recognoverunt, pietatis operibus operam impendendo gratos se gratie
qua preventi fuerant, exhibuerunt nichilominus tam devota quam ingenua liberalitatis dis-
cretione procurare studentes, ut post usum bonorum temporalium perfruicione gauderent
eternorum.

Hinc fuit quod inter ceteras felicium actionum suarum exsecutiones in allodio suo
prope castrum Heynsberg ad laudem et honorem omnipotentis Dei et gloriose matris
Eius beate Marie perpetue virginis quoddam construxere cenobium tam in dicto allodio
quam in aliis que eidem cenobio admodum munifice contulerunt, omni iuri proprietatis
et possessionis libere penitus abrenuntiantes et absolute, sola tantum sibi defensionis et
protectionis reservata sollicitudine, quatinus pro eius fideli amministracione mererentur
a districto iudice eterne quietis et lucis premio munerari. Sicut autem hoc cenobium iuste
possessionis titulo usque in tempora nostra quiete et pacifice gavisum est dicte libertatis
et manutencionis prerogativa, sic eam perpetuo ratam servandam et inconcussam noticie
posterum dignum duximus presentium attestatione derivari, indecens preterea et rationi
dissonum estimantes si nostrorum beneficiorum supersederemus adiectioni, cum karis-
sima mater nostra domina Aleydis ibi iaceat intumulata, ibique dilecta soror nostra Agnes
liberi arbitrii benivolencia mente sancta et spontanea desponsata sit altissimi Filio per Eius
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gratiam post huius vite puritatem, quam habet ab Ipso, eterne glorie coronam habitura cum
Ipso. 

Quocirca omne allodium nostrum in Hunshouen cum curte nostra et omnibus agris cul-
ture nostre ibidem attinentibus et patronatum ecclesie eiusdem loci ab omni coheredis com-
munione sive contradictione liberum et absolutum conventui dicti cenobii in usus perpe-
tuos oblatione devota dedimus et contulimus solis tantummodo litonibus nobis reservatis
– ipse etiam conventus LXa marcas Coloniensium denariorum, quas ei pro iamdicta matre
nostra solvere tenebamur, huius nostre donationis intuitu nobis remisit –, similiter allodium
nostrum in Hoengen et tres partes sive vices de patronatu ecclesie ipsius loci, quarta parte
sive vice domino duci de Lemburg salva remanente. Item adiecimus IIII solidos Colo-
niensium denariorum censuales curie nostre in Schaphusen cum iure ac debito quod ex
morte hominum provenit, quod vulgo kurmeida vocatur. Patrimonium etiam Sancti Gerlaci
quod olim ei iure cessit hereditario, et bonuarium terre quod consanguineus noster dominus
Gozwinus de Valkenburg addidit de curia Holtheym XX solidos Leodiensium solventia, ab
omni calumniosa impeticione familie accusantis in eadem curia omnimodis exemimus.
Insuper et nemus nostrum in Woluenkrode cum omni usufructu et utilitate que haberi et
accidere potest tam in eodem nemore quam in aliis omnibus que supranotata sunt, eidem
loco relligionisa perpetuo habendum concessimus. Ceterum pro modulo nostre possibili-
tatis pia nostrorum predecessorum imitando vestigia sepedicti cenobii, cuius respectu in
communionem omnium benefactorum Premonstratensis ordinis dominium Heynsbergense
a retroacto tempore perpetualiter est receptum, omnia iura et bona in terminis nostre iuris-
dicionis tam habita quam habenda debito patrocinio tueri volumus et defensare, quatinus
in exitu vite nostre et in tremendo extreme discussionis examine redemptorem nostrum et
iudicem misericordem habeamus erga nos et matrem misericordie perorantem propter nos
formam exemplarem nostris prescribendo posteris, ne ipsi in violatione predictorum Deum
ultionum dominum exasperare audeant in zelum ultionis.

Ut ergo status prelibatorum et donationis actio publice et sollemniter consentiente et
cooperante domina Isalda uxore nostra sub presentia et testimonio domini abbatis Rodensis
et multorum aliorum absque contradictione qualibet confirmata pariter et effectui mandata
ab omni occasione calumniandi tuta et salva perpetuo perseverent, presentem cartam inde
conscriptam nostro et eiusdem abbatis ipsiusque monasterii in Heynsberg sigillis fecimus
communiri.b

Huius autem rei testes sunt dictus abbas de Rode dominus Helmericus et Cunradus cap-
pellanus eius, Iohannes prepositus, Iwanus prior, Giselbertus cellerarius Heynsbergensis
cenobii, Egidius plebanus in Heynsberg, magister Norbertus et canonici ecclesiec Sanctid

Gengulphi in Heynsberg, Herimannus sacerdos de Steinueld, Heinricus filius domini Walraui
comitis Lutzelburgensise et marchionis de Arlo, Iwanus de Hulhouen, Theodericus Ogiir,
Euerardus Morseel, Albertus pincerna, Reinardus dapifer, Adam de Volkenrode, Alardus
de Hafkesdale, Adam de Hare, Walthelmus de Bunde et Reinardus frater suus, Gerardus
de Bunde et alii quamplures.

Acta sunt hec anno Verbi incarnati M° CC° XVII°, indictione Va.
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63

[1216 december 25 -] 1217 [december 24]

Hendrik III, hertog van Limburg en markgraaf van Aarlen, beoorkondt
de verwerving door Rutger, abt van Kloosterrade, van goederen bij ver-
scheidene gelegenheden.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 825. – Hoog 546/530, breed 468/
460, pliek 18/24. – Vier bevestigingsplaatsen voor uithangende zegels (bevestigingstype
2, 3 of 11): (LS1-4). – In dorso: (ca. 1250-1290) De diversis bonis (aangevuld 14de eeuw)
ab abbate emptis. – (ca. 1700) Merberen en Anno 1217. – (ca. 1770) I.31.A.39. Achat
de plusieurs biens par l’abbaye de Rolduc entre lesquels sont nommees quelques terres
situees a Merberen 1217.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 2r, kol. 1, nr. 4, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 116-117, nr. 31, naar A.

Drukken
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 190-191, nr. 108, fragment, van A. – b. Franquinet,
Inventaris Kloosterrade, p. 34-36, nr. 28, van A en B.

Regesten
Wauters, Table chronologique III, p. 483. – Haas, Chronologische lijst, p. 35, nr. 56.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII).

Ontstaan
Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 65; Urkundenstudien, p. 331) meende dat de
onderhavige oorkonde door dezelfde hand geschreven was als hierna nr. 77 en nr. 78 en
leidde daaruit af dat de drie oorkonden alle destinatarisvervaardigingen waren. Boeren
(Oudste oorkonden, p. 20-23, m.n p. 21 en p. 64) stemde daarmee in en wees nog een
drietal oorkonden, hier nr. 33, nr. 53 en nr. 75 aan dezelfde hand toe. Meuthen (Aachener
Urkunden, p. 547-549, nr. 256), Stiennon (Écriture diplomatique, p. 254, noot 2) en
Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 100) hebben de onhoudbaarheid van deze iden-
tificatie aangetoond. Dat de oorkonde een destinatarisvervaardiging is, is gezien de inhoud
evident. Bovendien zijn de intitulatie en de datering met andere inkt en waarschijnlijk
door een andere hand later aan de tekst toegevoegd.

In de onderhavige oorkonde wordt een aantal vroegere rechtshandelingen beoorkond.
Dat die rechtshandelingen niet gelijktijdig hebben plaatsgevonden, blijkt uit de vermelding
van twee verschillende keldermeesters, Hezelo, sub (1), en Hendrik, sub (5).
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Het dictaat gaat zeker niet terug op oudere oorkonden. De nadruk wordt gelegd op
de getuigen die bij de verschillende rechtshandelingen aanwezig geweest zijn en op rituele
handelingen die bij die gelegenheden verricht zijn: effestucaverunt; vinculo anathematis
confirmaverunt; insacramentavit, etc. Hoewel sommige van de rechtshandelingen die hier
beoorkond worden ook in hiervóór nr. 55 voorkomen, bevat de onderhavige oorkonde
ook geen ontleningen aan dat stuk. Blijkbaar gaan beide teksten terug op verschillende
overleveringen, waarbij het dictaat van de onderhavige oorkonde wijst op ontlening aan
aantekeningen in traditiecodices.

Het ontstaan van de oorkonde in 1217 zou kunnen samenhangen met het overlijden,
uiterlijk op 31 augustus 1217 van abt Rutger, onder wiens abbatiaat de verwervingen tot
stand gekomen waren.

In nomine sanctπ et individuπ Trinitatis.
Ego aHenricus dux de Lemborchb et marchio de Arlona notum facio tam presentibus

quam futuris quod 
(1) Rutgerusc abbas in Rode conparavit curtem Arnoldi cognomento Bolce pro septuaginta
marcis, unde idem Arnoldus quadraginta marcas recepit, triginta vero cum duabus filiabus
suis pro remedio animπ suπ parentumque suorum πcclesiπ condonavit. Huic actioni inter-
fuit ipse abbas Rutgerusd, Hezelo cellerarius totusque eiusdem loci conventus. Ex altera vero
parte interfuerunt Giselbertus monachus, Wilhelmus Choboe, Henricus Rath fratres Arnoldi,
Wilhelmus advocatus de Hubach, Wilhelmus advocatus de Vulenbach et quamplures honesti
viri. Idem vero Arnoldusf et uxor eius Uda et filii sui et filiπ coram altari et fratribus eius-
dem locig libera voluntate exfestucaverunt. Abbas vero et fratres eius quod factum fuerat,
vinculo anathematis confirmaverunt.h

(2) Item abbas Rutgerusi emit triginta iugera arabilis terrπ a Wilhelmo advocato de Vbach
prope villam Burnesledenj pro viginti tribus marcis. Item abbas emit ab eodem quatuor
iugera pro tribus marcis et iugerum et dimidium pro sex solidis. Hπc traditio facta est coram
abbate et fratribus suis et coram probabilibus viris, scilicet Arnoldo Bolce, Henrico Rath,
Wilhelmo Chobenk et aliis quampluribus. Idem Wilhelmus cum uxore et liberis exfestuca-
vit. Abbas vero ipsa bona insacramentavit.
(3) Item abbas emit a Hedenricol de Burnesleidenm et Henrico Scothen VIIIt° iugera pro sep-
tem marcis prope Merburen. Hπc acta sunt coram abbate et fratribus eiusdem loci; ex alia parte
coram Hartlivo et filiis suis Machario, Gerlaco, Arnoldo Dudenken et aliis honestis viris.
(4) Item factum est concanbium ab abbate Rutgeron et Sibodone fratre Macharii de Puf-
fendorp communi deliberatione de XXti IIII°r iugeribus arabilis terrπ Merbureo, quπ abbas
recepit, et de XXti iugeribus et sex denariis annuatim, quπ Sibodoni pro reconpensatione
predictπ terrπ dimisit. Hoc cum partibus placuisset, abbas vinculo anathematis innodavit.
(5) Item Theodericus advocatus de Gustene accessit ad abbatem Rutgerump et Henricum cel-
lerarium rogans ut angustiam suam inspicerent et sibi sex marcas sub tali forma mutuarent,
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quod πcclesia singulis annis sex porcos in Gurcenich in Assumptione beatπ Mariπ recipe-
ret quousque summa pecuniπ cederet πcclesiπ. Interea vero curtis πcclesiπ Merbure intacta
resideret a iure advocatiπ. Ipse vero Theodericus receptis denariis quod promisit de porcis,
minime persolvit. Huius rei testes sunt et fidem dederunt Henricus advocatus de Bruche,
Theodericus de Rinkeueltq, Henricus Mulenere, Philippus advocatus de Oukene.
(6) Item abbas Rutgerusr emit a nobili viro Rutgeros de Beckendorp quindecimt iugera ara-
bilis terrπ pro decemu marcis. Hanc traditionem recepit abbas in parrochia de Beckendorp
et fratribus suis Alberto, Randolpho, Cunrado, Henrico ipso Rutgerov sollenpniter exfestu-
cante et abbate ipsa bona insacramentante.
(7) Item abbas emit a Hugone et fratre suo Henrico tria iugera silvπ et duo iugera et dimi-
dium arabilis terrπ pro quinque marcis et dimidia. Hπc acta sunt coram Rutgerow nobili
viro a quo tenebant ipsa bona hominio. Ipse vero proprietatem dedit πcclesiπ et recepit sex
solidos ab utroque. Hπc coram abbate et fratribus suis acta sunt Randolpho, Alberto, Cun-
rado, ex alia Wilhelmo advocato de Vulenbachx, Alberone et aliis quampluribus.
(8) Item abbas emit a Gerlaco de Mercene sedecim iugera arabilis terrπ et quatuor silvπ pro
novem marcis, cuius proprietas fuit πcclesiπ. Huic actioni interfuerunt Iwanus miles, Mene-
rusy, Lambertus et alii quamplures.

Hπc autem omnia ut inconvulsa et intacta permaneant, sollertiz stilo commendare et sigilli
nostri inpressione munire curavimus. Siquis igitur tam sollenpniter actum infringere attenp-
taverit, intremendi iudicii die danpnationi perpetuπ, nisi resipiscat, subiacebit.

Acta sunt hπc anno ab incarnatione Domini aamillesimo ducentesimo X° VII° aabb.
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1219 februari 1 Sinzig

Abt, prior en keldermeester van Kloosterrade verklaren als pauselijke
scheidslieden dat Willem van Ubach afstand heeft gedaan van zijn aan-
spraken op de voogdij over een goed te Baesweiler van proost en kapit-
tel van St.-Adelbert te Aken, dat Willem een goed heeft verworven dat
hij aan proost en kapittel heeft geschonken en vervolgens in leen heeft
terug ontvangen, en voorts dat Adelbero Sconeuedere van Sinzig afstand
heeft gedaan van zijn aanspraken op goederen van proost en kapittel te
Koisdorf, Sinzig, Westum en elders.

Originelen
A1. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Adelbert te Aken, oorkonden, nr. 10
(voorheen nr. 9). – Hoog 241/235, breed 315/327, pliek 7/7. – Een bevestigingsplaats
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voor een (losliggende) perkamenten strook met sporen van een uithangend zegel van ca.
45 mm doorsnede in groene was (bevestigingstype 10): (SD) blijkens C en D het zegel van
de abt van Kloosterrade (vgl. mogelijk CSN, p. 42, nr. 424). – In dorso: (15de eeuw) B. –
(15de eeuw) De Boystwylre de ceco C summarium huius littere est quod prepositus debet
esse iudex in Boestwilre, Synseke, Consdorp, Vesthem et qualiter iudex recognoscit in
iurisdicione sua, 1219. – (16de eeuw) Abbas Rodensis. – (18de eeuw) Duplo. – (eind
18de eeuw) Capsa A n° 10.
A2. Ibidem. – Hoog 377/366, breed 286/292, pliek 22/23. – Een bevestigingsplaats voor
een aan een perkamenten strook uithangend zegel (bevestigingstype 10): (SD). – In dorso:
(15de eeuw) B. B (15de eeuw) De Boystwylre de ceco. – (16de eeuw) Ab[bas] Rodensis. –
(17de/18de eeuw) Helmericus abbas de Rodhe excommunicat Wichelmum de Vbach advo-
catum eo quod praetenderet servitia et placita etc. in praedio ecclesiae Sancti Adalberti
in Bosweiler cui postmodum capitulum gratuito dedit 8 marcas pro praedio emendo in
Hallen quod in homagio ab eis teneret. Item Alberus Scoenwedere advocatus praedium
apud Consdorp, Sinceke, Westheimb et alibi liberum dimisit, anno 1219 kal. februarii.

Afschriften 
B. (ca. 1225-1250) Aken, Stadtarchiv, archief kapittel St.-Adelbert te Aken, nr. 10 (cartula-
rium), fol. 7r-v, naar A2. – C. (ca. 1768) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-
Adelbert te Aken, registers, nr. 3 (cartularium), p. 16, naar A1. – D. (ca. 1770) Düsseldorf,
archief kapittel St.-Adelbert te Aken, registers, nr. 1 (cartularium), p. 50-53, naar A1.

Drukken
a. Ritz, Limburg, p. 225-227, van D. – b. Quix, Codex Aquensis, p. 49-50, nr. 73, van B
en D. – c. Meuthen, Aachener Urkunden, p. 429-431, nr. 178, van A1 en A2.

Regesten
Wauters, Table chronologique III, p. 526. – Goerz, Mittelrheinische Regesten II, p. 397,
nr. 1457 (1220). – Frick en Zimmer, Quellen Landskron, p. 5-6, nr. 10.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII). Bij gebruik van paasstijl dateert de oorkonde van 1 februari 1220.

Ontstaan
De twee exemplaren van deze oorkonde zijn door verschillende handen in het net geschre-
ven. Meuthen (druk c) wees erop dat A2 later moet zijn vervaardigd dan A1 gezien het feit
dat Gijsbert in A1 nog voorkomt als cellerarius van het klooster Heinsberg, terwijl hij in A2
prepositus wordt genoemd. De eerstvolgende vermelding van Gijsbert als proost van Heins-
berg is in een oorkonde d.d. 1220 na november 22 (OGZ II, nr. 1220.12.31 (na 1220.11.22)).

Gezien het feit dat de schrijver van A1 klaarblijkelijk de naam van de prior van Kloos-
terrade niet kende, is het weinig aannemelijk dat het stuk in de abdij is vervaardigd.
De opvatting van Boeren (Oudste oorkonden, p. 50 en 140), die de bovenstaande origine-
len overigens niet kende, dat de oorkonde door keldermeester Koenraad van Kloosterrade
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zou zijn geredigeerd, is dus waarschijnlijk onjuist, te meer daar A1 van de onderhavige
oorkonde niet in het net is geschreven door de hand die Boeren aan de genoemde Koen-
raad toeschrijft.

Samenhang
Zie over het bezit van het kapittel van St.-Adelbert te Baesweiler, Meuthen, Aachener
Urkunden, p. 411-413, nr. 167.

Teksteditie
De onderstaande tekst is afgedrukt naar A1 met in de noten de varianten van A2 alsmede
de naamsvarianten van B.

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Egoa Hemelricusb abbas, prior et Conradusc cellerarius de Rodhed iudices auctoritate

domini pape universis Christi fidelibus salutem in perpetuum. 
Ea que per iuris ordinem edeciduntur iustee, ne processu temporum ab aliquo enerven-

tur, litterarum memorie decet conmendarif. 
Inde est quod ad vestramg perferimus noticiam quod, cum Willelmush de Vbach diceret

ise essei advocatum cuiusdam predii de Bastwilrej, quod Benelinus vir libere condicionisk

cecus occulto Dei iudicio in elemosinam dedit ecclesie Beati Alberti de Aquis hoc tenore
quod idem predium nec serviciuml nec placitum debeatm ulli advocato, nec aliquis ibi sit
iudex aut villicus nisi prepositus ipsius ecclesie vel unus ex ipsis qui colunt predium, quem
ipse nstatuerit pro sen hoc reservato quod, si talis culpa vel iniuria ibi contigerit que iudi-
cium sanguinis expectato, illam comes vel iudex suus secundum ius patrie debet emendare,
et idem Willelmus tam homines quam ecclesiam predictam iniuste gravaret, auctoritate
nobisp iniuncta partibus evocatis causam hanc qad id duximusq quod ipse Willelmusr a nobis
excommunicatus errorem suum recognovit et preposito et ecclesie predicte iamdictum pre-
dium cum omni iure, sicut predictum est et datum ecclesie, liberum dimisit in manifesto
protestans quod ipse comitem Iuliacensems, a quo se dicebat advocaciamt hanc accepisse,
ad hoc factum malicioseu induxerat. Ipse autem prepositus et ecclesia ipsum Willelmum
benigne respexerunt eique dederunt VIIIt°v marcas, de quibus emeret predium quod ab
eis in homagio teneret. Ipse autem hanc pecuniam in predio quodam apud Haslenw, quod
habet XXX iugera et domum et aream, locavit et illud Sibodoni preposito et ecclesie absque
alicuius contradictione libere dedit in proprietatem in presentia Giselberti cellerariix

de Hennesberchy, Walteri cantoris Sancti Alberti, Nicholaiz de Emmendorpaa, Arnoldi
Bolzeinbb, Vdonis fratris Willelmicc Mauri et Godefricidd Vesz villici domini de Heinsberchee;
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ipseque prepositus idem predium pro se et ecclesia ipsoff Willelmogg dedit in feodo et inde
eum in hominem recepit. Item Albero Sconeuederehh de S[in]cekeii iniuriam suam simili
modo recognovitjj et predicte ecclesie predium suum quod habuit apud Consdorp, Sinceke,
Weistheimkk et alibi, quod prepositus Conradus iuste conparaverat, liberum dimisit. Et hoc
llmanifeste fecitll in iudicio de Sinceke Gerhardo de Sinceke villico presidente in presen-
ciamm ministerialium imperii, scabinorumnn et hominum tocius ville qui omnes vinumoo tes-
timoniale de hoc facto a Sibodone preposito ipsius ecclesie acceperunt et biberunt. 

Quia igitur hec per nostrum iudicium auctoritate nobis commissapp sunt consumata, presenti
scripto duximus confirmanda sub interminacioneqq perpetue dampnacionisrr firmiter preci-
pientes, ne aliquis iam dictam ecclesiam in predictis bonis suis apud Bastwilress, Consdorp,
Sinceke et Weistheimtt presumat de cetero molestare.uu Solo sigillo abbatis pro nobis omni-
bus has litteras fecimus communiri.

Actumvv anno Domini M° CC° XVIIII°, kalendis februarii.

65

1219 juli 15 ’s-Hertogenrade

Walram III, graaf van Luxemburg en La Roche en markgraaf van Aar-
len, beslecht een geschil tussen de abdij Kloosterrade en ridder Rutger
van Beggendorf, waarbij de abdij de jaarlijkse afdracht van een cappa
afkoopt met een som van twee mark.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 777 (voorheen Rolduc, oorkonden,
nr. 4, later nr. 10). – Hoog 75/75, breed 259/252, zonder pliek. – Twee aan witzijden
koorden uithangende zegels (bevestigingstype 6, door een gat en zonder pliek): (S1)
rond ridderzegel van graaf Walram III, in grijze was, beschadigd; (CS) rond wapenzegel
(= Venner, Zegels, afb. 34-35, p. 64). – (S2) ovaal staandefiguurzegel van abt Helmerik,
in grijze was, beschadigd (= Venner, Zegels, afb. 26, p. 60). – In dorso: (ca. 1250-1290)
De domino Rutgero de Begendorp. – (niet lang na 1514) B. – (17de eeuw) Compositio
unius cappe. – (ca. 1700) Anno 1219 15 augustus.

Afschriften 
[B]. (15de/16de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit C, afschrift in Cartularium II
van de abdij Kloosterrade, fol. 51, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij
Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 120, nr. 34, naar [B].
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Drukken
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 193-194, nr. 114, van A. – b. Goossens, Origineelen
Rolduc, p. 309-310, nr. 3, van A.

Afbeeldingen
Boeren, Rolduc, afb. 14. – Boeren, Oudste oorkonden, afb. 4.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 293, nr. 4, en ibidem, p. 37-38, noot 2. – Wau-
ters, Table chronologique III, p. 516.

Ontstaan
Gezien de gelijkhandigheid van de onderhavige oorkonde en van hiervóór nr. 52 op naam
van abt Rutger van Kloosterrade zal zij door een hand uit Kloosterrade gemundeerd zijn.

In nomine Domini.
Ego Waleramnus comes de Lutcelenburg et Rupes et marchio de Arlo notum fatio tam

presentibus quam futuris quod, cum inter Rodensem ecclesiam et Ruthgerum militem de
Bekkendorp disceptatio esset super quadam cappa, quam sibi hereditario iure annuatim
deberi asserebat, nostro et prudentuma virorum qui aderant, consilio sic convenerunt quod
iam dicta ecclesia prefato R. pro conpositione duas marcas dedit et sic ipse renuntiavit
omni querimonie et exfestucavit.

Huic actioni interfuerunt viri nobiles filius meus Henricus, Alexander de Wilre, Wilhelmus
castellanus, Reinoldus de Lureche et ministeriales Winandus de Lummirs, Wilhelmus Puls,
Herimannus de Eigelshogen et fratres ecclesie nostre Randolphus, Cunradus cellerarius,
Ruthgerus cum abbate suo Helmerico et alii quamplures. 

Hec ut rata permaneant, sigilli nostri inpressione confirmavimus.
Acta sunt hec anno incarnationis Domini millesimo CC XVIIII, die festo Divisionis

Apostolorum, Rode in domo nostra.

66

[1218 december 25 -] 1219 [december 24] 

Hendrik III, hertog van Limburg, bevrijdt de pachters van de abdij Kloos-
terrade in het rechtsgebied van ’s-Hertogenrade van lasten.

Origineel 
[A]. Niet voorhanden, maar blijkens a ca. 1800 in het bezit van Ernst: ex autographo quod
penes me habeo; een eind-17de-eeuwse archiefinventaris verwijst naar [A]: De libertate
mansionariorum (zie Paquay, Codex Kloosterrade, p. 297).
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Afschriften 
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 3r, kol. 2 (ad nr. 9) naar [A]. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloos-
terrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 119, nr. 33, naar [A].

Drukken
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 193, nr. 113, fragment, van [A]. – b. Franquinet,
Inventaris Kloosterrade, p. 37, nr. 30, van B.

Regest
Wauters, Table chronologique III, p. 521.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII). Bij gebruik van paasstijl dateert de oorkonde uit de periode 5 april 1219 tot 28
maart 1220. 

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Ego Henricus dux de Lymburga notum fatio tam presentibus quam futuris quod ad hono-

rem Dei et pie genitricis Eius Marie et pro remedio anime patris mei et matris mee man-
sionarios ecclesie Rodensis in territorio Rodensi manentes liberos ab omni exactione dimisi
excepto iure civili et in altari beate Marie liberaliter sacrificavi.

Igitur ne ledatur memoria posterorum vel hoc factum infringat versutia aliquorum, scripto-
ris sollertia huic scedule annotari feci et sigilli nostri et filiorum meorum inpressione muniri.
Siquis ergo istud tam sollempniter tam rationabiliter factum infringere attemptaverit, in
novissimo examine anathema sit.

Huic actioni interfuerunt Helmericus abbas eiusdem loci, Daniel prior, Cunradus celle-
rarius, Wilhelmus custos et alii quidam ex fratribus, Henricus frater hospitalis et Frideri-
cus Wassinbergb prepositus, Theodericus de Schennec et filii sui Godefridus,d Iohannes et
quamplures honesti viri.

Acta sunt hec anno ab incarnationee Domini millesimo CC° XIX° f.

67

1221 [circa 28 juni] Kloosterrade

Walram III, graaf van Luxemburg en La Roche en markgraaf van Aar-
len, en Gerard van Wassenberg bevestigen de door hun vader, hertog
Hendrik III van Limburg, aan het kapittel van St.-Servaas te Maastricht
verleende vrijstelling van tolheffing op wijn, afkomstig van de bezittin-
gen van het kapittel. Onder de getuigen: Helmerik, abt van Kloosterrade.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. (tweede helft 14de eeuw) Maastricht, RAL, archief kapittel St.-Servaas te Maastricht,
inv. nr. 10 (Liber privilegiorum), fol. 32r (= fol. 15r (oud)), nr. 28, naar [A]. – C.
(17de eeuw) Parijs, Bibliothèque Nationale, Manuscrits fonds latin, nr. 10180, fol. 47r
(= fol. 35r (oud)), naar B. – D. (midden 18de eeuw) Maastricht, GA, collectie Hand-
schriften, nr. 205 (G.J. Lenarts, Diplomata Traiectensia I: De anno 800 ad 1399), p. 267,
naar B. – [E]. (eind 18de eeuw) Niet voorhanden; blijkens c door C. de Lenarts de
Scharpenberg te Maastricht gezonden aan S.P. Ernst, naar D.

Drukken
a. Butkens, Trophées de Brabant II, p. 322-323, enkele citaten. – b. Ernst, Histoire du
Limbourg VI, p. 195, nr. 116, fragment, van a. – c. Ernst, Histoire du Limbourg VI,
p. 197-198, nr. 119, fragment, van [E]. – d. De Borman, Notice sur un cartulaire, p. 30,
van B.

Regesten
Wauters, Table chronologique III, p. 566. – REK III-1, p. 56, nr. 310. – Doppler, Charters
St. Servaas, p. 67-68, nr. 92.

Datering
Hertog Hendrik III van Limburg overleed kort voor 28 juni 1221 (zie Strubbe en Voet,
Chronologie, p. 374). Mogelijk is de oorkonde te Kloosterrade uitgevaardigd ter gele-
genheid van de begrafenis van de hertog, die volgens de kroniek van Alberik van Trois-
fontaines (MGH Scriptores XXIII, p. 918) in Kloosterrade begraven is. De aanwezig-
heid van hooggeplaatste figuren zoals de aartsbisschop van Keulen, de proost van
Wassenberg en de graaf van Loon zou met de begrafenis van de hertog kunnen samen-
hangen.

Samenhang
Voor de schenkingsoorkonde van hertog Hendrik III, zie De Borman, Notice sur un car-
tulaire, p. 27-28.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen.
Cum res gesta mandatur litteris, universa calumpnie prevenitur materia nec prestatur litis

occasio successoribus.
Sciant ergo tam presentes quam futuri quod ego W.a comes de Lutzelenburghb et de

Rupe et marchio in Arloc, et ego G. de Wassenberghd ratam et firmam habemus donacio-
nem, quam dominus et pater noster H.e pie memorie dux de Lemburghf pro remedio anime
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sue et nostrarum ecclesie Beati Seruatii in Traiecto contulit, videlicet quod omnia vina sua,
que eis de decimis et curiis suis annuatim provenient, terminos potestatis nostre ab omni
conductu et thelonio cum plaustris suis libera transeant, statuentes ac mandantes universis
potestati nostre subditis sub periculo rerum et honoris, ne quis eorum hanc elemosinam
Sancti Seruatii pro salute anime dicti patris nostri et totius parentele nostre collatam infrin-
gere aut perturbare presumat.

Testes autem huius elemosine sunt dominusg Engelbertus Coloniensis archiepiscopus,
abbas H. de Rode, F. prepositus de Wassenbergh, Arnoldus comes de Los, Henricus et
Walramush iunior et alii quamplures.

Acta sunt hec anno gratie M° CC° XX° I°, in claustro de Rode.
Ut autem hec rata et inconvulsa permaneant, sigillis presentibus hanc cartam fecimus insig-

niri.

68

1222 januari

Walram III, hertog van Limburg, zijn zonen Hendrik IV en Walram als-
mede zijn broer Gerard van Wassenberg, geven aan het klooster Heins-
berg hun aandeel in het patronaatsrecht over de kerk van Hoengen.
Onder de getuigen: abt Helmerik van Kloosterrade.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief klooster Heinsberg, oorkonden, nr. 15 (voor-
heen nr. 25). – Hoog 228/226, breed 399/398, pliek 37/33. – Vier bevestigingsplaatsen
voor aan verschillende kleuren koord uithangende zegels (bevestigingstype 8): (S1) aan
geel- en roodzijden koord uithangend rond ridderzegel van hertog Walram III van Lim-
burg, in bruine was, wit geverfd, beschadigd; (CS) rond wapenzegel (vgl. Venner, Zegels,
afb. 34 en 35, p. 64). – (LS2). – (S3) aan roodzijden koord uithangend rond ridderzegel,
vermoedelijk van Gerard van Wassenberg, in witte was, beschadigd. – (S4) aan geel- en
roodzijden koord uithangend rond ridderzegel van Walram, zoon van hertog Walram III
van Limburg, in witte was, beschadigd. – In dorso: (13de of 14de eeuw) aH. – (14de/ 
15de eeuw) De largitione ecclesie Huynghen. – (18de eeuw) Ecclesiae in Hoengen. –
(18de eeuw) N. 25. – (eind 18de eeuw) N. 25.

Afschrift
[B]. (eind 18de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit b, afschrift van A door D.
Kreetz verzonden aan S.P. Ernst.
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Drukken
a. Quix, Schloss Bernsberg, p. 71-72, nr. 2, van A (1222). – b. Ernst, Histoire du Lim-
bourg VI, p. 198-199, nr. 121, van [B] (1222).

Regest
Ritz, Heinsberg, p. 318, nr. 5 (1222).

Datering
Blijkens hiervóór nr. 67 was Walram III eind juni 1221 nog geen hertog van Limburg.
Een oorkonde op naam van hertog Walram III voor Robermont, die de datering januari
1221 draagt, moet daarom naar de paasstijl gedateerd zijn (zie Cuvelier, Cartulaire
Val-Benoit, p. XXXVII-XXXIX en Supplément, p. 756-757, nr. 23 en noot 2). Cuvelier
heeft op grond daarvan aangenomen dat de hertogen van Limburg in deze jaren stel-
selmatig de paasstijl hanteerden. Dit veronderstelt het bestaan van een hertogelijke
kanselarij, maar voor die veronderstelling is geen grond. Het is daarentegen waar-
schijnlijk dat het gebruik van de paasstijl in de desbetreffende oorkonde voor Robermont,
evenals in de onderhavige oorkonde, door de destinataris is bepaald. Bij toepassing van
paasstijl zou de onderhavige oorkonde van januari 1223 dateren, hetgeen in tegen-
spraak is, zoals Boeren (Oudste oorkonden, p. 62) reeds vaststelde, met de tiende indictie,
die wijst op een ontstaan in 1222 en dus een datering naar de kerststijl (zie Inleiding,
p. XVI-XVII). 

Samenhang
Zie nr. 62 voor het gedeelde patronaatsrecht van de kerk van Hoengen.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Wallerannus Dei gratia dux Lemburgensis, Heinricus et Wallerannus ipsius filii, Gerar-
dus frater eius de Wassenberg tam futuris quam presentibus notum sit omnibus quod, cum
ad nos hereditario iure una cum domino de Heinsberg ius patronatus in ecclesia Hungese
esset devolutum, nos considerantes paupertatem et religionem Sancti Gerlaci et conventus
in Heinsberg liberalitatis motu ius ad nos devolutum cum omni integritate in remedium ani-
marum nostrarum prefate contulimus ecclesie.

Ut autem liberalis hec nostra devotio nulli futuro in tempore veniat in dubium et ab here-
dibus nostris rata servetur, presentem paginam super eo conscriptam ad ecclesie prefate
munimen sigillis nostris fecimus communiri.

Acta sunt hec anno incarnationis Domini M° CC° XXII° mense ianuarii, indictione Xa.
Testes autem sunt hii: Elmericus abbas Rodensis, magister Iohannes decanus Aquensis,

prepositus Sibodo, Heinricus custos monasterii, Tiricus de Hufalize, Alexander de Wilre,
Herimannus de Eleslo, Willelmus Moer et sui filii Vdo et Tiricus, Willelmus Poels, Heri-
mannus de Echelsowe.
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69

1222 mei 20 Alatri

Paus Honorius III neemt de abdij Kloosterrade met al haar goederen
onder zijn bescherming en bevestigt haar in het bezit van goederen te
Lommersum, Curlo, Merberen, Streiffeld, Engelsdorf en Crombach.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. (1222-1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I),
fol. 5r, nr. 23, naar [A]. – C. (1506) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief Jülich-Berg I,
inv. nr. 1352, fol. 29r, vermoedelijk naar B. – D. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij
Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 120-121, nr. 35, naar B. – E. (18de eeuw)
Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 678, door J.J. Haghen, abt en nota-
ris, mogelijk naar [A].

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 38-39, nr. 31 (1221), van C.

Regesten
Wauters, Table chronologique III, p. 687. – Potthast, Regesta pontificum I, p. 593,
nr. 6838. – Honorii III opera IV, kol. 157-158, nr. 183. – Pressutti, Regesta Honorii III,
II, p. 71, nr. 3979.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Honorius episcopus, servus servorum Dei dilectis filiis abbati et conventui monasterii de
Rodea, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit
rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. 

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu
personas vestras et locum, in quo divino estis obsequio mancipati, cum omnibus bonis, quπ
in presentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum iustis modis prestante Domino pote-
ritis adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem de Lomuns-
heimb, de Kurlec, de Merbured, de Streifloe, de Endelstorpf et de Crumbach possessiones
et alia bona vestra, sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos eidem
monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. 
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Nulli ergo hominum omnino liceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infrin-
gere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignatio-
nem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorumg Eius se noverit incursurum.

Datum Alatri, XIII° kalendas iunii, pontificatus nostri anno sexto.

70

1222 [januari - december 24]

Abt Marsilius en het convent van Kloosterrade staan de tiend van
Schneppenheim af aan het klooster Schillingskapellen in ruil voor vijf
morgen land te Horingen, een stuk land nabij de wijngaard die Clausa
heet, de tiend van drie morgen land te Lommersum en een jaarlijkse uit-
kering uit de hof te Schneppenheim.

Origineel
[A]. Niet voorhanden, maar blijkens D in het begin van de 20ste eeuw nog aanwezig in
Trier, Stadtbibliothek, collectie Hennen (vgl. ook Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, Dienst-
register F5, II (1888)), en bezegeld met het zegel van abt Marsilius in roodachtige was,
randschrift: + S. Marselii Dei gratia abbatis de Rode, uithangend bevestigd aan een wit-,
rood- en groenzijden streng; blijkens b in dorso: Schneppenen. Concernens abbatem in
Cloister Roit.

Afschriften 
B. (16de eeuw) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 804, gewaarmerkt
door notaris Johan van Vulleim, naar [A]. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief
abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 121-122, nr. 36, naar B. – D. (begin
20ste eeuw) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, collectie Handschriften, nr. B XII 1a, blad
230, naar [A].

Drukken
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 39-40, nr. 32, van B. – b. Merlo, Frauenkloster,
p. 146, Anlagen, I, van A.

Regesten
Wauters, Table chronologique III, p. 689. – REK III-1, p. 66, nr. 378 en p. 94, nr. 610 (1226).

Datering
Het is aannemelijk dat de abt van Kloosterrade in navolging van de bisschop van Luik
pas vanaf 1230 de paasstijl is gaan hanteren. Deze oorkonde, die de datering 1222 draagt,
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zal dan ook naar de kerststijl gedateerd zijn (zie Inleiding, p. XVI-XVII). Zij is in ieder
geval later tot stand gekomen dan hiervóór nr. 68, omdat daarin Helmerik nog als abt
optreedt. 

Overlevering en teksteditie
Deze oorkonde, waarvan het origineel verloren is gegaan, is overgeleverd in drie afschriften
en twee drukken. Hiervan gaan de afschriften B en D alsmede de druk b onafhankelijk
van elkaar terug op [A]. Afschrift D en druk b ontlopen elkaar weinig in kwaliteit. Druk
b is als basistekst gekozen, terwijl de varianten van B en D in de noten zijn weergegeven.

Ut in nostris temporibus acta fideliter certa noticiaa propagentur in posteros, nec processu
temporis ab hominum labili memoria evanescant, scripture testimonio solent commendari. 

Sciant igitur tam presentes quam posteri quod ego Marsilius Rodensis ecclesie dictus
abbas et eiusdem cenobii conventus de permissione archiepiscopi Coloniensis talem feci-
mus commutationem cum conventu ecclesie Beate Marie virginis de Capella et eiusdem
cenobii provisoribus. Placuit itaque nobis et utile visum fuit, ut Cristib fidelibus de Capella
daremus decimam nostram quam habuimus in villa que diciter Snepheimc. Et ipsi nobis pro
eadem decima reddiderunt aputd Horindorp Ve diurnales arabilis terre et fundum iuxta
vineam nostram que dicitur Clausa, etf decimam trium diurnalium iuxta Lomunzheimg infra
terminos decimarum nostrarum. Insuper ex curia sua quam habent Snepheim, dabunt nobis
annuatim duo maldra siliginis et unum maldrum avene in perpetuumh. 

Huic concambio vel contractui ex nostra parte interfuerunt fratres nostri sacerdotes Wil-
helmus, Thomas, Cunradusi, Henricusj, Vortliuusk, Laurentius, et fratres laici Winandus, Arnol-
dus, Euerardusl; et ex altera parte interfuerunt Wilhelmus prior et fratres laici Ricwinus cele-
rariusm, Hermannusn, Volkolduso, Wilhelmus, Arnoldus de Winaugenp et alii quamplures. 

Ut autem ea que tam rationabiliter acta sunt perpetua stabilitate permaneant presentem
paginam cum testium nominibus sigilli nostri munimine firmavimus.

Acta sunt hec anno gratie M° CC° q XX°II°.

71

1224 [juni 19] Kloosterrade

Koenraad, bisschop van Porto en St.-Rufina en pauselijk legaat, verplaatst
bij de wijding van het Heilig-Kruisaltaar in de kerk van Kloosterrade
de viering van de wijding van kerk en altaar naar de feestdag van Sint
Lambertus en verbindt aan die dag een aflaat van veertig dagen.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. (niet lang na 19 juni 1224) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827
(Cartularium I), fol. 6r-v, naar [A]. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloos-
terrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 123, nr. 37, naar B.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 95, van B.

Regesten
Wauters, Table chronologique VII-1, p. 580. – Böhmer, Regesta Imperii V-3, p. 1524,
nr. 10.007.

Datering
De emendatie iulii voor iunii, waardoor de oorkonde niet van 20 mei maar van 19 juni
dateert, is blijkens Boeren voor het eerst voorgesteld door Goossens (Boeren, Oudste
oorkonden, p. 118-120). De tekst van de oorkonde stelt expliciet dat de legaat het altaar
op het feest van Gervasius en Prothasius (19 juni) heeft gewijd. Blijkens het itinerarium
van de legaat is zijn aanwezigheid in Kloosterrade op 19 juni, onderweg van Maastricht
naar Zülpich, waar hij respectievelijk op 17 en 20 juni verbleef, waarschijnlijk. In mei
was hij vermoedelijk nog onderweg van Parijs (5 mei) naar Luik, waar hij op 25 mei een
oorkonde uitvaardigde (Böhmer, Regesta Imperii V-3, p. 1223-1224, nr. 10004-10008;
OGZ II, nr. 1224.06.17 en nr. 1224.06.17B). Dezelfde verschrijving in de datum komt
voor in een oorkonde van de legaat voor de Munsterabdij te Roermond van 14 juni 1224
(Smeets, Aanvulling, p. 332, noot 2; OGZ II, nr. 1224.06.14).

Overlevering
De oorkonde is niet opgenomen in de reeks van afschriften die het eigenlijke oudste car-
tularium van Kloosterrade vormen, maar is toegevoegd aan een reeks kroniekachtige
aantekeningen, voornamelijk wijdingsberichten daarachter. 

Cunradus miseratione divina Portuensis et Sancte Rufine episcopus, apostolice sedis
legatus universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod nos in ecclesia Beatπ Marie de Rode in festo sanctorum
Gervasii et Prothasii altare consecravimus ad honorem Dei et vivifice Crucis Eius. Et cum
ecclesia ipsa prius consecrata fuisset et in festo sancte Cecilie celebraretur ipsius dedicatio-
nis sollempnitas, abbas et conventus loci ipsius nobis humiliter supplicarunt ut celebratio-
nem sollempnitatis predicte et celebrationem dedicationis altaris predicti in festo sancti
Lamberti in perpetuum celebrandas auctoritate legationis, qua fungimur, mutaremus.

Nos vero eorum precibus inclinati statuimus ut in predicto festo sancti Lamberti predicta-
rum dedicationum sollempnitas ulterius celebretur, omnibus qui in die predicta ex devotione
ad ipsam ecclesiam venerint, quadraginta dies de iniunctis sibi penitentiis relaxantes.

Datum apud Rode, anno Domini millesimo CC° XX° IIII°, XIII° kalendas iunii.
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1224 augustus 16 Keulen

Koenraad, bisschop van Porto en St.-Rufina en pauselijk legaat, neemt
de abdij Kloosterrade met al haar goederen onder zijn bescherming en
bevestigt haar in het bezit van de goederen die Jutta en haar dochter
Margareta hebben overgedragen.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 945 (voorheen Rolduc, oorkon-
den, nr. 5). – Hoog 100/99, breed 141/137, pliek 16/14. – Een aan geel- en roodzijden
koord uithangend zegel (bevestigingstype 4): (S) spitsovaal troonzegel van de legaat, in
rode was, zwaar beschadigd (= Venner, Zegels, afb. 5, p. 47). – In dorso: (17de eeuw,
nauwelijks leesbaar) Anstel. Confirmatio legati apostolici de bonis hereditariis a ducissa
Iutta [ac] filia Margarata legatis. – (17de eeuw) G. Pontificatus Honorii III anno nono
1225. – (ca. 1770) I.11.A.2. Confirmation du legat du S. Siege de tous les biens que Jutta,
duchesse de Limbourg, et Marguerite sa fille ont confere a l’abbaye de Rolduc 15 novem-
bris 1225.

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 123-124, nr. 38, naar A (1225).

Druk
a. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 230-231, nr. 4, van B.

Regest
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 293, nr. 5.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van paus Honorius III.

Samenhang en identificatie
Op grond van het voorkomen van de naam Jutta heeft Boeren (Oudste oorkonden, p. 102
en 120) de onderhavige oorkonde en hierna nr. 77 in verband gebracht met het door hem
geconstrueerde complex ‘Lommersumfalsa’ (zie hiervóór nr. 21 onder Echtheid en ont-
staan). Uit geen van beide oorkonden blijkt echter dat zij betrekking hebben op goede-
ren in Lommersum. Boerens veronderstelling was gebaseerd op de identificatie van Jutta
met de gelijknamige hertogin, de echtgenote van hertog Walram II van Limburg, die in
1151 in Kloosterrade intrad (zie nr. 21). De identificatie gaat terug op een 17de-eeuwse
dorsale aantekening op de onderhavige oorkonde. Van hertogin Jutta is echter geen
dochter Margareta bekend, terwijl de context van de onderhavige oorkonde evenmin als
die van nr. 77 van hertogelijke waardigheid rept. Dezelfde dorsale aantekening betrekt
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de oorkonde overigens op Anstel, niet op Lommersum (vgl. Meuthen, Aachener Urkunden,
nr. 256, p. 547-549 en Gärtner, Chorherrenstift Klosterrath, p. 92 en 98).

C. miseratione divina Portuensis et Sancte Rufine episcopus, apostolice sedis legatus
dilectis in Christo ·· abbati et conventui Rodensi, salutem in Christo Iesu.

Sacrosancta Romana ecclesia devotos ac humiles filios ex assuete pietatis officio pro-
pensius diligere consuevit et pravorum hominum molestiis agitetur, eos tamquam pia mater
sub protectionis munimine confovere.

Eapropter, dilecti in Domino, vestris iustis precibus inclinati personas vestras cum omni-
bus bonis que in presentiarum rationabiliter possidetis vel in futurum iustis modis prestante
Domino poteritis adipisci, sub sacrosancte Romane ecclesie et nostra protectione suscipi-
mus. Specialiter agros, domus et prata que Iutta et Margareta filia sua pro remedio anima-
rum suarum ecclesie vestre liberaliter contulerunt, vobis et per vos ecclesie vestre legationis
auctoritate, qua fungimur, sicut ea iuste possidetis et canonice, confirmamus et presentis
scripti patrocinio communimus. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis
infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare presumserit, indigna-
tionem omnipotentis Dei et beatorum apostolorum Petri et Pauli se noverit incursurum.

Datum Colonie, XVII kalendas settembris, pontificatus domini Honorii pape III anno
nono.

(in dorso in de linkerbovenhoek:) een mogelijk als kanselarijaantekening bedoeld teken

73

[1223 december 25 -] 1224 [augustus 31]

Marsilius, abt van Kloosterrade, Gerard, proost van Heinsberg, en Die-
derik I, heer van Heinsberg, scheidslieden, doen uitspraak in een geschil
tussen enerzijds het kapittel van St.-Servaas te Maastricht en anderzijds
ridder Nicolaas van Heer en zijn erfgenamen, dat Nicolaas van Heer en
zijn erfgenamen zich ten onrechte in de hof te Heer het goed Fumen-
stuken te (Groot-)Welsden hadden laten toewijzen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. (17de eeuw) Parijs, Bibliothèque Nationale, Manuscrits fonds latin, nr. 10180, fol. 126
(= fol. 114 (oud) over een nog ouder fol. 95); tekstverlies door beschadiging, opschrift:
Sententia arbitralis de bonis in Welsdael, naar [A].
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Regest
Doppler, Charters St. Servaas, p. 273-274, nr. 101.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde is gedateerd naar de kerststijl (zie Inleiding, p. XVI-
XVII). De terminus ante quem is de laatste dag van de in de datumregel genoemde
twaalfde indictie. Gezien de geleidelijke overgang naar de paasstijl in deze jaren is een
datering naar die stijl niet uitgesloten. In dat geval geldt dezelfde terminus ante quem;
de terminus post quem is dan 12 april 1224.

Lokalisering
Voor de identificatie van Welpesdal met Welsden nabij Margraten, zie Meuthen, Aachener
Urkunden, nr. 117, p. 341-342 en Nolden, Besitzungen, p. 126-127.

Teksteditie
De rand van het papier van het register waarin B is afgeschreven is afgebrokkeld, waar-
door aan het eind van de regels de lezing onzeker is. Het tekstverlies is met teksthaken
weergegeven.

M. Dei gratia abbas de Rode, G. prepositus de Heinsberc[.] et Th. dominus de Heins-
berch arbitri ab ecclesia Sancti Servatii et Nicolao de Heer et suis heredibus electi, universis
fidelibus in perpetuum.

Propter frequentes, quas a personis secularibus ecclesia Dei quotidie patitur persecutio-
nes, ne pacis et concordie bonum oblivione tradati, litis sopite pacisque tenorem inter eccle-
siam Beati Servatii et Nicolaum de Heer et suos heredes reformate per presens scriptum
memo[…] duximus commendandum. 

Noverint igitur tam presentes quam futuri quod […] Nicolaus miles de Heer bona quedam
in Welpesdal, que vulgo Fumenstuken vocantur, ab ecclesia Beati Servatii bona fide et
iusto titulo pl[.]ribus annis in quieta pace possessa variis modis conatus fuisset sibi usurpare,
demum in curia de Heer veritate tacita se et suos hered[..] fecit eisdem bonis investiri et
ex tunc fere quatuor annis fru[…]bus ipsorum bonorum ecclesiam memoratam spoliavit
asserens de facto [***]a domini Otthonis ipsius ecclesie prepositi se litteras obtinuisse.
Veru[.] cu[.] ecclesia sepedicta pro damnis et iniuriis sibi taliter irrogatis in sui iuris perse-
cutione graves sustinuisset expensas, ad hoc tandem ventum est quod ta[.] ecclesia supra-
dicta quam Nicolaus et sui heredes nostro se submise[***]b arbitrio fide in manus nostras
hinc inde prestita, quod dicto et […] nomini nostre de bonis supradictis sine contradictione
qualibet pare[***].

Nos igitur vocatis multis viris honestis qui et tunc aderant […] consilio prudentum, arbi-
trium ipsum taliter promulgavimus q[…] sepefatus Nicolaus et sui heredes memoratis eccle-
sie bonis sin[.] diminutione qualibet penitus renunciarent et ad curiam de Heer accedentes
ab investitura, quam ibidem de facto receperant, coram villico et scabinis curie de plano
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cederent et eidem omnino renunciarent; dlitteras quoque preceptos quas super eisdem bonis
obtinuerant in manu domini dec Heinsberch ad opus ecclesie resignarentd; ecclesia vero
damnis et expensis in lite factis, que sibi a parte adversa competebant, renunciaret. Sane
promulgat[.] taliter arbitrio Nicolaus et heredes sui videntibus et aud[***] cunctis qui ade-
rant in conventu, ad ecclesiam Beati Servatii acce[***] bonis memoratis secundum formam
arbitrii promulgati publi[***] solemniter renunciaverunt relinquentes ea sepedicte ecclesie
[***] habenda et in perpetuum possidenda.

Huius autem rei testes [***]: de canonicis ecclesie Beati Servatii Henricus decanus,
H[***] cantor, magister Godeschalcus, Franco de Colonia, Petrus [***]e de Erclent, Fastra-
dus, Macharius, Arnoldus, Arnoldus, [***]hart; item Adulphus prior de Scarnis, frater
Lambertus [***] Valle Sancti Petri Cisterciensis ordinis; de laicis vero Winricus [***] nobi-
lis vir de Ditheren, Walcelinus, Godefridus, Henricus, Petr[..] et Renerus, milites de Heer,
Renerus quoque dapifer de Heinsberch, Alardus de Auechesdal, Adam de Horen et Goce-
winus frater eius, scolteti quoque et scabini tam imperii quam episcopatus, villicus quoque
et scabini curie de Heer et alii quamplures.

Acta sunt hec anno gratie 1224, indictione 12, regnante Frederico imperatore 2°, Hugone
existente episcopo Leodiensi.

74

1226 februari 11 Hoven

Koenraad, bisschop van Porto en St.-Rufina en pauselijk legaat, stelt het
aantal kloosterzusters van de abdij Kloosterrade op een maximum van
dertig.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 688 (voorheen Rolduc, oorkonden,
nr. 12, later nr. 13). – Hoog 74/83, breed 160/168, pliek 9/10. – Een lange witzijden
streng voor een uithangend zegel (bevestigingstype 5): (SD). – In dorso: (13de eeuw,
probatio pennae?) a. ab. – (17de eeuw) Nihil. – (17de eeuw) Constitutio numeri monia-
lium in Rode 1225.

Druk
a. Goossens, Origineelen Rolduc, p. 310, nr. 4 (1225), van A.

Regest
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 293, nr. 6 (1225).
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Datering
De oorkonde is gedateerd naar een voorjaarsstijl. Was zij namelijk naar een winterstijl
gedateerd, dan zou zij uitgevaardigd zijn in 1225; het itinerarium van de legaat toont
echter aan dat hij in februari 1225 niet, in februari 1226 wèl in Hoven aanwezig was
(Böhmer, Regesta Imperii V-3, p. 1526, nr. 10029 en p. 1530, nr. 10071).

C. miseratione divina Portuensis et Sancte Ruffine episcopus, apostolice sedis legatus di-
lectis in Christo ·· abbati et conventui monialium in Rode, salutem in Domino.

Quamvis facultates et redditus monasterii vestria ad sustentationem vestram vix sufficiant,
tamen, quia importunas peticiones nobilium exaudire efficaciter non potestis, sepe multo-
rumb odia incurritis et iniuste, et ut honeste possitis peticiones huiusmodi recusare per quas
quies vestra plurimum impeditur, nobis humiliter supplicastis ut certum numerum domina-
rum vobis concedere dignaremur. 

Nos vero vestre volentes providere quieti statuimus, ut numerus XXXa dominarum in ves-
tro monasterio perpetuo observetur, nisi forte ipsius monasterii adeo crescerent facultates,
quod ex eis posset pluribus dominabus comode provideri.

Datum Houe, anno dominice incarnationis M° CC° XXV°, tercio idus februarii.

75

1226 juli [7]

Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, schenkt met instem-
ming van zijn echtgenote en zonen zijn hoeve Nieder-Ritzerfeld aan de
abdij Kloosterrade.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 811 (voorheen Rolduc, oorkon-
den, nr. 13). – Hoog 87/81, breed 155/154, pliek 9/11. – Twee aan perkamenten stroken
uithangende zegels (bevestigingstype 10): (S1) rond ridderzegel van de oorkonder, in
bruine was, fragment; (CS) rond wapenzegel, beschadigd. – (S2) rond ridderzegel van
Walram IV van Limburg, in bruine was, fragment; (CS) rond wapenzegel (= Venner,
Zegels, afb. 36-37, p. 65 en afb. 38-39, p. 66). – In dorso: (ca. 1250-1290) De Superiori
Ruceluelt (aangevuld 14de eeuw) libertatis donatio. – (14de eeuw) Donatur nobis curtis
in Rutzenuelt (aangevuld 17de eeuw) a duce Lymburgensi Henrico datis; C. – (ca. 1700)
Anno 1226 15 iulij. – (ca. 1770) I.30.B.1. Donation de la cense de Rutzelvelt a l’abbaye
de Rolduc par Henri, duc de Limbourg, 15 juillet 1226.
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Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 125, nr. 40, naar A.

Drukken
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 207, nr. 135, van A. – b. Müller, Herzog Heinrich,
p. 191, kol. 1 (1216 juli 6). – c. Goossens, Origineelen Rolduc, p. 310-311, nr. 5, van A.

Afbeelding
Boeren, Oudste oorkonden, afb. 5.

Regest
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 294, nr. 7.

Datering
De ongebruikelijke datering I nonas kan geïnterpreteerd worden als de nonen (7 juli)
zelf of als pridie nonas ofwel 6 juli. Volgens Grotefend (Zeitrechnung, p. 168) is primo
synomiem met pridie, hoewel pridie ook als IIo wordt geschreven. Een datering op 6 juli
is dus niet uit te sluiten.

Ontstaan
Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 65; Urkundenstudien, p. 331) schreef nr. 63,
nr. 77 en nr. 78 aan één hand toe. Boeren (Oudste oorkonden, p. 21) meende dat ook
de onderhavige oorkonde, nr. 33 en nr. 53 destinatarisvervaardigingen waren, geschreven
door eenzelfde Kloosterrader hand. Zie voor een bespreking van deze onjuiste hand-
identificatie hierna nr. 77.

Samenhang
Mogelijk bestaat er een samenhang tussen de beoorkonding en het overlijden van hertog
Walram III op 2 juli 1226 (Strubbe en Voet, Chronologie, p. 374).

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Ego Henricus dux de Limburg et comes de Monte notum facio omnibus hanc paginam
perlecturis quod pro remedio anime patris mei et matris mee curtem Ruzeluelt Inferiorema

cum omnibus suis appendiciis, pascuis, nemoribus, agricultura de consensu uxoris et filiorum
ecclesie Rodensib libere condonavi.

Huius rei testes sunt frater meus Walleramus, Alexander de Wilre, Willelmus Maurus et
filii sui Vdo et Theodericus, Willelmus Puls, Giselbertusc de Berge et alii quamplures. 

Ne vero tam sollempnis donatio possit aliquorum versutia perturbari, sigillo nostro et fratris
mei statuimus roborari.

Acta sunt hocd anno Domini M° CC° XXVI°, mense iulioe, I nonas eiusdem mensis.
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bertus in A. – d aldus A, lees hec; haec B. – e verbeterd uit iunio A; iulio B.
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[1227 december 25 -] 1228 [december 24]

Willem IV, graaf van Gulik, verklaart dat Christiaan van Nideggen, zijn
schenker, zijn tiend te Merberen zal overdragen aan de abdij Klooster-
rade op voorwaarde dat de abdij hem jaarlijks een mark en twee nacht-
sloffen zal doen toekomen.

Origineel
A. Aken, Stadtarchiv, archief familie Von Coels, inv. nr. 121a, oorkonden, nr. 1. – Hoog
42/35, breed 171/169, zonder pliek. – Aanzienlijk tekstverlies als gevolg van vochtinwer-
king en slijtage op de vouw. – Twee bevestigingsplaatsen voor aan perkamenten stroken
uithangende zegels (bevestigingstype 10, maar zonder pliek): (LS1). – (S2) fragment van
een rond ridderzegel van een niet nader te identificeren persoon, in bruingeverfde witte
was; (CS) fragment van een rond wapenzegel. – In dorso: (circa 1770) I.31.A.1. Ces-
sion des dimes de Merberen a l’abbaye de Rolduc parmi une reconneissance annuelle
d’une marck et 2 nocturnalium confirmee par le comte de Juliers. 1228.

Afschrift 
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 124, nr. 39, naar A.

Druk
a. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 231, nr. 5, van B.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de kerststijl is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-
XVII). Bij gebruik van paasstijl dateert de oorkonde uit de periode 1228 maart 24 tot
1229 april 14.

Overlevering
Gezien de dorsale aantekening van de hand van Pirson is het stuk waarschijnlijk na
1795 uit het archief van de abdij afgedwaald (zie Inleiding).

Samenhang
Zie hierna nr. 147 inzake de verkoop van deze uitkering aan de abdij Kloosterrade door
de nazaten van Christiaan.

Teksteditie
Waar mogelijk zijn de lacunes in de tekst tussen teksthaken aangevuld naar B, dat is ver-
vaardigd toen de tekst minder was beschadigd dan thans het geval is. Slechts in een enkel
geval leek het verantwoord de tekst aan te vullen naar hierna nr. 147, waarin naar de onder-
havige oorkonde wordt verwezen (zie noot a).

nr. 76 a. 1228
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Bezegeling
Boeren, Oudste oorkonden, p. 32, meende dat het conventszegel van Kloosterrade in de
geschonden corroboratio werd aangekondigd, waarbij hij voorstelde de woorden ipsius
loci aan te vullen tot sigillum ipsius loci en dit loci bovendien te interpreteren als eccle-
sie. Wij achten deze interpretatie onjuist. Het nog voorhanden zegel (S2) is namelijk
geen conventszegel, zodat het ontbrekende (S1) dan het zegel van Kloosterrade moet
zijn geweest. Het is weliswaar niet uitgesloten dat de destinataris, Kloosterrade, dit stuk
heeft bezegeld, maar dat het dat in strijd met de zegelaankondiging als eerste zou hebben
gedaan, lijkt ons niet aannemelijk. Eerder ligt het voor de hand dat de oorkonder, graaf
Willem IV van Gulik, en de auteur van de rechtshandeling, de schenker Christiaan van
Nideggen, de oorkonde hebben bezegeld.

In nomine Domini.
Ego Wilhelmus comes Iuliacensis notum facio omnibus [***] quod Christianus pincerna

noster de Nidechen decimam quam possidet in Merbure, [ecclesie Rodensi ***] porrexe-
rit, sub tali forma quod dicta ecclesia marcam et duas [a ***] Remigii respondebit.

Ut autem hoc ratum et st[a]bile permaneat, presentem [***] ipsius loci statui communire.
Acta sunt hec [anno] Domini Mm° CC XXVIII.

77

1231 juni 23

Schout, schepenen en burgers van Aken vellen een vonnis in een geschil
tussen enerzijds de abdij Kloosterrade en anderzijds ridder Reinier en
diens broer, die namens Jutta en Margareta een door dezen bij haar
intrede in de abdij gedane overdracht van goederen betwisten, waarbij
de goederen aan de abdij worden toegewezen.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 946. – Hoog 309/302, breed
275/276, pliek 17/22. – Een bevestigingsplaats voor een aan een witzijden koord uithangend
zegel (bevestigingstype 5 of 6): (SD). Franquinet en Haas melden nog een (losliggend?)
minimaal restant, in witte was. – In dorso: (17de eeuw) Attestatio scabinorum de bonis
monasterio Rodensi collatis (aangevuld 17de eeuw) et quod ducissa Iutta cum filia
Margarata sint religiosae monasterii Rodensis; D. – (ca. 1700) Anno 1231 […] festum
Iohannis Baptiste. – (ca. 1770) II.3.B.2. Sentence des echevins d’Aix La Chapelle en
faveur de l’abbaye de Rolduc contre certain Reinerus qui disputoit la donation de la dime
de Lommersom a la dite abbaye 1231.
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76 a gezien nr. 147 zal hier als eerste woord nocturnalia zijn weggesleten.



Afschriften 
[B]. (15de/16de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit C, in Cartularium II, fol. 26,
naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartu-
larium III), p. 125-126, nr. 41, naar A en [B].

Drukken
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 40-41, nr. 33 (21 juni), van A. – b. Cerutti,
Rechtsgeschiedenis, p. 227, nr. II, fragment, van a. – c. Meuthen, Aachener Urkunden, p. 547-
549, nr. 256, van A. – d. Dekker, Album palaeographicum, p. 17, nr. 11 (21 juni), van A.

Afbeeldingen
Boeren, Oudste oorkonden, afb. 6, fragment. – Dekker, Album palaeographicum, p. 16,
nr. 11.

Regesten
Wauters, Table chronologique IV, p. 125 (21 juni). – Haas, Chronologische lijst, p. 39,
nr. 70 (21 juni).

Ontstaan
Oppermann (Oorkonden Kloosterrade, p. 65 en Urkundenstudien, p. 331) meende dat
de onderhavige oorkonde door dezelfde hand geschreven was als nr. 63 en nr. 78 en leidde
daaruit af dat het destinatarisvervaardigingen waren. Boeren (Oudste oorkonden, p. 20-
23, m.n p. 21 en p. 64) stemde daarmee in en wees nog een drietal oorkonden, nr. 33,
nr. 53 en nr. 75 aan dezelfde hand uit de abdij Kloosterrade toe. Meuthen (Aachener
Urkunden, nr. 256, p. 547-549), Stiennon (Écriture diplomatique, p. 254, noot 2) en
Gärtner (Chorherrenstift Klosterrath, p. 100) hebben de onhoudbaarheid van deze identi-
ficatie aangetoond. 

Samenhang en identificatie
Zie nr. 72 onder Samenhang en identificatie.

In nomine sancte Trinitatis.

A. de Gimmenich scoltetus et scabini et universi cives Aquenses omnibus hoc scriptum
inspicientibus cognoscere veritatem.

Quia tempus numquam est stabile, sed fluens defluit, ideo ad precludendam imposterum
litibus ianuam, que a fidelibus ritea aguntur, merito scripto confirmantur, ut, si testes natura
deficiente deficiant, recursus ad scripta habeatur.

Sit igitur notum tam presentibus quam futuris quod, cum abbas et conventus Rodensis
a Reinero milite et fratre suo nomine Iuthe et Margarete sororibus Rodensis ecclesie, cum qui-
bus se dicebant contraxisse pro bonis illarum quandoque ad eas pertinentibus coram nobis in
iudicio impeterentur ipso abbate pro se et conventu comparente et sicut sententiatum a nobis
fuerat post multasb altercationes et allegationes, ipse abbas tactis sacrosanctis ewangeliis
iuravit cum quatuor fratribus suis fidedignis et omni exceptione maioribus predictam I. et

nr. 77 a. 1231
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M. libere et sine omni condicione suo monasterio cum bonis suis, sicut consuetudinis est
loci, se obtulisse, quod dapifer domini ducis cum aliis militibus multis se illi facto inter-
fuisse et hoc vidisse et audivisse parati fuerunt iurare.

Nos igitur recepto domini abbatis et fratrum suorum sufficienti iuramento, indulto sive
dimisso ab eodem R. et fratre suo iuramento ipsi dapifero et suis sociis, habito diligenti
consilio, ipsas sanctimoniales esse Rodensis ecclesie, et res et bona sua ubicumque locorum
iacentia predicto loco vel monasterio ipso, abbati et conventui adiudicavimus. Per bannum
et pacem imperatoris domini F. et regis nostri domini H. eadem bona eisdem confirmavimus
et firmiter ea ab omnibus observari precepimus.

Scabini interfuerunt quorum nomina sunt hec: Arnoldus de Linneche, Heribertus filius
domini Thome, Elyas, Gerardus de Sancto Petro, Willelmus Clusenarius, Henricus de Bernarts-
berge, Hilboldus Iuvenis, Albertus Traiectensis et alii cives quamplures.

Actum et datum anno Domini M° CC° XXXa primo, proxima secunda feria ante festum
Iohannis Baptiste.

78

1233 mei 31 Luik, domkerk

De kerk van Kortessem staat haar grote en kleine tienden van Riemst
af aan de abdij Kloosterrade in ruil voor de tienden van een andere, dich-
terbij gelegen plaats.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 814. – Hoog 94/92, breed 277/ 
271, pliek 11/9. – Drie aan roodzijden linten uithangende zegels (bevestigingstype 1 maar
zonder knoop): (S1) spitsovaal heiligenzegel van de kerk van Kortessem, in rode was,
beschadigd; (S2) spitsovaal heiligenzegel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tonge-
ren, in rode was, beschadigd; (S3) spitsovaal staandefiguurzegel van Daniël, deken van
Tongeren, in rode was, fragment (= Venner, Zegels, afb. 30, p. 62; afb. 31, p. 62 en afb. 32,
p. 63). – In dorso: (ca. 1250-1290) De Reims (aangevuld 17de eeuw, door verschil-
lende handen) decimarum permutatio en videtur concernere dominas in Synnich 1233. –
(ca. 1770) III.12.A.1. Permutation de la dime de Rimst accordee à l’abbaye de Rolduc par
le chapitre de Curterce parmi une autre dime donnee en echange au dit chapitre par l’abbaye
de Rolduc 31 mai 1233.

Drukken
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 41-42, nr. 34, van A. – b. Daris, Églises Liège X,
p. 173, nr. 1, van a.

Regesten
Wauters, Table chronologique IV, p. 171. – Haas, Chronologische lijst, p. 41-42, nr. 78.
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Ontstaan
Zie hiervóór nr. 77 voor een bespreking van de onjuiste identificatie door Oppermann
(Oorkonden Kloosterrade, p. 65) en Boeren (Oudste oorkonden, p. 21 en p. 64) van de
schrijver van de onderhavige oorkonde met die van nr. 63 en nr. 77.

Identificatie
Omstreeks 1225 werd een aan St.-Pieter gewijd seculier kapittel verbonden aan de
parochiekerk van Kortessem. Pas in 1238 vond de kanonieke oprichting plaats, in 1244
goedgekeurd door de bisschop van Luik (Daris, Églises Liège X, p. 91-92). De betrok-
kenheid van deken en kerk van Tongerenbij deze oorkonde hangt samen met het feit dat
Kortessem tot het dekenaat Tongeren behoorde (Deharveng en De Moreau, Circon-
scriptions, p. 264).

Universis ad quos presentes littere pervenerint, ecclesia de Curterce cognoscere veritatem.
Notum esse volumus quod nos quicquid iuris habebamus tam in maiori quam minori

decima ville de Rimst propter commodum ecclesie nostre domui de Rode cum omni integri-
tate contulimus pro reconpensatione alterius decime nobis utilius et vicinius locate in per-
petuum possidendum.

Ne autem factum nostrum processu temporis inpediri valeat vel mutari, presentes litte-
ras ecclesie nostre Curterce et decani et ecclesie Tungrensis sigillorum munimine duximus
roborandas.

Huius facti testes sunt Iacobus, Baldewinus, Domitianus canonici ecclesie Curterce, Wilhel-
mus cellerarius, Conradusa, Cornelius prior Scarnensis, Baldewinus fratres ecclesie Rodensis
et alii quamplures.

Acta sunt hec Leodii in claustro maioris ecclesie, anno verbi incarnati millesimo ducente-
simo tricesimo III°, pridie kalendas iunii.

79

1234 mei

Marsilius, abt van Kloosterrade, hecht zijn goedkeuring aan de verkoop
door de zusters van het convent van Marienthal van een jaarlijkse cijns
van drie schelling uit een huis bij de St.-Reinoldskapel te Keulen aan de
St.-Apostelenkerk te Keulen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

nr. 79 a. 1234
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Afschriften
B. (uiterlijk 1656) Keulen, Historisches Archiv, Geistliche Abteilung, nr. 28, fol. 118r
(nieuw p. 235), naar [A]. – C. (1792) Ibidem, collectie Gelenius, XII B, fol. 291, naar
B. – D. (tweede helft 18de eeuw) Ibidem, collectie Alfter, XVII, p. 299, naar [A].

Druk
a. Ennen en Eckertz, Quellen Köln II, p. 145, nr. 142, van C.

Samenhang
Ter adstructie van de samenhang geven we hier de oorkonde, eveneens van mei 1234,
waarbij overste L. en het convent van Marienthal de jaarlijkse cijns aan het St.-Aposte-
lenkapittel te Keulen verkopen, en wel naar het origineel (Keulen, Historisches Archiv,
archief St.-Apostelenkapittel te Keulen, oorkonden, nr. 1/20).

Soror L. prelata totusque in Valle Beate Marie conventus universis presens scriptum
inspecturis salutem in Domino.

Notum esse volumus quod diligenti tractatu prehabito prospicientes ecclesie nostre
expedire de communi consensu vendidimus ecclesie Sanctorum Apostolorum in Colonia
annuum censum trium solidorum, quem habuimus de domo sita prope capellam Sancti
Renoldi in Colonia.

Ne autem hec actio tam racionabiliter consummata in posterum ab aliquo possit turbari,
propter habundantem cautelam presentem cartam conscribi fecimus et sigillo ecclesie nostre
communiri.

Acta sunt hec anno gratie M° CC° XXX° IIII°, mense maio.

Teksteditie
Onderstaande tekst is afgedrukt naar D dat qua spelling dichter bij het middeleeuws
Latijn staat en bovendien een completere tekst geeft. De varianten van B staan in de
noten.

M.a Dei gratia abbas de Rode universis presensb scriptum inspecturis salutem in Domino.
Notum esse volumus quod conventus sanctimonialiumc Vallis Sancte Maried diligenti

tractatu prehabitoe prospiciens ecclesie sue expedire de communi consensu vendidit eccle-
sie Sanctorum Apostolorumf in Colonia annuumg censum trium solidorum, quem habuit de
domo sita prope capellam Sancti Renoldih in Colonia. Nos autem predictam venditionem
ratam habemus et approbamus. 

Ad maiorem itaque firmitatem presentem cartam conscribi fecimus et sigillo nostro com-
muniri.

Actum anno gratie M CC XXX IIIIi, mense maio.
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79 a in B ruimte opengelaten voor de initiaal. – b een afkortingsstreep ontbreekt B. – c sancti monialium
B. – d Mariae B; de variant -ae voor -e geven we verder niet meer aan. – e een afkortingsstreep ont-
breekt B. – f een afkortingsstreep ontbreekt B. – g annuatim, een afkortingsstreep ontbreekt B. – h Rei-
noldi B. – i M° CC° XXXIIII° B.



80

1234 juni 21

Simeon, bisschop van Ani, pelgrim naar Santiago de Compostela, ver-
leent een aflaat van vijftien dagen aan allen die op de feestdag van
Johannes de Doper (24 juni) de abdij Kloosterrade bezoeken.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 734 (voorheen Rolduc, oorkonden,
nr. 8). – Hoog 102/93, breed 247/256, pliek 9/19. – Een bevestigingsplaats voor een aan
een witzijden koord uithangend zegel (bevestigingstype 5): (SD). – In dorso: (ca. 1250-
1290) De indulgentiis XV dierum annuatim ·· in festo beati Iohannis Baptiste. – (17de
eeuw) 1234.

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 127, nr. 42, naar A.

Drukken
a. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 231, nr. 6, van B. – b. Van ’t Hooft, De sage, p. 139,
bijlage 3, van A.

Afbeeldingen
Corten en Ruyten, Rolduc in woord en beeld, p. 87. – Van ’t Hooft, De sage, p. 138
(slechte kwaliteit).

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 294, nr. 8 (24 mei). – Wauters, Table chronolo-
gique IV, p. 197 (24 mei).

Echtheid
Zowel Van ’t Hooft, De sage, p. 110-113, als Boeren, Oudste oorkonden, p. 64, heeft de
onderhavige oorkonde zonder een spoor van twijfel voor vals gehouden. Boeren, die het
dictaat bovendien een ‘diplomatische puzzle’ noemde, had twee bezwaren, die tot het ter-
rein van de diplomatiek behoren. Hij wees op ‘de ondertekening [sic] en de bekrachtiging
onder zegel (…) aangekondigd in de vorm van een notificatio’ en op ‘een stuk geijkte
corroboratieformule (semper inconvulsa et indubitata permaneat) (…) middenin de dis-
positio’. Boeren (Oudste oorkonden, p. 28 en p. 147) noemde het falsum ‘gelijktijdig’,
maar ‘uit vreemde hand’. Het schrift en de datering van de oudste dorsale aantekenin-
gen (ca. 1250-1285) bevestigen dat het stuk inderdaad 13de-eeuws is. 

Overigens werd de echtheid van de oorkonde door Van ’t Hooft alleen op inhoudelijke
gronden betwist. ‘Aan de echtheid van den aflaat dan rijst ernstige twijfel en wel wegens
den twijfel aan de echtheid van den bisschop zelf.’ Een bisschop Simeon heeft hij in de
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bronnen niet aangetroffen. Noch in de rooms-katholieke, noch in de Armeense kerkelijke
hiërarchie heeft hij een bisdom Aninia of een (aarts)bisdom Ninive gevonden. Terecht
stelde Van ’t Hooft dat het geen titulair-bisschop kon zijn, vernoemd naar een bisdom
‘in partibus infidelium’, omdat de oorkonde uitdrukkelijk Simeons herkomst uit Aninia
vermeldt. Maar een Armeense bisschop zou wel een schismatieke – Van ’t Hooft bedoelt
een niet-rooms-katholieke – bisschop geweest moeten zijn. Hij voerde nog een formeel
bezwaar aan dat betrekking heeft op de verlening van aflaten, aangezien bisschoppen
die slechts in hun eigen diocees konden verlenen, terwijl hier zelfs elke verwijzing naar
een eventuele goedkeuring door de suffragaan, de bisschop van Luik, ontbreekt. Ook
maakte de schrijver bezwaar tegen de veronderstelde reisroute van bisschop Simeon,
omdat het niet voor de hand ligt dat een pelgrim die tussen Armenië en Compostela reist
onderweg Kloosterrade aandoet. Op grond van dat alles concludeerde Van ’t Hooft dat
‘deze pelgrim naar Compostella (…) in ’t geheel geen bisschop [is] geweest, maar een
gewone bedrieger, die van de gastvrijheid in kloosters en bisschopspaleizen wellicht
jaren lang misbruik heeft gemaakt. En de aflaat, die de kloosterlingen van Rode ontvingen
als dank voor het vriendelijk onthaal, is valsch geweest.’

De bewijsvoering voor de onechtheid van de oorkonde overtuigt niet. Afgezien van de
vraag of men de oorkonde op deze inhoudelijke gronden als een falsum in diplomatische
zin mag beschouwen, is Van ’t Hoofts onderzoek gebrekkig geweest. De onbekendheid met
een bisschop Simeon en een bisdom Aninia is niet dwingend; doorslaggevend zou het zijn
wanneer het optreden van een bisschop met deze naam of zetel bewijsbaar uitgesloten was. 

De oorkonder noemt zich Symeon Dei gratia episcopus civitatis Aninie prope locum
ubi residuum est archπ Noπ, sub archiepiscopo Niniue. Volgens Genesis 8:4 zijn de res-
tanten van de ark van Noach terecht gekomen op de berg Ararat; op grond van dat
gegeven moet onze eventuele bisschop in de omgeving van de Ararat, dat wil zeggen in
Armenië gezocht worden. Aninia kan een latinisering zijn van Ani, een stad die iets meer
dan 100 km ten noordwesten van de top van de berg Ararat heeft gelegen, waar op de
grens van de huidige Republiek Armenië en Turkije, aan de grensrivier de Arpa, nu het
dorp Anipemza ligt. De stad Ani is in de 10de en 11de eeuw de hoofdstad geweest van
het Armeense koninkrijk en van 992 tot halverwege de 11de eeuw de zetel van het hoofd
(katholikos) van de (autocephale) Armeense kerk. In tegenstelling tot wat Van ’t Hooft
beweerde, heeft een bisdom Ani dus wel degelijk bestaan, zij het als bisdom in de Armeense
kerk. Ook toen de zetel van het katholikaat verplaatst werd, bleef in Ani een bisschop
zetelen. Noch de verovering door de Seltsjoeken in 1064, noch die door de Mongolen in
1236 heeft een eind gemaakt aan het bestaan van een welvarende stad Ani. Pas na een
zware aardbeving in 1319 verviel Ani tot een onbeduidend dorp. 

Anders dan Van ’t Hooft beweerde, is ook een aartsbisdom Ninive wel bekend. Wel-
iswaar is de oudtestamentische stad Ninive inderdaad ca. 600 voor Chr. verwoest, maar
de Nestoriaanse bisschoppen in Mosoel, de Arabische stad die direct aan de overkant
van de Tigris ontstaan was, noemden zich bisschoppen van Ninive. Niet helemaal duide-
lijk is wat sub archiepiscopo Niniue betekent. Wordt het Armeense bisdom Ani tot het
Nestoriaanse aartsbisdom Ninive gerekend, of valt de plek waar de resten van de ark van
Noach zich bevinden onder het gezag van de aartsbisschop van Ninive, of is slechts een
bekende, bijbelse naam gebruikt?
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De stelling van Van ’t Hooft dat de bisschop van Ani een schismaticus moet zijn
geweest, gaat voorbij aan de specifieke omstandigheden van de eerste helft van de 13de
eeuw, die gekenmerkt worden door kerkelijke en politieke onrust, die het gevolg is van
de kruistochten vanuit het westen en de dreiging van de Mongolen vanuit het oosten.
Het eenheidsstreven van de Armeense en rooms-katholieke kerken leidde ertoe dat ver-
scheidene Armeense katholikoi in het laatste kwart van de 12de eeuw het pallium al van
de paus van Rome hadden ontvangen, en dat het in 1197 op de Synode van Tarsus zelfs
tot een formele unie tussen de kerken kwam. Deze unie leidde tot een splitsing in de
Armeense kerk; de voorstanders daarvan zullen wel vooral in Klein-Armenië (de kruis-
vaardersstaat op het gebied van het huidige Cilicië) gezocht moeten worden. Over de
gevolgen van deze unie voor de organisatie van de Armeense kerk, inclusief de kerkelijke
geografie, hebben we geen gegevens kunnen vinden, maar gezien de omstandigheden lijkt
een, althans formeel rooms-katholieke bisschop in Ani in de eerste helft van de 13de eeuw
niet uitgesloten.

Een antwoord op Van ’t Hoofts vraag wat een Armeense bisschop in Kloosterrade te
zoeken had, is aan te treffen in een passage uit Mathias Paris, die Van ’t Hooft zelf als
bijlage publiceerde. Van ’t Hooft vestigde slechts de aandacht op de passage over de
‘wandelende jood’, en ging voorbij aan hetgeen door Mathias Paris over de actuele
Mongoolse (i.c. Tataarse) dreiging gezegd wordt. Hoewel de verzwakte Tataren waren
afgedropen, waarschuwde de Armeense bisschop die St.-Albans bezocht: Sciant autem
Occidentales, quod nunquam tam formidabile exitium mundo imminebat en: (…) terra
eorundem Armeniorum distans a Hierusalem triginta dietis, et ultimi fines eorum attin-
gunt usque ad primas partes Indiae, quae in magna parte per Tartaros est vastata: de
rooms-katholieken van West-Europa moeten zich realiseren dat na Armenië Jeruzalem
door een geweldig leger van Tataren bedreigd wordt. De bisschop kwam met andere
woorden misschien niet alleen als bedevaartganger naar het Westen maar ook om steun
te zoeken tegen de opmars van de Mongolen. Deze dreiging bracht ook andere oosters-
christelijke kerken ertoe steun te zoeken bij de westerse kerk (vgl. Setton, A history of
the crusades V, p. 475).

De door Boeren geopperde diplomatische bezwaren overtuigen evenmin. Het is
waarschijnlijk dat een falsaris er zoveel mogelijk naar streeft een standaardtekst te pro-
duceren. Het is daarom twijfelachtig of de geopperde bezwaren, zoals de onregelmatig-
heden in het dictaat en de onrechtmatigheid van de aflaatverlening op onechtheid wijzen.
Is bijvoorbeeld de ongebruikelijke invocatie, In nomine domini Iesu, waar het aanroe-
pen van de Heilige Drievuldigheid in deze periode meer gebruikelijk is, een aanwijzing
voor onechtheid of juist niet? Waar de monophysitische, oosterse kerken zich juist op
het punt van de aard van Christus van de rooms-katholieke kerk onderscheidden, ligt het
meer voor de hand deze afwijkende invocatie toe te schrijven aan een werkelijk uit
Armenië afkomstige oorkonder dan aan een falsaris.

Samenvattend: met de ons ten dienste staande middelen is het, gegeven de kerkelijke
en politieke chaos in het Armenië van de eerste helft van de 13de eeuw, niet mogelijk
gebleken het optreden van een rooms-katholieke bisschop Simeon van Ani te verifiëren.
Anders dan Van ’t Hooft meende, is inhoudelijk geen aspect van de oorkonde bewijsbaar
uitgesloten. De diplomatische en inhoudelijke bezwaren wijzen eerder op echtheid dan

nr. 80 a. 1234
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op een valse oorkonde of op een oorkonde op naam van een bedrieger. We zien kortom
geen aanleiding aan de echtheid van de oorkonde te twijfelen.

In nomine Domini Iesu.
Ego Symeon Dei gratia episcopus civitatis Aninie prope locum ubi residuum est archπ Noπ,

sub archiepiscopo Niniue, subscribi feci et sigilli mei appensione confirmavi, quia peregrinus
Sancti Iacobi per plurima spatia locorum deveni ad ecclesiam sancte Dei genitricis Sanctique
Gabrielis archangeli Rode, ubi a fratribus humane receptus XI kalendas iulii divina celebravi
et gratiam, quam benefitio domini pape receperam, ipsi ecclesie communicavi, scilicet ut in
die Nativitatis sancti Iohannis Baptiste, semper inconvulsa et indubitata permaneat annuatim
omnibus advenientibus et inibi manentibus indulgentia XV dierum et participes sint omnium
que deinceps fecerimus Deo serviendo, bonorum et orationum nostrarum.

Acta sunt hec anno gratiπ millesimo CC° XXXIIII°, XI kalendas iulii.

81

1234 [april 21 - 1235 april 7] Keulen

Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, oorkondt dat Willem
van Kuchenheim, ridder, afstand heeft gedaan van de voogdij over zekere
goederen van het klooster Marienthal te Irresheim, met de daarbij beho-
rende rechten, tegen betaling van zes mark Keuls, geeft als leenheer zijn
goedkeuring aan deze verkoop en bevrijdt de goederen van de voogdij
en van alle lasten die uit de voogdij voortvloeien. Onder de getuigen:
Marsilius, abt van Kloosterrade.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. (1275 februari 3) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1672, vidimus
door graaf Adolf VII van Berg, naar [A].

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 204-205, nr. 5, geïnsereerd in druk van B.

Regest
Frick, Quellen Neuenahr, p. 67-68, nr. 395.

Datering
Het is aannemelijk dat deze oorkonde naar de paasstijl is gedateerd, aangezien zij in
Keulen is vervaardigd (zie Inleiding, p. XVI-XVII). Bij gebruik van kerststijl dateert de
oorkonde van 1233 december 25 - 1234 december 24.
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Teksteditie
Het onderscheid tussen c en t is in B niet altijd duidelijk.

In nomine summi Dei.
Ego Henricus dux de Lymburg et comes de Monte notum facio omnibus tam presen-

tibus quam futuris quod W. miles de Kuchenheim advocaciam, quam habebat super que-
dam bona ecclesie Vallis Sancte Marie que sita sunt in villa Yrincsheym, cum duodecim
denariis, qui sibi annuatim solvebantur, et plane quicquid iuris habebat vel sibi adiudicari
posset in eisdem bonis, integraliter vendidit pro sex marcis Coloniensium denariorum. Hec
vendicio facta est in presencia et sub testimonio scabinorum curie de Vhenheym, quorum
hec sunt nomina: Albero, Wiricus, Rukerus, Sybodo, Heydolfus, Rodulfus, Gerlacus.
Coram istis eciam ·· uxor ipsius W. et pueri sui qui erant heredes effestucaverunt. Quia vero
eadem advocacia pertinebat ad feodum, quod a me tenet memoratus W., ad ipsius peticio-
nem et maxime ob reverenciam Dei genitricis Marie pro remedio et salute anime mee et
omnium parentum meorum et pro plena fraternitate, que michi et omnibus parentibus meis
in eadem ecclesia collata est, hanc actionem gratam habeo et ratam. Et bona sepedicte
ecclesie, super que idem W. ex parte mea fuerat advocatus, ab advocacia et omnibus incom-
modis, que occasione advocacie evenire possent, penitus absolvo et libera esse precipio et
perpetuam libertatam eidem ecclesie liberaliter confero et confirmo. 

Igitur ut sepedicta ecclesia bona sua in Yrinsheym, que olim ad meam et predecessorum
meorum spectabant iurisdictionem, decetero absque omni gravamine quiete possideat et ut
de libertate, quam sibi contuli, imperpetuum gaudeat, presentes litteras sigilli mei appensione
feci communiri.

Omnium prescriptorum testes sunt: Marsilius abbas de Rode, Conradus tunc Balensis ple-
banus, Wilhelmus dominus de Saffenberg, Vdo dapifer de Rode, Henricus Schreige, Encge-
brandus capellanus; Henricus, Petrus et Elegerus, milites de Lomunzheyma, Godefridus de Kes-
senig et H. frater suus, Hermannus Oreizb de Aldendorp et alii plurimi tam clerici quam laici.

Consummata sunt Colonie, in presentia mea, anno Domini Mm° CCm° trecesimo quarto.

82

1235 [april 6 - 1236 maart 29] 

Sigbodo, deken, en het kapittel van St.-Marie te Aken leggen hun geschil
met abt en convent van Kloosterrade bij over de vergoeding voor het
opdragen van de mis door de vicaris van de aan Kloosterrade onder-
horige kerk te Doveren in de kapel van de hof te Hohenbusch, waarvoor
deze een halve mark Keuls ontving, door dit bedrag met twee schelling
te verhogen.

nr. 82 a. 1236
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Originelen
[A1]. Niet voorhanden, chirograaf, bestemd voor de abdij Kloosterrade, blijkens de
beschrijving van D: hoog 105, breed 180; blijkens a al in 1840 zonder de twee zegels,
die gezien de afbeelding bij c aan zijden strengen uithingen; blijkens D in dorso: (ca. 1775)
I 36 A 20; gezien deze dorsale aantekeningen bevond het origineel zich ca. 1775 nog
te Kloosterrade; uit D blijkt dat het zich begin 20ste eeuw te Doveren bevond; in 1945
aldaar door oorlogsgeweld verloren gegaan.
[A2]. Niet voorhanden, chirograaf, bestemd voor de wederpartij.

Afschriften
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 127, nr. 44, naar [A1]. – C. (eind 18de-begin 19de eeuw) Aken, Stadtarchiv, collectie
Handschriften, nr. 56, fol. 42r: concordat cum originali in pergameno conscripto, door
Christian Quix, naar [A1]. – D. (1 december 1901) Maastricht, RAL, archief school
Rolduc, doos ‘afschriften’, naar [A1].

Drukken
a. Quix, Codex Aquensis II, p. 103, nr. 146 (1225), van C. – b. Paquay, Codex Kloos-
terrade, p. 232, nr. 7, van B. – c. Zehn Jahre, p. 411, van [A1]. – d. Meuthen, Aachener
Urkunden, p. 340-341, nr. 116, van BCa.

Afbeelding
Zehn Jahre, p. 307 en het omslag, van [A1].

Regesten
Wauters, Table chronologique III, p. 651 (1225). – Ilgen, Rheinisches Archiv, p. 169,
nr. 47. – Tille en Krudewig, Archive Rheinprovinz II, p. 103, nr. 1.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de in deze periode gebruikelijke paasstijl is geda-
teerd (zie Inleiding, p. XVI-XVII). Bij gebruik van kerststijl dateert deze oorkonde van
1234 december 25 - 1235 december 24.

Overlevering
Blijkens Oediger, Bestände IV, p. 189 bevond zich in 1964 nog een handschrift met
afschriften van pauselijke en andere oorkonden uit de 13de eeuw in particulier bezit bij
de fabrikant Schramm te Neuss. Dit handschrift zou afkomstig zijn van de kruisbroeders
te Hohenbusch. Meuthen (druk d) achtte het waarschijnlijk dat hierin ook een afschrift
van de onderhavige oorkonde voorkwam. Evenmin als Meuthen (zie druk d) hebben we
daarvan bij de onderhavige editie echter gebruik kunnen maken.

Teksteditie
De tekst is uitgegeven naar de afbeelding van [A1].

170

a. 1236 nr. 82



S. Dei gratia decanus totumque capitulum Beate Marie in Aquis omnibus presentia inspec-
turis notificamus quod, cum inter nos ex una parte et abbatem et conventum Rodensem ex
altera iamdudum disceptatio fuisset super eo, quod vicarius ecclesie ipsorum de Duuerne
certis diebus in capella curtis nostre de Hobush, cum sibi satisfactum fuisset de dimidia
marca Coloniensis, divina celebrare deberet, tandem propter mutuam vicissitudinis dilec-
tionem hactenus inter nos conservatam mediantibus honestis viris virisa sic est ordinatum,
quod abbas et conventus additis duobus solidis bdimidia marca prenominatab celebrationem
divinorum in capella memorata per vicarium suum de Duuerne procurare tenebuntur. 

Et ut predicta perpetuo robur habeant firmitatis, presens scriptum sigillo ecclesie nostre
et Rodensis communivimus.

Acta sunt hec anno [Domini M° CCXXXV]c.

(Aan de bovenrand van [A1]:) de bovenhelft van de doorsneden chirograaflegende CIRO-
GRAPHVM

83

[vóór 1237 mei 20]

De aartsbisschop van Keulen geeft met instemming van het domkapittel
van Keulen aan de abdij Kloosterrade toestemming tot de incorporatie
van de kerken van Lommersum, Afden en Setterich.

Vermelding
Deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit de pauselijke bul van
Gregorius IX d.d. 20 mei 1237 (zie hierna nr. 84, ook voor de overlevering). De passage
waaruit het bestaan van dit deperditum blijkt, luidt: (…) de Lomenzheim, de Afden et
de Settherich ecclesias (…) quas ·· archiepiscopus Coloniensis locorum ipsorum dioce-
sanus capituli sui accedente consensu vobis (namelijk abbati et conventui ecclesie Roden-
sis) in usus proprios retinendas pia et provida liberalitate concessit, prout in litteris inde
confectis plenius dicitur contineri, (…).

Regest
REK III-1, p. 130, nr. 867 (1236-1237).

Datering
De terminus ante quem is de dagtekening van de oorkonde (hierna nr. 84) waarin het
onderhavige deperditum wordt vermeld.

nr. 83 a. 1237
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84

1237 mei 20 Viterbo

Paus Gregorius IX bevestigt de incorporatie van de kerken van Lommer-
sum, Afden en Setterich in de abdij Kloosterrade door de aartsbisschop
van Keulen.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 805. – Hoog 218/213, breed
280/282, pliek 27/21. – Een uitgescheurde bevestigingsplaats voor een uithangend zegel
(bevestigingstype 4 of 5): (LS). – In dorso: (17de eeuw) Confirmatio papalis iuris patrona-
tus ecclesiae Lommershem et Aeffden et Setterich. – (ca. 1770) I.24.A.18. Confirmation
du droit de patronage des eglises d’Affden, Lommersom et Setterich par Gregoire IX en
faveur de l’abbaye de Rolduc 1238.

Afschriften 
[B]. (15de/16de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit C, in Cartularium II van Kloos-
terrade, fol. 52, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 128, nr. 45, naar A en [B].

Druk
a. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 232-233, nr. 8, van C.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Samenhang
Zie nr. 83 voor de verloren oorkonde waarin de Keulse aartsbisschop de kerken incorpo-
reerde.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei dilectis filiis ··a abb[ati]b et conventui ecclesie
Rodensis ordinis sancti Augustini, Leodiensis diocesis salutem et apostolicam benedictio-
nem.

Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit
rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu
de Lomenzheim, de Afden et de Settherich ecclesias cum pertinentiis earundem, in quibus
ius patronatus proponitis vos habere, quas ··c archiepiscopus Coloniensis locorum ipsorum
diocesanus capituli sui accedente consensu vobis in usus proprios retinendas pia et provida
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liberalitate concessit, prout in litteris inde confectis plenius dicitur contineri, sicut eas
iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica confir-
mamus et presentis scripti patrocinio communimus, proviso quod de proventibus ipsa-
rum ecclesiarum sacerdotibus perpetuo in eis Domino servituris congrua portio assignetur,
ex qua commode sustentari valeant ac episcopalia et earundem ecclesiarum onera alia sup-
portare. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei
ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipo-
tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Viterbii, XIII kalendas iunii, pontificatus nostri anno undecimo.

(in dorso:) + Colon[i]a +

85

1241 mei 20 ’s-Hertogenrade of Kloosterrade

Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, draagt met instemming
van zijn echtgenote en zijn zonen de novale tienden in de parochies Afden
en Kerkrade voor veertig mark Keuls over aan de abdij Kloosterrade.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 762 (voorheen Rolduc, oorkon-
den, nr. 16). – Hoog 137/135, breed 205/196, pliek 25/27. – Aan wit- en roodzijden
koord uithangend zegel (bevestigingstype 3): (S) fragment van een rond ridderzegel van
de oorkonder, in bruine was; (CS) rond wapenzegel, beschadigd (vgl. Venner, Zegels,
afb. 36-37, p. 65). – In dorso: (ca. 1250-1290) De decimis novalium in Affede et Kirch-
rode (aangevuld 17de eeuw) monasterio Rodensis competent. – (17de/18de eeuw) E en
Anno 1241 13 may. – (ca. 1770) I.8.A.1. Donation des dimes des novales sous Affden
et Kirchrode a l’abbaye de Rolduc 19 mai 1241.

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 129, nr. 46, naar A.

Drukken
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 222, nr. 157, van A. – b. Goossens, Origineelen Rol-
duc, p. 311-312, nr. 6, van A.

Afbeelding 
Boeren, Oudste oorkonden, afb. 7.

nr. 85 a. 1241
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Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 294, nr. 9. – Wauters, Table chronologique IV,
p. 348-349.

Ontstaan
Volgens Boeren (Oudste Oorkonden, p. 25-26) is dit stuk gemundeerd door dezelfde
hand als hierna nr. 86, zodat het een destinatarisuitvaardiging zou moeten zijn. Ook als
de handidentificatie juist zou zijn, zou daarmee geenszins vaststaan dat de schrijver van
beide hertogelijke oorkonden in Kloosterrade gezocht moet worden.

Identificatie
De plaats van handeling Rode kan zowel slaan op de abdij als op het huis van de her-
tog te ’s-Hertogenrade; vgl. nr. 65.

In nomine sancte et individuπ Trinitatis.

Ego Henricus dux de Lymburg, comes de Monte notum facio omnibus tam presentibus
quam futuris quod de consensu uxoris meπ et filiorum meorum pro nostrarum et parentum
nostrorum remediis animarum omnem decimam novalium in duabus parrochiis meis, Afden
scilicet et Kirchrode, tam exstirpatam quam exstirpandam ecclesie Sancte Marie virginis
Sanctique Gabrielis archangeli in Rode inperpetuum libere et absolute contuli possidendam.
Ad huius vero facti confirmationem abbas et conventus predicte ecclesie quadraginta mar-
cas Coloniensium michi contulerunt. 

Et ne ea que tam sollempni contractu peracta sunt, per que meπ devocionis sinceritas et
ecclesie, quam diligo, proveniat prosperitas, aliqua volubilitate temporum vel varietate
morum vacillent, diligenter conscripta sigilli mei appensione roboravi et posteris meis
integre conservanda reliqui.

Actum Rode, anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo quadragesimo primo,
tercio decimo kalendas iunii.

86

1241 juni ’s-Hertogenrade of Kloosterrade

Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, verklaart dat de
abdij Kloosterrade in zijn aanwezigheid van Godfried van Alsterode en
diens zoon Godfried hun goed te Sinnich, gelegen binnen het rechtsge-
bied van de hertog, voor vijftig mark Keuls heeft gekocht, en Herman van
Wijlre als selman heeft gekozen.

Origineel
A. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 6. – Hoog 96/104, breed 198/193,
pliek 19/16. – Een aan een geel- en roodzijden koord uithangend zegel (bevestigingstype 1):
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(S) fragment van een rond ridderzegel van de oorkonder, in bruine was; (CS) rond
wapenzegel van de oorkonder, beschadigd (vgl. Venner, Zegels, afb. 36-37, p. 65). – In
dorso: (ca. 1250-1290) De Synneche. – (14de eeuw) M CC XLI. – (14de eeuw) Nota. –
(niet lang na 1514) B. – (16de eeuw) Herzog Heynrich. – (17de/18de eeuw) vier regels
door doorhaling onleesbaar gemaakt. – (18de eeuw) Octroy van fondatie tot Sinnech.

Druk
a. Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 102-103, nr. 12, van A.

Ontstaan en identificatie
Zie hiervóór nr. 85.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Ego Henricus dux de Limburch et comes de Monte presenti scripto protestor abbatem
et conventum Sancte Marie virginis Sanctique Gabrielis archangeli in Rode erga nobiles
viros Godefridum de Alsterode et Godefridum filium suum omne allodium quod in iuris-
dicione mea apud Sinnege a suis progenitoribus pacifice et quiete in agris, in pascuis, in
silvis, in pratis, in curtibus cum omnibus iuribus eisdem bonis adtinentibus possederunt, pro
quinquaginta marcis legalis Colloniensis monete comparasse, et dictos nobiles eadem bona
in mea et multorum honestorum virorum presencia voluntarie ad utilitatem dicte ecclesie
cum fratribus et sororibus suis effestucasse. Prefata vero ecclesia nobilem virum Heriman-
num de Wilre in consuetudinem sive in ius quod in theutonico dicitur selman, similiter
coram me elegit.

Quia vero nobiles viri propria sigilla non habuerunt, ad eorum continuam et indefessam
peticionem presentem cartam sigillo meo roboravi.

Huius rei testes sunt nobiles viri Reinardus de Sinche, Conradus et Iordanus de Sleidin,
Gozwinus et Theodericus de Meire, Vdo dapifer de Rode, Wilhelmus de Aschwilre, Ruthge-
rus et Reinardus de Berge, Adam de Hare iunior et alii quamplures.

Actum Rode, anno dominice incarnationis M° CC° quadragesimo primo, mense iunio.

87

1242 september 9

Marsilius, abt van Kloosterrade, prior Diederik en het convent van Hooi-
donk verkopen de tiend, die dat convent in Someren bezat, alsmede een
cijns van twee schelling Keuls aldaar aan het klooster Postel.

Origineel
A. Mol, abdij Postel, oorkonden Someren, nr. 5. – Hoog 103/100, breed 176/182, zon-
der pliek. – Twee aan witzijden koorden uithangende zegels (bevestigingstype 1 en 5):

nr. 87 a. 1242
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(S1) spitsovaal staandefiguurzegel van de abt van Kloosterrade, in witte was, bescha-
digd. – (S2) ovaal staandefiguurzegel van de prior van Hooidonk, in witte was, beschadigd.
– In dorso: (14de eeuw) De decima vendita nobis et duobus solidis Coloniensis a
conventu de Hodunc. – (14de eeuw) Soonerem en A. – (17de eeuw?) 1242.

Afschrift
[B]. Niet voorhanden maar bekend uit de voortzetting van de Annales Rodenses door
N. Heyendal uit het eind van de 17de eeuw, uitgegeven in: Ernst, Histoire du Limbourg VII,
p. 84: uti ex copia eiusdem venditionis constat instrumenti.

Drukken
a. Welvaarts, Zomeren, p. 86, van A. – b. Camps, ONB I-1, p. 274-275, nr. 196, van A.

Afbeelding
Welvaarts, Zomeren, t.o. p. 86 (natekening).

M. Dei gratia abbas Rodensis, Th. prior et conventus de Hodunc omnibus presentem
cedulam inspecturis, salutem in vero salutari.

Ne res gesta processu temporum infirmetur, scripti memorie commendatur.
Unde sit universis declaratum quod nos unanimia consensu decimam quam conventus in

Hodunc tenuit in villa que dicitur Summerin et duos solidos Coloniensis ibidem vendidi-
mus domui in Postula libere et absolute sicut possedimus perpetuo possidendam.

Et ne super hac emcioneb dicta domus ab aliquo mortalium maliciose possit perturbari
aut factum nostrum calumpniose inficiari, presentem cedulam sigillo nostro et prioris in
Hodunc dicte domui in Postula indulsimus communitam.

Huius rei testes M. abbas Rodensis, Th. prior, Egidius sacerdos, frater Arnoldus, Walte-
rus, Gerardus, Gilbertus, Emundus, Renerus, conversi in Hodunc, item Iwanus magister in
Postula et frater Hubertus.

Acta sunt hec Dominic anno M° CC° quadragesimo secundo, mense septembri, crastino
Nativitatis beate Marie semper virginis.

88

1243 juni 11

Robert I, bisschop van Luik, geeft de abt van Kloosterrade toestemming
de kloosterzusters van Kloosterrade en Scharn over te brengen naar een

176

a. 1243 nr. 88

87 a door dezelfde hand gecorrigeerd uit unamini A. – b de i is door dezelfde hand later toegevoegd A. –
c dit woord is met een verwijsteken abusievelijk tussen hec en anno boven de regel toegevoegd A.



plaats die Fons Beate Marie genoemd wordt, en daar (te Sinnich) een
klooster te stichten.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1701. – Hoog 76/74, breed 179/ 
170, pliek 15/15. – Aan perkamenten strook uithangend zegel (bevestigingstype 10): (S)
fragment van een troonzegel van de oorkonder, in witte was (vgl. Poncelet, Sceaux, afb. 17,
p. 167). – In dorso: (mogelijk ca. 1250-1290, nauwelijks leesbaar) De S[ynnich]. –
(mogelijk 14de eeuw, moeilijk leesbaar) De Synnich. – (17de eeuw) Licentia episcopi
Leodiensis translationis monialium ex Scharna in Synich (de laatste twee woorden
doorgehaald en vervangen door) ad locum qui Fons B.M. dicitur, anno 1243 9 iunii. –
(ca. 1770) III.5.A.1.

Afschriften
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 129-130, nr. 47, naar A. – C. (1728) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 188,
door notaris P.C. Poijck, naar A.

Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica III, p. 715 (onder nr. 130), van A. – b. Ernst,
Histoire du Limbourg VI, p. 231-232, nr. 167, fragment, van A.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 42, nr. 35. – Wauters, Table chronologique IV,
p. 396. – Schoolmeesters, Robert de Thourotte, p. 40, nr. 93. – Brouwers, Chapitre Sin-
nich, p. 104, nr. 13. – Haas, Chronologische lijst, p. 43, nr. 85.

Robertus Dei gratia Leodiensis episcopus universis presentes litteras inspecturis, s[alu-
tem]a in Domino.

Accedens ad nos dilectus in Christo filius abbas de Rode ordinis sancti Augustini, nostre
dyocesis nobis humiliter supplicavit ut, cum ipse moniales suas infra septa monasterii de
Rode commorantes necnon moniales de Scarne eiusdem ordinis propter earum commodum
ac honestatem ordin[is]b ad locum qui Fons Beate Marie dicitur, intendat transferre et ibidem
monasterium ydoneum instituere, nos eidem super hoc licentiam concedere paterna sollici-
tudine curaremus.

Nos autem ipsiusc iustis petitionibus inclinati eidem auctoritate presentium concedimus
ut dictas moniales ad locum eundem transferat et in loco predicto monasterium construat
sine iuris preiudicio alieni.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro duximus roborandas.
Datum anno Domini M° CC° quadragesimo tercio, feria quinta post Trinitatem.

nr. 88 a. 1243

177

88 a door een vlek is alleen de s goed leesbaar A, aangevuld naar BC. – b de twee laatste letters zijn
niet meer leesbaar A; ord. BC. – c een oorspronkelijk ipsis gecorrigeerd tot ipsius AB; ipsius C.



89

1243 november 10 Kloosterrade

Abt Marsilius en het convent van Kloosterrade roepen proosten, dekens,
pastoors en andere geestelijken op tot genereuze steun bij de bouw van
een nieuw klooster elders voor de zusters van Kloosterrade, omdat hun
klooster reeds driemaal is afgebrand, laten de weldoeners delen in de
vruchten van de gebeden en de goede werken van de negen aan de abt
onderhorige kloosters en laten weten dat aartsbisschop Koenraad van
Keulen de weldoeners een aflaat van veertig dagen verleent.

Origineel
A. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 7. – Hoog 103/108, breed 238/ 
239, pliek 8/10. – Een aan een perkamenten strook uithangend zegel (bevestigingstype 10):
(S) spitsovaal staandefiguurzegel van abt Marsilius van Kloosterrade, in witte was,
beschadigd. – In dorso: (14de eeuw) Monasterium combustum. – (14de eeuw?) SB
(lezing onzeker, mogelijk probatio penne; Boeren, Oudste oorkonden, p. 143, leest Scrip-
sit B). – (niet lang na 1514) C. – (16de eeuw) Dijt kloyster is zwerens verbrant. – (18de eeuw)
Indulgentie. 

Afschriften
B. (ca. 1714) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 308-309, z.n., naar A. – C. (1726) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 188, gewaar-
merkt door notaris J.W. Reul, naar A. – D. (ca. 1728) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich,
inv. nr. 188, gewaarmerkt door notaris J.W. Reul, naar A. – E. (18de eeuw) Maastricht,
RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1702 (voorheen Rolduc) slordig afschrift, naar B.

Vertaling in het Nederlands
F. (ca. 1696) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 187, p. 465, van A.

Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica IV, p. 408-409, nr. 68 (1254), wellicht van A. –
b. Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 104-105, nr. 14, van A.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 259, nr. 3 (1254). – Wauters, Table chronologi-
que V, p. 91 (1254 november 10).

Teksteditie
Het onderscheid tussen c en t is in A niet altijd duidelijk.

Viris venerabilibus et in Christo dilectis prepositis, decanis necnon ecclesiarum pastoribus
vel ecclesiasticis.
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a. 1243 nr. 89



M. permissione divina abbas totusque conventus in Rode devotum cum intimis oratio-
nibus obsequium fidelitati vestre lamentabiliter conquerimur quod ecclesia sororum nos-
trarum infra annos XVIII° bis combusta et gravibus expensis reedificata modo tercia vice
miserabili eventu incendio periit cum maximo dampno et dispendio rerum ipsarum soro-
rum nostrarum. 

Et quia in loco novo valde competenti novum claustrum edificare eis proponimus, sed
ad edificacionem proprie non suppetant facultates, rogamus et supplicamus universitati
vestre quatinus eis compati velitis, quia valde utile est, ut temporalia detis, quatinus eterna
recipiatis. Distincte enim exponimus vobis quanta beneficia rependantur omnibus bene-
factoribus, videlicet in novem claustris nobis subditis et in aliis locis ubicumque fratres
nostri commorantur, tam pro vivis quam pro defunctis communionem in quatuor milibus
missarum et in mille psalteriis et reliquis bonis que fiunt in vigiliis, in castigacionibus, in
matutinis, in ieiuniis et in omnibus horis tam nocturnis quam diurnis. Noverit eciam dis-
cretio vestra quod venerabilis dominus C. sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus afflic-
tioni et gravamini nostro compaciens pio motus affectu tam in suam dyocesim quam in
suffraganeorum suorum preces nostras admisit, omnibus benefactoribus nostris quadraginta
dies de iniuncta penitencia relaxat. Siqui autem volunt plenam fraternitatem recipere, ut fiat
eis in obitu sicut fratribus nostris, accedant et scribantur nomina eorum et studeant promereri
ad Dominum Deum. In ecclesia enim nova construenda altare fiet ad honorem beate Kathe-
rine virginis, in quo omni secunda feria missa celebrabitur pro benefactoribus nostris
defunctis et infra epdomadam missa pro peccatis pro omnibus viventibus benefacientibus
nostris.

Datum Rode, anno Domini millesimo CC° XL tercio, vigilia sancti Martini episcopi et
confessoris.

(in dorso:) Colonia
(op de pliek:) A

90

1246 april 16

Deken en kapittel van St.-Servaas te Maastricht, abt Marsilius en het
convent van Kloosterrade, alsmede deken en kapittel van de kerk te Ton-
geren geven een vidimus van twee oorkonden, d.d. mei 1232 en 5 april
1234, inzake de schenking van rechten te Herk-de-Stad aan de Onze-
Lieve-Vrouwekerk te Maastricht.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief kapittel Onze-Lieve-Vrouwe te Maastricht, inv. nr. 912. –
Hoog 204/204, breed 252/253, pliek 3/9. – Drie bevestigingsplaatsen voor uithangende

nr. 90 a. 1246
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zegels (bevestigingstype 1 of 10): (LS1-3). – In dorso: (15de eeuw, door verschillende
handen) Ista littera est ecclesie Beate Marie Traiectensis, tractans de obedientia de Wst-
herke. – (17de eeuw) Confirmatio donationis decime de Heerck de anno 1246. – (ca 1700)
1246.

Regesten
Franquinet, Inventaris O.L.V. Maastricht I, p. 27, nr. 14. – Haas, Chronologische lijst,
p. 46, nr. 93.

Teksteditie
De oorkonde wordt hier gedeeltelijk uitgegeven vanwege de betrokkenheid van abt en
convent bij de vidimering. Voor de tekst van de geïnsereerde oorkonden, die aan de vidi-
mustekst vooraf gaat, zie Franquinet, Inventaris O.L.V. Maastricht I, p. 19, nr. 10 en
p. 22-27, nr. 13.

– – – 
Nos decanus et capitulum Sancti Servacii in Traiecto, nos Marsilius abbas et conventus

Rodensis ecclesie ordinis sancti Augustini, nos decanus et capitulum Tungrensis ecclesie
Leodiensis dyocesis ista originalia vidimus non cancellata, non abolita, nulla parte sui
viciata et sigillis reverendi patris Leodiensis episcopi et capituli maioris ecclesie Leodien-
sis et viri venerabilis prepositi Sancti Gereonis in Colonia et Sancte Marie in Traiecto sigil-
lata.

In cuiusa testimonium sigilla nostra presentibus apponi fecimus.
Datum anno Domini M° CC° XL° sexto, feria secunda post dominicam qua cantatur

Quasimodo.

91

[1243 juni 11 - 1246 september 13]

Abt Marsilius en het convent van Kloosterrade wijzen aan het vrouwen-
klooster Sinnich alle goederen van de abdij te Sinnich alsmede bezittingen
elders toe en beloven dat het convent van Scharn met al zijn bezittingen
met Sinnich zal worden verenigd.

Origineel
A. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 8. – Hoog 129/127, breed 209/ 
212, pliek 13/12. – Een bevestigingsplaats voor een aan een perkamenten strook uithangend
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a. 1246 nr. 91

90 a mogelijk moet hierna het woord rei worden toegevoegd.



zegel (bevestigingstype 10): (SD). – In dorso: (14de eeuw) Pensio data nobis per dominum
nostrum abbatem Rodensis. – (niet lang na 1514) N en non opus excopiare.

Afschriften
B. (1262 juni 4) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 13, voor een groot
deel als insertie in hierna nr. 114, naar A. – C. (ca. 1700) Maastricht, RAL, archief
abdij Kloosterrade, inv. nr. 816, fragment, naar B. – D. (ca. 1700) Hasselt, RA, archief
klooster Sinnich, inv. nr. 188, door G.G. Firenschatz, secretaris van het klooster Sinnich,
fragment, naar C, later aangevuld naar A. – E. (eerste kwart 18de eeuw) Maastricht,
RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 311, z.n., fragment,
naar C.

Vertalingen in het Nederlands
F. (17de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 188, door notaris J.W. Reul,
van A. – G. (17de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 13, frag-
ment, van B.

Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica III, p. 716, nr. 131 (ca. 1245), van A. – b. Fran-
quinet, Inventaris Kloosterrade, p. 43-44, nr. 36 (1243), fragment, van C of E. – c. Brouwers,
Chapitre Sinnich, p. 105-107, nr. 15 (eind 1243), van A.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 299, nr. 2. – Wauters, Table chronologique IV,
p. 458 (ca 1245).

Datering
Deze oorkonde is niet gedateerd. De termini worden bepaald enerzijds door de datering
van de oorkonde (hiervóór nr. 88) waarin de bisschop van Luik toestemming geeft de
kloosterzusters van Kloosterrade en Scharn over te brengen naar het nog te stichten
Fons Beate Marie (Sinnich), anderzijds door de datering van de oorkonde (nr. 92), die
de pauselijke bevestiging van de overbrenging en van de fundatie van Sinnich bevat.

Overlevering
In de bevestiging van de onderhavige oorkonde in nr. 114, hier afschrift B, werd de tekst
grotendeels geïnsereerd. Voor de in B ontbrekende tekstgedeelten zie noot f-f en h-h. Het
in nr. 114 geïnsereerde gedeelte van de tekst wordt bij de editie van nr. 114 herhaald.
De afschriften C, D en E zijn op hun beurt onvolledige afschriften van het in B geïnse-
reerde fragment, aangevuld met de corroboratio en de datering van nr. 114, ontstaan
als pogingen tot reconstructie van A. Slechts in D is de tekst later aangevuld naar het
origineel van deze oorkonde.

Teksteditie
Het onderscheid tussen e en o is in A niet altijd duidelijk.

nr. 91 a. 1246
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Nos Marsilius Dei gratia abbas in Rode totusque eiusdem ecclesie conventus presentium
tenore litterarum protestamur quod sororibus nostris monialibus, cum eas ad honorem
Dei et ipsarum utilitatem ad novum claustrum Sinnechea transferre decrevissemus, talem
eisdem de communibus bonis nostris assignavimus portionem, omnia videlicet bona
nostra aput Sinnecheb, Nuedorpc, Giuelt, Bubaiz, Bergis, Rimist, Bredolo, Beggendorp,
Horindorpd, carratam vini in Odorp et Hersele, IIII°r amase annuatim, et vineas in Rindorp
cum personis attinentibus fquando a debito solute fuerintf. Promisimus preterea ipsis omnia
bona ad ecclesiam Scarnensem pertinentia, ita tamen quod sorores eiusdem ecclesie cum
ipsis in novo claustro collocentur et fiat ibi in nomine Domini unum ovile et unus pastor.
Habebunt etiam cappones C et XXti g et sex marcas censuum annuatim, quas in bonis supra-
scriptis recipient. hEt si quid ipsis de hac summa censuum in bonis supramemoratis defuerit,
ecclesia Rodensis de suis redditibus supplebit. Si vero aliquo impedimento interveniente
contingeret, quod bona Scarnensis ecclesie, sicut promissum fuerat, eis non accesserint,
secundum ordinationem domini ducis de Limburg et V. dapiferi sui et aliorum discretorum
virorum Deum timentium et utilitatem utriusque ecclesie diligentium qui adhoc invitati
fuerint, de bonis nostris propriis portionem ipsis dabimus competentem.

Ad maiorem autem premissorum certitudinem non plane dedimus sed obligavimus duas
curias nostras Crumbach et Endelstorp ut omnia ista que supramemorata sunt ante festum
beati Iohannis Baptiste proximum fideliter compleanturh.

Huius rei testes sunt V.i dapifer, Wilhelmusj villicus de Aschwilre, Reinardusk de Berge,
Hinricusl villicus de Castro, Wilhelmusm de Ailstorpn et fratres ecclesie Rodensis Th. prior
de Sinnecheo, Macharius cellerarius, Th. prior de Valle Sancte Marie et alii quamplures.

Ut autem hec omnia rata et imperturbata permaneant et sine omni cavillatione ad bonum
finem perducantur, presentem paginam sigillo nostro curavimus communire.

92

1246 september 13 Lyon

Paus Innocentius IV bevestigt de overbrenging van de kloosterzusters
van Kloosterrade en Scharn naar Sinnich en de toewijzing van goederen
voor hun levensonderhoud.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1703. – Hoog 250/251, breed 293/292,
pliek 19/20. – Enkele letters beschadigd door gaatjes op de vouw. – Een bevestigingsplaats
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a. 1246 nr. 92

91 a Sinniche B. – b Sinniche B. – c Nuendorp B. – d Horendorp B. – e hierna vini mogelijk gecorrigeerd
uit iiij B. – f-f ontbreekt B. – g XXXti B. – h-h ontbreekt B. – i Vdo B. – j Willelmus B. – k Renardus B. –
l Henricus B. – m Wilhelmus B. – n Alsdorp B. – o Sinniche B.



voor een aan een geel- en witzijden streng uithangend zegel (bevestigingstype 5): (BD).
Blijkens een aantekening van J.G. Fabricius, bekend uit E, was de loden bul eind
17de eeuw nog voorhanden: eratque appensum sigillum in plumbo e filis sericis flavis. –
In dorso: (13de/14de eeuw) Confirmatio papalia de (gevolgd door rasuur, aangevuld
15de eeuw) monialibus in Sinnich A. – (17de eeuw) Confirmatio papalis monasterii in
Synnich, atque de assignatione proventus monasterii Rodensis dominabus facta. – (17de/-
18de eeuw) Innocentius IV anno pontificatus IV 1247. – (ca. 1770) III.3.A.4. Confirma-
tion du pape Innocent IV de la translation des religieuses de Scharnen et de Rolduc a
Sinnich; item de la position des biens leur assignee par l’abbe de Rolduc 13 septembres
1247.

Afschriften
[B]. (1673) Niet voorhanden, maar bekend uit C, gewaarmerkt door notaris Albert Schol-
tis te Aken, naar A. – C. (1673) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 123, gewaar-
merkt door D.B. Coquelet, naar [B]. – [D]. (voor ca. 1690) Niet voorhanden, maar
bekend uit E, gewaarmerkt door notaris J.G. Fabricius, naar A. – E. (ca. 1690) Maas-
tricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 134, nr. 50
(1247), naar A. – [F]. (1692 december 12) Niet voorhanden, maar bekend uit G, gewaar-
merkt door notaris Hendrik Poijck, naar A. – G. (eind 17de eeuw) Hasselt, RA, archief
klooster Sinnich, oorkonden, nr. 9, naar [F]. – H. (eind 17de eeuw) Hasselt, RA, archief
klooster Sinnich, oorkonden, nr. 9, naar A. – I. (1728) Hasselt, RA, archief klooster Sin-
nich, inv. nr. 188, door P.C. Poijck, naar A. – J. (18de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster
Sinnich, oorkonden, nr. 9, gewaarmerkt door notaris C.A. Cox, naar A, met een vertaling,
zie M. – K. (18de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 192, gewaarmerkt
door notaris C.A. Cox, naar A. – L. (18de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich,
inv. nr. 187, naar K.

Vertaling in het Frans
M. (18de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 9, vertaling door
notaris C.A. Cox, van J.

Druk
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica III, p. 715, nr. 130 (1243), wellicht van A.

Regesten
Wauters, Table chronologique IV, p. 479. – Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 107, nr. 16. –
Potthast, Regesta pontificum II, p. 1038, nr. 12.272.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Samenhang
Zie hiervóór nr. 88 voor de reeds op 11 juni 1243 verleende toestemming door Robert I,
bisschop van Luik.

nr. 92 a. 1246
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Innocentius episcopus, servus servorum Dei dilectis filiis ··a abbati et conventui monasterii
Rodensis ordinis sancti Augustini, Leodiensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit
rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum.

Exhibita siquidem nobis vestra petitio continebat quod moniales de Rode et de Scar-
nense [m]onasteriorumb vestri ordinis ad monasterium vestrum pleno iure spectantium ad
locum monasterio ipsi subiectum qui Sinkec vulgariter dicitur, ubi competentius virtutum
Domino sub regulari habitu servire poterunt, sunt de consensu venerabilis fratris nosterd

Leodiensis episcopi locorum diocesani translate assignata illis pro sustentatione ipsarum per
vos certa de bonis vestri monasterii portione.

Nos igitur vestris supplicationbuse inclinati, quod super hoc pie ac provide factum est,
gratum habentes et ratum illud auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patro-
cinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei
ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omni-
potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Lugduni, idibus septembris, pontificatus nostri anno quarto.

(in de rechterbovenhoek:) een teken (doorgehaald)
(rechts op de pliek:) een kanselarijteken
(in dorso:) .Louain. – Rodensis abbas

93

[1222 - 1246]

Adelheid van Godesberg schenkt het klooster Marienthal van een jaar-
lijkse aam wijn uit een wijngaard te Mushelte, die van Hendrik de Lange
is geweest, voor het houden van een jaargetijde voor haar overleden
echtgenoot Herman en, na haar overlijden, ook voor haarzelf. De oor-
konde is bezegeld door Marsilius, abt van Kloosterrade.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. (midden 18de eeuw) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1655, gewaar-
merkt door notaris J.G. Fabritius, mogelijk naar [A].
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a. 1246 nr. 93

92 a tussen beide digniteitspunten is ruimte opengelaten voor een initiaal A. – b door een gat in het per-
kament is de begin-m niet goed leesbaar A. – c door dezelfde hand op rasuur gecorrigeerd, mogelijk
uit Sinik A. – d aldus A, lees nostri. – e aldus A, lees supplicationibus.



Druk
a. Boeren, Oudste oorkonden, p. 188, bijlage 2, van B.

Regest 
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 230, nr. 31.

Datering
De termini van deze oorkonde zijn die van het abbatiaat van Marsilius.

In nomine summae et individuae Trinitatis.
Notum sit omnibus fidelibus Christi in Vallea Sanctae Mariae manentibus quod domna

Adeleidis de Gudensberch pro anima mariti sui Hermanni tale beneficium contulit ecclesiae
Vallis Sanctae Mariae, ut singulis annis in festo sancti Valentini amministretur conventui
ama vini, quia ea die est anniversarium iamdicti Hermanni, et cum ipsa obierit, eius anniver-
sarium eadem die agatur. Haec ama proveniet de vinea in Mushelte, quae fuerat Heinrici
Longi.

Ut hoc ratum teneatur, scripto confirmatum est et sigillo abbatis nostri Marsilii roboratum
in praesentia totius conventus.

94

1246 [april 6 - 1247 maart 30]

Abt Marsilius van Kloosterrade draagt op verzoek van Otto, proost van
het kapittel van de Mariakerk te Aken, aan Jan, zoon van Frank van
Scherwier, het personaat van de kerk van Spaubeek op, dat ter begeving
van de abdij staat.

Vermelding
De oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit de tweede versie van
de Continuatio van de Annales Rodenses door Heyendal uit de eerste helft van de 18de eeuw
(Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1190, ad 1246). De betreffende
passage luidt: Anno millesimo ducentesimo XLVI Marsilius abbas cuidam Ioanni filio
Franconis de Scherwigen personatus ecclesiae de Spalbeck, quod tunc ad ecclesiae
Rodensis collationem pertinebat, contulit ad petitionem nobilis viri Ottonis Aquensis
praepositi, cuius collationis documentum extat.

Vermelding in druk
Boeren, Oudste oorkonden, p. 95.

nr. 94 a. 1247
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Datering
Aangenomen is dat de aangehaalde passage naar de in deze periode gebruikelijke paasstijl
is gedateerd (zie Inleiding, p. XVI-XVII). Bij gebruik van kerststijl dateert de passage
van 1245 december 25 - 1246 december 24).

95

1247 oktober

Irmgard, hertogin van Limburg en gravin van Berg, en haar zonen Adolf
en Walram IV bevestigen de geïnsereerde oorkonde, hiervóór nr. 50.

Origineel
[A]. Niet voorhanden, maar blijkens a ca. 1800 nog gezien door Ernst, die de toestand
van de bezegeling als volgt beschrijft: ‘Le sceaux de la charte de la duchesse Irmengarde
est tombé. Celui du duc Waleran pend à queue tressée de soie verte. Celui d’Adolphe est
suspendu a des filets de soie rouge, il n’a d’empreinte que d’un cote. Ils sont tous les
deux sur pâte blanchâtre.’

Afschriften
[B]. (15de/16de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit C, in Cartularium II van de
abdij Kloosterrade, fol. 11, naar [A]. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloos-
terrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 135-136, nr. 51, naar [A] en [B].

Druk
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 167-168, nr. 81, van [A].

Tekteditie
De tekst is uitgegeven naar C. De spellingsvarianten in a hebben geen betekenis.

Irmengardis ducissa de Lemborgh, comitissa de Monte, eiusque filii Adolphus et Walle-
ramus. 

Notum facimus universis et presentibus protestamur nos vidisse privilegium parentum
et antecessorum nostrorum ipsorum sigillis confirmatum per omnia in hunc modum:a

– – – 
Nos igitur eandem donationem parentum et antecessorum nostrorum divinae remuneratio-

nis intuitu et ob remedium animarum ipsorum et nostrarum ratam et gratam habere volumus
in perpetuum et hoc per praesens scriptum sigillorum nostrorum appensionibus protestamur.

Datum anno Domini M° CC° XL septimo, mense octobris. Faeliciter, amen.
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96

1248 januari 12 Luik 

Pieter, kardinaal-diaken van St.-Georgius ad Velum Aureum en pause-
lijk legaat, beveelt de cantor van het kapittel van St.-Bartholomeus te
Luik en Jan Frumont, kanunnik van dat kapittel, een onderzoek in te
stellen naar de klacht van het kapittel van St.-Pieter te Luik dat het door
de abt van Kloosterrade, de hertog van de Ardennen alsmede door enige
andere geestelijken en leken in de steden en diocesen van Luik, Keulen
en Kamerijk in geld, goederen en rechten is benadeeld.

Origineel
A. Luik, RA, archief kapittel van St.-Pieter te Luik, oorkonden, ad datum. – Hoog
119/122, breed 158/157, pliek 12/15. – Een bevestigingsplaats voor een uithangend zegel
(bevestigingstype 4-6): (LS). – In dorso: (tweede helft 13de eeuw) Decanus et capitulum
ecclesie Sancti Petri (aangevuld 14de eeuw) habent iudicem Fromont de Sancto Bartho-
lomeo a Petro legato, apostolice sedis.

Regest
Poncelet, Inventaire Saint-Pierre, p. 14, nr. 36.

Petrus miseratione Divina Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalis, apos-
tolice sedis legatus discretis viris ·· cantori et Iohanni dicto Frumont canonico ecclesie
Sancti Bartholomei Leodiensis salutem in Domino.

Conquesti sunt nobis ·· decanus et capitulum ecclesie Sancti Petri Leodiensis quod ··
abbas Rodensis, nobilis vir dux Ardennie et quidam alii clerici et laici Leodiensium, Colo-
niensium et Cameracensium civitatum et diocesium super quadam pecunie summa, terris,
possessionibus, decimis et rebus aliis iniuriantur eisdem, ideoque discretioni vestre pre-
sentium auctoritate mandamus quatinus parcibusa convocatis, audiatis causam et fine debito
terminetis facientes quod decreveritis per censuram ecclesiasticam firmiter observari, pro-
viso ne in terra dicti nobilis excommunicationis vel interdicti sententiam proferatis nisi a
sede apostolica vel a nobis mandatum super hoc receperitis speciale. Testem autem qui
fuerint nominati si se gratia, odio vel timore subtraxerint, simili censura cogatis veritati testi-
monium perhibere.

Datum Leodii, II idus ianuarii, anno Domini M° CC° XL° VIII°.

(linksboven:) gv
(rechts op de pliek:) G.V.

nr. 96 a. 1248
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97

1248 juli 29 legerkamp voor Aken

Pieter, kardinaal-diaken van St.-Georgius ad Velum Aureum en pauselijk
legaat, keurt goed en bevestigt dat het aantal kanunniken te Klooster-
rade wordt bepaald op hooguit veertig.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 689 (voorheen Rolduc, oorkonden,
nr. 21). – Hoog 104/106, breed 175/174, pliek 17/18. – De tekst is sterk verbleekt, maar
was blijkens C omstreeks 1690 nog goed te lezen. – Een bevestigingsplaats voor een uit-
hangend zegel aan een witzijden koord, waarvan een restje aan de achterzijde zichtbaar
is (bevestigingstype 4 of 5): (SD). – In dorso: (ca. 1250-1290) Confirmatio super nume-
rum personarum (aangevuld 14de eeuw) in Rode ducis. – (ca. 1700) Anno 1244 29 iulii. –
(ca. 1770) II.30.A.4.

Afschriften
[B]. (15de/16de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit C, in Cartularium II van de abdij
Kloosterrade, fol. 10, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Klooster-
rade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 130-131, nr. 48 (1244), naar A en [B].

Afbeelding
D. Maastricht, RAL, fotocollectie charters voor 1301, negatief nr. 81 11 03-81-05.

Drukken
a. Paquay, Actes du légat, p. 112, nr. 3, van C. – b. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 233-
234, nr. 9, van C.

Regest
Wauters, Table chronologique XI-1, p. 755.

Datering
De plaats van handeling en de daar heersende oorlogstoestand wijzen op de periode van
het Akense beleg door Rooms-Koning Willem van Holland, van 4 mei tot 18 oktober
1248. De pauselijk gezant vertrok na 21 mei uit Maastricht en verbleef tenminste sinds
25 mei te Aken, waar hij, kennelijk met onderbrekingen, tot begin november bleef. De
datering op 29 juli is daarmee in overeenstemming. Vgl. Böhmer, Regesta Imperii V-3,
p. 1552-1553, nr. 10216-10225.

Teksteditie
Door verbleking is een groot deel van de tekst van A zeer slecht leesbaar. De tekst is
uitgegeven op basis van A en D. De onleesbare tekstgedeelten zijn tussen teksthaken
aangevuld naar C.
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Petrus miseratione divina Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalis, aposto-
lice sedis legatus dilectis in Christo ·· abbati et conventui de Rode ordinis [sancti Augustini],
Leodiensis diocesis, salutem in Domino.

Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere [consensum et] vota, que a
rationis tramite non discordant, effectu prosequente complere.

Eapropter, dilecti in [Domino], vestris iustis postulationibus grato [concurrentes] assensu
quadraginta canonicorum numerum, quem in ecclesia vestra deliberatione provida vos
prop[onitis] statuisse ac iuramento firmasse, sicut iuste [taxatus est et statutus, auctoritate
praesentium] confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, nisi adeo ipsius
[ecclesiae facultates accrev]erint, quod in ea personarum numerus merito sit augundus,
auctoritate sedis apostolice s[emper salva].

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis [infringere vel
ei ausu temerario contr]aire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum Eius se noverit incursurum.

[Datum in castris coram Aquis, quarto kalendas augusti anno] Domini M° CC° XLVIII°.

98

1248 [mei 4 - oktober 18] legerkamp voor Aken

Koenraad, aartsbisschop van Keulen, doet ter leniging van de schade ten
gevolge van de Keulse oorlogen ten gunste van de abdij Kloosterrade
afstand van zijn rechten op de novale tienden te Lommersum en elders
in het diocees en op de novale tienden, die sommige ridders zoals Chris-
tiaan van Ottenheim aan de abdij weigeren te betalen.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 806. – Hoog 181/178, breed 261/ 
261, pliek 27/29. – Een aan een wit- en groenzijden koord uithangend zegel (beves-
tigingstype 4): (S) spitsovaal troonzegel van de oorkonder, in bruine was, beschadigd;
(CS) ovaal portretzegel van de oorkonder (= Venner, Zegels, afb. 11-12, p. 52). – In
dorso: (ca. 1250-1290) De decima novalium in Lomenzheim. – (ca. 1700) Anno 1248. –
(ca. 1770) II.3.B.3. Confirmation du droit de l’abbaye de Rolduc de dimer les novales
de Lommersom faite par Conrard, archeveque de Cologne 1248.

Afschriften
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 136-137, nr. 52, naar A. – [C]. (18de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit a, door
Wynants, lid van de Raad van Brabant.

Drukken
a. Miraeus-Foppens, Opera diplomatica IV, p. 409, nr. 69, van [C]. – b. Franquinet,
Inventaris Kloosterrade, p. 44-45, nr. 37, van A.

nr. 98 a. 1248
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Regesten 
Wauters, Table chronologique IV, p. 548. – Cardauns, Regesten Konrad von Hostaden,
p. 30, nr. 219. – REK III-1, p. 200, nr. 1418. – Haas, Chronologische lijst, p. 46, nr. 95.

Datering
De datering wordt bepaald door de periode van het beleg van Aken door Rooms-Koning
Willem van Holland; vgl. MGH DD Heinrici Rasponis, nr. 39, p. 71-72, nr. 45, p. 78-80
en Böhmer, Regesta Imperii V-2, p. 926, nr. 4917.

Conradus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, sacri imperii per Ytaliam
archicancellarius dilectis in Christo abbati et conventui Rodensis ecclesie ordinis sancti
Augustini, Leodiensis dyocesis, salutem eternam in Domino.

Cum decimas novalium aput Lomunzheim vel alias in nostra dyocesi habeatis, in qui-
bus nobis ius vendicare possemus, cumque etiam sint quidam milites, utpote Cristianus de
Ottenheim seu alii qui, licet de agris cultis decimas vobis solvant, de novalibus que ipsi
excoluisse dicuntur, decimas solvere contradicunt, de quibus nos intromittere seu de facto
seu de iure possemus, nos optentu devotionis quam ad nos et nostram habetis ecclesiam,
speciali vos favore et gratia prosequentes, volentes etiam aliquam per nos vobis fieri damp-
norum recompensationem, que occasione guerrarum ecclesie Coloniensis nostris dinoscimini
sustinuisse temporibus, vobis quicquid iuris de utrisque decimis prenotatis competere nobis
posset, duximus absolute ac simpliciter remittendum volentes ut sine omni contradictione
predictas in perpetuum decimas optineatis pacifice et quiete.

In huius ergo nostre concessionis testimonium litteram hanc conscribiia et nostro sigillo
fecimus communiri.

Datum et actum in castris coram Aquis, anno Domini M° CC° XL° VIII°.

99

1249 augustus 21 Lyon

Paus Innocentius IV bevestigt deken en kapittel van St.-Marie te Aken
mede op verzoek van Rooms-Koning Willem in hun bepaling over de
residentieplicht en beveelt de abt van Kloosterrade erop toe te zien dat
niemand inbreuk hierop maakt.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Marie te Aken, oorkonden, nr. 86
(voorheen nr.73). – Hoog 174/171, breed 232/228, pliek 22/23. – Een aan een hennepen
koord uithangend zegel (bevestigingstype 4): (B) ronde bul van de oorkonder. – In dorso:
(vermoedelijk contemporain) Confirmata confirmationis statuti ecclesie Aquensis. – (eind
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13de/begin 14de eeuw) XVIIIa littera. – (14de eeuw) Quod nullus canonicus [….]ndus
prebende sue percipiat nisi resideat personaliter. – (15de eeuw) Quod nullus absens cano-
nicus percipiat secundus prebende. – (18de eeuw) N. 5°. – (eind 18de eeuw) Stift B.M.V.
zu Aachen.

Afschriften
B. (1491-1499) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Marie te Aken, regis-
ters, nr. 7 (voorheen Copiar D), p. 7-8, nr. 20, door notaris Hendrik Snijders, naar A. –
C. (ca. 1698) Aken, Bischöfliches Diözesanarchiv, Collectie Handschriften, nr. 358 (5006),
p. 94-95, nr. 6, gewaarmerkt door notaris W. Kirberich te Aken, naar A.

Druk
a. Meuthen, Aachener Urkunden, p. 401, nr. 163, van A.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei dilecto filio ··a abbati Rodensi Leodiensis
diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Puritas fidei et bsinceritatis devotio dilectorumb filiorum ··c decani et capituli ecclesie
Sancte Marie Aquensis Leodiensis diocesis promerentur, ut petitionibus eorum benignum
accommodantes auditu millas ad exauditionis gratiam admittamus, que honorem et commo-
dum ipsorum ecclesie specialiter respicere dinoscuntur.

Cum itaque, sicut lecta coram nobis eorum petitio continebat, in ecclesia sua provide olim
duxerint statuendum statutum huiusmodi iuramenti munimine roborantes, ut nullus ecclesie
predicte canonicus sue percipiat prebende proventus, nisi divinis insistens obsequiis personali-
ter resideat in eadem, nos eorum et carissimi in Christo filii nostri W. regis Romanorum illus-
tris nobis super hoc cum instantia supplicantis devotis precibus annuentes, statutum huiusmodi
ratum et firmum habentes, quibuslibet indulgentiis cuicumque persone ab apostolica se decon-
cessisd ad hoc contrariis nequaquam obstantibus auctoritate apostolica duximus confirmandum. 

Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus non permittas predic-
tos decanum et capitulum contra confirmationis nostre tenorem super hiis ab aliquibus inde-
bite molestari, molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasticam appellatione postposita
compescendo.

Datum Lugduni, XII kalendas septembris, pontificatus nostri anno septimo.

(rechtsboven:) Ma. (doorgehaald)
(linksboven:) G.
(op de pliek, rechts:) p. At.
(in dorso:) + Henricus de Aldenhoven impetravit +

nr. 99 a. 1249
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1250 [maart 25 - 1251 april 15] Bonn, St.-Cassiuskerk

Proost, deken en kapittel van St.-Cassius te Bonn bevestigen abt en
convent van Kloosterrade in het recht na het overlijden van de huidige
pastoor één van de kanunniken van de abdij voor te dragen als dienst-
doende priester van Hersel en stellen de verplichtingen van die priester
jegens het kapittel vast.

Originelen
[A1]. Niet voorhanden, maar bekend uit Tille en Krudewig, Archive Rheinprovinz I, p. 154,
nr. 5: ‘Hersel, Kath. Pfarrambt. Or(iginal) 4 S(iegel) 1 ab 2 verstümmelt’, exemplaar
bestemd voor de abdij Kloosterrade. Van dit origineel is slechts een foto voorhanden; zie
onder Overlevering. – Vier bevestigingsplaatsen voor aan koorden uithangende zegels
(bevestigingstype 1 met knoop als 6): (SD1) gezien de aantekening op de pliek waarschijn-
lijk van Koenraad van Hochstaden, aartsbisschop van Keulen. – (S2) zwaar beschadigd
zegel, gezien de aantekening op de pliek waarschijnlijk van het kapittel van St-Cassius te
Bonn. – (S3) beschadigd zegel, gezien de aantekening op de pliek waarschijnlijk van God-
fried, proost van het kapittel van St-Cassius te Bonn. – (S4) spitsovaal zegel, gezien de aan-
tekening op de pliek waarschijnlijk van de deken van het kapittel van St-Cassius te Bonn.
Van het aangekondigde zegel van Kloosterrade is geen spoor te vinden.
A2. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Cassius te Bonn, oorkonden, nr. 43. –
Hoog 220/211, breed 209/210, pliek 21/17. – Vijf bevestigingsplaatsen voor aan groen-
zijden koorden uithangende zegels (bevestigingstype 1 met knoop als 6), uitgezonderd
de plaatsen 1 en 5: (LS1). – (SD2-4). – (LS5). – In dorso: (14de eeuw) Ad refectorium.
Littera quod regens in Hersel tenetur singulis annis a meum decanum I caratam vini
(daarboven toegevoegd:) valens florenum ad refectorium. – (17de eeuw) 0. Refectorium.
Littere quod regens in Hersel tenetur singulis annis carratam vini 1 florenum et ceram
II libra. – (17de eeuw) P.P. 13. – (eind 18de eeuw) Stift Sancti Casii zu Bonn Capsa A.
Nro. 28.

Afschriften
[B]. (15de/16de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit D, in Cartularium II van de
abdij Kloosterrade, fol. 5-6, wellicht naar [A1]. – [C]. (16de eeuw) Bonn, Landratsamt,
nr. 10, niet voorhanden (verloren gegaan door oorlogsgeweld in 1945), maar bekend uit Tille
en Krudewig, Archive Rheinprovinz I, p. 142, nr. 10, wellicht naar [A1]. – D. (ca. 1690)
Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 137-138,
nr. 53, naar [A1] en [B]. – E. (ca. 1715) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapit-
tel St.-Cassius te Bonn, registers, nr. 1, p. 69-70 = fol. 50, naar A2.

Overlevering
Een foto uit 1973 van [A1] is aangetroffen in de nalatenschap van J.J. Stassen, destijds
directeur van Rolduc, gemaakt in de pastorie van de St-Aegidiusparochie van Hersel. De
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varianten in de tekst en de beschrijving van de zegels zijn, voorzover mogelijk, gebaseerd
op deze foto. De beide originelen zijn door dezelfde hand gemundeerd. In de corrobor-
ratio worden vijf zegels aangekondigd. Aan A2 zijn vijf zegels bevestigd geweest. Aan
[A1] hangen vier zegelstaarten. Blijkens de aanduidingen op de pliek is [A1] niet door
Kloosterrade bezegeld geweest, hetgeen bevestigt dat [A1] waarschijnlijk het voor Kloos-
terrade bestemde exemplaar is geweest. 

Druk
a. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 234-235, nr. 10, van D.

Regesten
Tille en Krudewig, Archive Rheinprovinz I, p. 154, nr. 5. – REK III-1, p. 223, nr. 1615.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de in deze periode gebruikelijke paasstijl is geda-
teerd (zie Inleiding, p. XVI–XVII). Bij gebruik van kerststijl dateert de oorkonde van
1249 december 25 - 1250 december 24.

Samenhang
Zie over de kerk van Hersel ook hiervóór nr. 18.

In nomine Domini amen.
Godefridus Dei gratia prepositus, Th. decanus totumque capitulum ecclesie Bunnensis

omnibus presens scriptum inspecturis imperpetuum.
Cum vita mortalium simul labatur cum tempore, provida consideracione cavendum est,

ne succedencium cavillacione solvantur que presentes duxerint rationabiliter ordinanda.
Noverint ergo tam presentes quam futuri quod, cum ecclesia Rodensis Leodiensis dyo-

cesis de antiqua et approbata consuetudine annis pluribus observata ecclesiam de Hersille
Coloniensis dyocesis ab ecclesia nostra tenuissenta et eam per fratres suos qui pro tempore
fuerunt ad hoc deputati, idonei officiassent abbate Rodensi presentante et preposito Bun-
nensi cura prefate ecclesie investiente eosdem, tandem per personam quandam alterius
ecclesie, sed eiusdem ordinis fuit eadem ecclesia iniuste ac violenter per annos aliquot
occupata, que tamen auctoritate venerabilis patris domini Conradi Coloniensis archiepiscopi,
tunc apostolice sedis legati, per sentenciam diffinitivam rationabiliter est ammota, quare
nobis prefati abbas et conventus Rodensis humiliter supplicarunt, ut ne de cetero super
eorum presentacione dubitacionis scrupulus oriatur, ipsos paterne et benigne prospicere
dignaremur. 

Nos vero matura deliberatione prehabita ipsorum iustis peticionibus et piis desideriis grato
concurrentes assensu, nichilominus tam nostre quam ipsorum ecclesie utilitati et commodo
consulentes de unanimi et expresso omnium consensu volumus, consentimus et ordinamus,
ut Wilhelmo nunc rectore de Herseleb defuncto vel per obienciamc maioris ammoto abbas

nr. 100 a. 1251
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Rodensis qui pro tempore fuerit, de consilio seniorum fratrum suorum, unum de fratribusd

canonicis Rodensis ecclesie ad curam animarum ecclesie de Hersillee recipiendam prepo-
sito Bunnensi presentet, qui sic presentatum, omni occasione et contradiccione postposita
investiat et admittat. Ut autem ecclesie Bunnensis debita subieccio et reverencia ac eccle-
sie Rodensis titulus et ius presentandi successive inperpetuumf recognoscatur, ordinamus
et volumus ut singulis annis investitus de Hersileg unam carratam vini ad usus capituli
Bunnensis vel duas marcas, si vinumh malei creverit, et unum jaureum valentemj XII num-
mos usuales domino preposito Bunnensi ad offerendum in die beatorum martirum Cassii
et Florencii ac unum cereumk de duabus libris ecclesie assignabit. Hoc adiectol quod exe-
quie singulorum canonicorum Bunnensium in obitu mtanquam ipsiusm corpore presente et
anniversarii eorundem singulis annis in celebracione misse et commendacione an conventu
memorato et rectore de Herseleo observabuntur. 

Accedente super premissis omnibus venerabilis patris domini Coloniensis archiepiscopi
consensu et auctoritate, cuius sigillum una cum ecclesiarum Bunnensis ac Rodensis nec-
non ·· prepositi ac decanip Bunnensis sigillis carte presenti in testimonium et firmitatem est
appensum.

Actum anno Domini millesimo CCq quinquagesimo, in capitulo ecclesie Bunnensis.

(op [A1], op de pliek bij elk van de vier zegelbevestigingen door de hand die ook de tekst
schreef:) Sigillum Conradi archiepiscopi Coloniensis; sigilla capituli Bunnensis; prepositi
Bunnensis; decani Bunnensis

101

1252 december 1 Keulen, domkerk

Koenraad, aartsbisschop van Keulen, verleent zijn goedkeuring aan het
verdrag waarbij proost, deken, scholaster en kapittel van Rees de tiend
die het klooster Marienthal samen met de abdij Kloosterrade aan het
kapittel placht te betalen over 115 morgen wijngaard binnen de parochie
Dernau, in eeuwigdurende pacht overdragen aan het klooster Marienthal
voor honderd mark Keuls ineens en tegen een jaarlijkse betaling van een
voeder wijn.
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100 d hierna suis [A1]. – e Hersele [A1]. – f imperpetuum [A1]. – g Hersille [A1]. – h de v lijkt later tus-
sengevoegd A2. – i de m door overschrijven verbeterd uit een andere letter A2. – j-j de woorden aureum
valentem deels op rasuur A2. – k de tweede e verbeterd uit een andere letter, mogelijk een a A2. –
l de o verbeterd uit een andere letter A2. – m-m tanquam op rasuur A2; ipsius tamquam [A1]. – n ver-
beterd uit een ander teken (mogelijk een voor et-ligatuur) A2. – o Hersille [A1]. – p hierna digniteits-
punten [A1]. – q ducentesimo [A1].



Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel van Rees, oorkonden, nr. 35. – Hoog
339/336, breed 538/546, pliek 38/40. – De oorkonde is door middel van diagonale sneden
gecancelleerd. – Enig tekstverlies door verbleking van de inkt en door slijtage op de
vouwen. – Zes aan verschillende kleuren streng uithangende zegels (bevestigingstype 4
en voor het derde zegel 5): (S1) aan roodzijden streng spitsovaal troonzegel van de
oorkonder, in donkergroene was; (CS) ovaal knielendefiguurzegel (vgl. Ewald, Rheinische
Siegel I, p. 17 en pl. 18, nr. 4-5), beschadigd. – (S2) aan groenzijden streng rond heili-
genzegel van het domkapittel van Keulen, in donkergroene was (vgl. Ewald, Rheinische
Siegel IV, p. 27 en pl. 9, nr. 2), beschadigd. – (S3) aan groen- en roodzijden streng spits-
ovaal staandefiguurzegel van Godfried, proost van het kapittel van St.-Cassius te Bonn;
(CS) rond wapenzegel (vgl. Ewald, Rheinische Siegel IV, p. 10-11 en pl. 61, nr. 7 en 10),
beschadigd. – (S4) aan groen- en roodzijden streng spitsovaal staandefiguurzegel van
de proost van Rees in donkergroene was, beschadigd. – (S5) aan groen- en roodzijden
streng spitsovaal heiligenzegel van de deken van Rees, in donkergroene was, beschadigd. –
(S6) aan groen- en roodzijden streng spitsovaal heiligenzegel van de scholaster van Rees,
in donkergroene was. – Een bevestigingsplaats voor een uithangend zegel: (LS7).

Regesten
REK III-1, p. 234, nr. 1704. – Bous en Klein, Quellen Ahrweiler, p. 58, nr. 80.

Datering
Het secundo in de datering kan zowel bij het jaarcijfer als bij de dagtekening getrokken
worden. In het laatste geval dateert de oorkonde van 30 november 1250. Het leesteken
na secundo in A is reden aan te nemen dat de oorkonde van december 1252 dateert.

Samenhang
In 1488 verkocht het kapittel van Rees alle tienden in de parochie Dernau aan het kloos-
ter Marienthal; zie Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 241. Hoogstwaarschijnlijk is de
oorkonde toen gecancelleerd.

Conradus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, sacri imperii per Ita-
lyam archicancellarius notum facimus universis quod constituti in nostra presentia dilecti
in Christo Gerardus prepositus, Theodericus decanus, Godescalcus scolasticus et capitulum
ecclesie Ressensis ex parte una, et Thomas prior sive provisor ecclesie Vallis Sancte Marie
pro se et ipsius ecclesie conventu ex altera ordinationi de cuiusdam firme locatione, de qua
inferius mentio sit expressa, facte sive inite inter ipsos nostrum consensum accedere cum
ea qua d[……]sa instantia, postularunt. Confitebantur siquidem antedicti prepositus, deca-
nus, scolasticus et capitulum quod ipsorum ecclesia existente gravibus debitis non sine
voragine usurarum longi temporis obligata, cuius quidem dispendii causam onera subven-
tionum Romane ecclesie necnon guerrarum continua discrimina induxerunt, et hoc potis-
sime quod ipsi pro unione ecclesie parrochialis in Dernowe, que quidem unio emendavit
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magna in parte ipsorum prebendas, longo tempore cum expensis gravibus laborarunt, ipsi
rebus sic se habentibus, attendentes se alias ab huiusmodi angustiarum perplexitate rele-
vari non posse decimas illas vini, quas hactenus ecclesia Vallis Sancte Marie predicta nec-
non ecclesia Rodensis Leodiensis dyocesis ipsi ecclesie Ressensi de centum et quindecim
iurnalibus vinearum sitarum in parrochia Dernowe solvere consueverant ab antiquo, ipsis
priori et conventui Vallis Sancte Marie de communi consilio et assensu receptis provide
centum marcis denariorum Coloniensium, duodecim solidis pro marca qualibet computatis,
locarunt seu concesserunt ad firmam perpetuo obtinendam, ita quod annuatim ex nunc inan-
tea eis a priore et conventu prefatis una carrata vini et non amplius vindemiarum tempore
pensionis nomine de ipsis decimis persolvatur. Et quia dicte marce in ipsius capituli et
ecclesie Ressensis utilitates necessarias adeo sunt converse quod a debitorum onere occa-
sione quorum ipsum capitulum et ecclesia paciebantur non modicum dispendium et iacturam
extiterunt, hoc tempore relevata, nos huic facto nostr[..]b prebentes assensum predictarum
utique consideratione causarum inducta precipimus huius cformam ordinationisc inter ipsas
ecclesias inviolabiliter observari firmamque decimarum ipsarum memorati[.]d priori et
conventui de nostri conniventia et assensu capituli econfirmamus ac presentis scriptie patro-
cinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre confirmationis paginam infringere vel ei
ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem Dei omni-
potentis beatorumque Petri et Pauli apostolorum Eius ac nostram se noverit incursurum.

In cuius rei testimonium et firmitatem perpetuamf presentem paginam nostro, capituli nos-
tri, Godefridi prepositi Bvnnensis archidiaconi loci in Dernowe supradicti necnon et pres-
criptorum ·· prepositi, ·· decani, scolastici et capituli Ressensis ecclesie supradicte sigillis
duximus roborandam.

Actum in capitulo maioris ecclesie Coloniensis presentibus omnibus prenominatis ac aliis
quampluribus, anno Domini millesimo CC° quinquagesimo secundo kalendis decembris.

102

1253 maart 1 Perugia

Paus Innocentius IV bericht aan de abt van Kloosterrade dat hij aan alle
geestelijken en leken van Aken de gunst heeft verleend dat zij niet door
een bevelschrift van de paus of van een van zijn legaten voor een gerecht
buiten de stad kunnen worden gedaagd, behalve door een pauselijk man-
daat dat van de onderhavige gunstverlening in het bijzonder melding
maakt, en beveelt de abt toezicht te houden op de naleving hiervan.
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101 b 2 letters zijn weggesleten op de vouw A; er zal nostrum hebben gestaan. – c-c de lezing van deze woor-
den is door slijtage op de vouw onzeker A. – d de slotletter, wellicht een s, weggesleten A. – e-e de lezing
van deze passage is door slijtage op de vouw onzeker A. – f door een vlek is de lezing onzeker A.



Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registrering
B. (1253 maart 1) Rome, Vaticaans archief, Reg. Innocentii IV, deel 22: anno X, fol. 251v,
nr. 537.

Drukken
a. MGH Epistulae saeculi XIII selectae III, p. 159, nr. 191, van B. – b. Berger, Registres
Innocent IV, III, p. 189, nr. 6394, van B.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Overlevering
Onder één nummer geeft het sub B genoemde register in het Vaticaans archief zowel een
registrering van de pauselijke gunstverlening aan de geestelijken en leken van Aken als
van het onderhavige mandaat aan de abt van Kloosterrade, maar dit bevelschrift is
alleen overgeleverd in de vorm van een korte notitie in het sub B genoemde register. Van
de gunstverlening aan de Akenaren zelf – dat door ons voor een belangrijk deel in het
mandaat ingevoegd wordt (zie hierna onder Tekstreconstructie) – is daarentegen naast
de bovengemelde registratie nog een afschrift voorhanden in de vorm van een insertie
in een bul van paus Clemens IV d.d. 1267 april 11, waarin deze de desbetreffende gunst-
verlening bevestigt (voor een editie zie Quix, Codex Aquensis II, p. 122, nr. 180). Deze
insertie in het stuk van 1267 is echter gebaseerd op het hier sub B genoemde register
en vertegenwoordigt derhalve geen onafhankelijke overlevering.

Teksteditie en samenhang
Dit is de eerste in een reeks mandaten die alleen uit de registratie in de pauselijke kanse-
larij bekend zijn, waarin de paus de abt van Kloosterrade gelast toe te zien op de nale-
ving van, dan wel uitvoering te geven aan een door hem verleende gunst zonder dat de abt
of de abdij hierbij enig direct belang had; zie voorts hierna nr. 151, nr. 153, nrs. 155-
159 en nr. 163. Van deze voor een belangrijk deel gelijkluidende bevelschriften geven
we hier slechts de volledige tekst van het onderhavige mandaat alsook dat van nr. 155.
Bij de overige nummers volstaan we met een verkorte weergave.

Tekstreconstructie
De redactie van de pauselijke oorkonden was in deze periode aan stringente regels onder-
worpen. Het is daarom tot op zekere hoogte mogelijk de tekst van dit mandaat, waarvan
de registrering is verkort tot abbas Rodensis ordinis sancti Augustini, Leodiensis dio-
cesis datus est eis super hoc conservator, non obstante si aliquibus a sede apostolica sit
indultum quod excommunicari etc. usque mentionem, te reconstrueren. Onderstaande
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tekst hebben we wat betreft de intitulatio en de groetformule tussen teksthaken aangevuld
met hetgeen bekend is van de strenge eisen waaraan de formulering van deze tekstdelen
moest voldoen. Dit geldt ook ten aanzien van een deel van het adres, de dispositio en
de datumregel. Voorts zijn het adres, onder aanpassing van de naamval, en de laatste
zinsnede van de dispositio genomen uit bovenstaande registrering van het mandaat.
Het begin van de context alsmede de datumregel zijn overgenomen uit de registratie van
de gunstverlening aan geestelijken en leken van Aken zelf, waarbij op de plaatsen waar
de logica ons dwingt van deze tekst af te wijken, in een noot de oorspronkelijke bewoor-
ding is weergegeven.

[Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio] aabbati Rodensi ordinis sancti
Augustini, Leodiensis diocesisa [salutem et apostolicam benedictionem]. 

jQuia post reditum b[universorum clericorum et laicorum Aquensorum Leodiensis dio-
cesis]b ad devotionem ecclesie tam in fide ipsius quam in obsequio karissimi in Christo filii
nostri W. regis Romanorum illustris intelleximus [eos]c fervere, nos personas [suas]d ob id
et eiusdem regis obtentu nobis super hiis pro [eis]e cum instantia supplicantis honorare
volentes dono gratie specialis [eis]f in divotioneg ipsorum ecclesie ac regis persistentis auc-
toritate presentium indulgemus ut extra muros Aquenses [eidem]h omnes vel singuli non
possi[nt]i per litteras apostolice sedis vel legatorum eiusdem super aliquibus negociis in iudi-
cium evocari absque speciali mandato sedis ipsius faciente plenam et expressam ac de verbo
ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.j

[Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus non permittas dic-
tos clericos et laicos Aquenses contra concessionis nostre tenorem super hiis ab aliquibus
indebite molestari, molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasticam appellatione post-
posita compescendo], non obstante si aliquibus a sede apostolica sit indultum quod excom-
municari, k[suspendi vel interdici nequeant per litteras sedis eiusdem que de indulto huius-
modi plenam et expressam seu de verbo ad verbum non fecerint] mentionem.k

Datum Perusie, kalendis martii, [pontificatus nostri] anno X°.

103

1252 maart [29 - 31] of [1253 maart]

Abt Koenraad en het convent van Kloosterrade alsmede de prior, de
overste en het convent van Sinnich verklaren dat Christina, weduwe van
ridder Gijsbert van Soers, vijftien mark aan het convent van Sinnich
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102 a-a uit de registrering van het mandaat onder aanpassing van de naamval B. – b-b mogelijk de lezing
in plaats van vestrum in B en overgenomen uit het adres van de gunstverlening onder aanpassing van
de naamval. – c mogelijk de lezing in plaats van vos B. – d mogelijk de lezing in plaats van vestras
B. – e mogelijk de lezing in plaats van vobis B. – f mogelijk de lezing in plaats van vobis B. – g aldus
B. – h mogelijk de lezing in plaats van vos B. – i veranderd uit possitis B. – j-j overgenomen uit de
tekst van de gunstverlening B. – k-k deze passage in B verkort tot etc. usque mentionem.



heeft geschonken, waarvan de prior elf mark heeft bestemd voor de koop
van drie bunder akkerland van Winand van Nurop en de rest heeft
aangewend ten nutte van het convent, en bepalen dat de dochters van
Christina, de nonnen Elisabeth en Ermentrude, gedurende hun leven
jaarlijks zestien schelling Akens uit het kloostervermogen van Sinnich
zullen ontvangen.

Origineel
A. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 10. – Hoog 109/106, breed 191/
189, pliek 13/19. – Drie aan perkamenten stroken uithangende zegels (bevestigingstype
10): (S1) fragment van een spitsovaal staandefiguurzegel van abt Koenraad, in witte was
(vgl. Venner, Zegels, afb. 27, p. 60). – (S2) fragment van een rond heiligenzegel van het
convent, in witte was (vgl. mogelijk Venner, Zegels, afb. 28, p. 61). – (S3) spitsovaal heili-
genzegel van het convent van Sinnich, in witte was, sterk afgesleten (vgl. Brouwers, Cha-
pitre Sinnich, planche III). – In dorso: (14de eeuw) Nota. – (niet lang na 1514) N en Non
opus est excopiare.

Druk
a. Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 107-108, nr. 17 (1252), van A.

Regest
Mummenhoff, Regesten Aachen I, p. 19-20, nr. 43.

Datering
De oorkonde is gedateerd op maart 1252. We nemen aan dat de abt van Kloosterrade
in navolging van de bisschop van Luik in deze periode de paasstijl hanteerde. Zie voor
een voorbeeld waar de abt bewijsbaar naar de paasstijl dateerde hierna nr. 126 van
24 maart 1283. Het paasjaar 1252 liep van 29 maart 1252 tot 19 april 1253. De oor-
konde zou kunnen dateren van 29-31 maart 1252, of van maart 1253.

Identificatie
Koenraad, abt van Kloosterrade, is ook bekend uit hierna nr. 104 (1252 [maart 29 - 1253
april 19]); de overste en de prior worden hier slechts met hun initiaal aangeduid, even-
als in eerste instantie de abt van Kloosterrade. In nr. 119 van september 1262 komt de
prior voluit als Theodericus voor. Uit 1274 dateert een oorkonde van Diederik, prior van
Sinnich (vgl. Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 110-111, nr. 22). 

Universis presentes litteras visuris C.a Dei permissione abbas et conventus Rodensis,
Th. prior de Sinniche, M. magistra totusque conventus loci eiusdem, salutem in Domino.

Notum facimus quod Cristina relicta Giselberti militis de Sorseb pro anime sue et mariti
sui predicti remedio contulit monasterio de Sinniche XV marcas, de quibus prefatus prior
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accedente communi nostro consensu emit tria bonuaria terre arabilis a Winando de Nuen-
dorp pro XI marcis in usus et proprietatem eiusdem monasterii in perpetuum, reliquas vero
locavit ad alios usus conventus predicti de eodem nostro consensu.

Cupientes igitur memorate matrone devotionem prosequi favore et gratia speciali pro-
vida deliberatione statuimus priori sepedicti monasterii firmiter iniugentes, ut tam ipse
quam sui successores eiusdem matrone filiabus Elizabeth scilicet et Irmentrudi monialibus
annis singulis, quamdiu vixerint, in subsidium necessitatis sue XVI solidos Aquensis,
medietatem in festo Seruacii et alteram medietatem in Natali sancti Stephani, de commu-
nibus bonis monasterii de Sinniche studeant ministrare, ita tamen quod post mortem alte-
rius earundem monialium que supervixerit, duas partes predicte summule tantum percipiet;
de tercia vero fiet consolacio conventui ibidem in anniversario patris et matris ipsarum.

Siquis autem obedientie nostre societatis astrictus hanc ordinationem infringere vel ei
ausu temerario contraire presumpserit, sententiam excommunicationis quam nos Conradus
abbas ex nunc in ipsum ferimus, se noverit incurrisse.

In cuius rei testimonium presentem paginam sigillis nostris duximus muniendam.
Datum et actum anno Domini M° CC LII°, mense marcio.

104

1252 [maart 29 - 1253 april 19]

Arnold, voogd van Burtscheid, verklaart dat het geschil tussen de abdis
en het convent van Burtscheid enerzijds en hemzelf, zijn echtgenote Jutta
en zijn kinderen anderzijds over de overeenkomst die destijds door wij-
len zijn vader Gerard met het klooster was gesloten, is bijgelegd door
bemiddeling van abt Koenraad van Kloosterrade, deken Garselis van
Aken, enige verwanten en andere edelen en dat zij de genoemde over-
eenkomst, waarvan de tekst is geïnsereerd, zullen naleven.

Origineel 
A. Aken, Stadtarchiv, Reichsstädtisches Archiv, I, oorkonden, nr. B 5. – Hoog 367/368,
breed 507/505, pliek 39/39. – Miniem tekstverlies door slijtage op de vouw. – Acht beves-
tigingsplaatsen voor aan geel- en roodzijden strengen uithangende zegels in rode was,
waarvan één verloren is gegaan (bevestigingstype 4): (S1) rond wapenzegel van Arnold,
voogd van Burtscheid. – (S2) spitsovaal staandefiguurzegel van abt Koenraad (vgl. CSN,
p. 42, nr. 425). – (S3) spitsovaal portretzegel van deken Garselis; (CS) ovaal knielende-
figuurzegel, beschadigd. – (LS4) ten tijde van de vervaardiging van c nog aanwezig. –
(S5) rond wapenzegel van Amelis van Owe. – (S6) rond wapenzegel van Diederik van
Geilenkirchen. – (S7) rond wapenzegel van Gerard van Lemiers. – (S8) rond wapenze-
gel van Gerard de Pomerio. – In dorso: (13de eeuw) III. M° CC° LII. – (14de eeuw) 2a

compositio inter abbatissam et conventum ex una et advocatum Porcetensis partibus ex
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altera. – (15de eeuw) 2a compositio; ratificacio Arnoldi advocati Porcetensis composi-
tionis inter abbatissam et Gerardum eius genitoris factea cum insertione eiusdem compo-
sitionis de data M CC XXVII. – (17de eeuw) Anno 1252, nr. 5.

Drukken
a. Moser, Reichsstättisches Magazin I, p. 52, enkele fragmenten, van A. – b. Original
Urkunden, p. 29, nr. 5, van A. – c. Quix, Frankenburg, p. 127-128, nr. 3, fragmenten,
van A. 

Regesten 
Wauters, Table chronologique V, p. 48. – Mummenhoff, Regesten Aachen I, p. 16-17, nr.
37.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de in deze periode gebruikelijke paasstijl is geda-
teerd (zie Inleiding, p. XVI-XVII). Bij gebruik van kerststijl dateert de oorkonde van
1251 december 25 - 1252 december 24.

Samenhang
De overeenkomst werd vermoedelijk niet veel later bevestigd door Walram IV, hertog
van Limburg, in een ongedateerde oorkonde (zie Quix, Frankenburg, p. 128-129, nr. 4).

Teksteditie
De tekst van de geïnsereerde oorkonde d.d. 1225 [december 25]B1226 [december 24]
is in petit-druk weergegeven. Zie Meuthen, Aachener Urkunden, p. 499-502, nr. 222,
ook voor de overlevering.

Arnoldus advocatus Porcetensis omnibus presens scriptum visuris vel audituris notum
facio quod mota fuit dissensio inter dominam meam abbatissam totumque conventum Por-
cetensem ex una parte, me, Ivttam uxorem meam et pueros meos ex altera super eo quod
compositio et ordinatio, que inter predictos abbatissam et conventum ex una parte et patrem
meum dominum Gerardum bone memorie ex altera facta fuit et ordinata ex commissione
domini Heinrici tunc Romanorum regis augusti ac domini Engelberti Coloniensis archi-
episcopi tunc tutoris ipsius per viros providos et honestos dominum Sibodonem preposi-
tum Sancti Adalberti, dominum Sibodonem decanum Aquensem, dominum Willelmum
advocatum Aquensem et dominum Willelmum Puls milites, sicut in privilegio super hoc
conscripto plenius exprimitur, mihi gravis videbatur et non debere observari. Et cum super
hoc a me diu questio moveretur, tandem mediantibus viris idoneis domino Cvnrado abbate
Rodensi, domino Garsilio decano Aquensi, nobili viro domino Willelmo de Vrenche soro-
rio meo, domino Amilio de Owe, domino Theoderico dicto Ogir de Gelenkirche, domino
Gerardo de Lvmirsb sculteto Aquensi, et domino Gerardo milite de Pomerio cognato meo,
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predicta dissensio totaliter est sopita, hoc modo quod tam ego quam uxor mea et pueri mei
predicti ac omnes heredes mei et successores predictam compositionem, prout conscripta
est, in privilegio antedicto observabimus et ratam habebimus imperpetuum nulla nobis in
posterum actione competente contra idem privilegium, cuius tenor talis est:

Sibodo prepositus Sancti Adalberti, Sibodo Beate Marie decanus, Willelmus advocatus, Willelmus Puls omni-

bus imperpetuum.

Noverint universi quod nos ad commissionem domini nostri Heinrici Romanorum regis et domini Engelberti

Coloniensis archiepiscopi tutoris ipsius quam sub fidelitate imperio facta recepimus, super discordia que fuit inter

abbatissam et conventum de Porceto ex una parte et Gerardum advocatum eiusdem loci ex altera ex dictis testium

quos iuratos audivimus, invenimus et dicimus quod homines de Porceto in predio sancti Iohannis manentes fideli-

tatem debent facere abbatisse et ipsa abbatissa villicum habere debet, qui placita faciat et conservet, et de placitis

advocatus vel eius nuncius terciam partem recipiet, quia violentias emendabit. Preter hec tria generalia placita in

anno advocatus habebit sicut est consuetudo generalis. Idem advocatus nomine peticionis ab hominibus ecclesie

ultra tres marcas nichil petet vel accipiet, quia pater eius numquam plus accepit, sed sepius minus; et si homines

de bona voluntate in curribus prestandis vel feno colligendo sive in quibusdam aliis minutis ipsi aliquid facere

voluerint, unde non conquerantur, hoc ipse poterit accipere. Abbatissa et conventus ad edificia et alios usus eccle-

sie et curiarum infra predium Porcetense, quantum extenditur advocatia, ligna libere incidant et accipiant advocato

non requisito sine datione vel venditione. Advocatus quoque infra eundem terminum ad usus suos neccessarios ligna

poterit accipere sine datione aut venditione, nisi datio ipsa vel venditio fiat per ipsius abbatisse et advocati consensum.

De silva que Cameruorst dicitur, abbatissa et conventus libere disponant ad suam voluntatem absque advocato.

De panagio advocatus habebit dimidiam marcam, et centum porcos mittere poterit ad pastum de quibus panagium

non solvet. De questione cambe dicimus quod abbatissa habeat quot vult cambas, sed advocatus non habebit nisi

unam, et de ea in recognitionem iuris abbatisse braxator advocati in eadem camba laborans annuatim solvet abba-

tisse duodecim denarios in die Stephani. Abbatissa et conventus in propriis bonis, qualia voluerint, possunt facere

edificia ad suos usus et utilitates, sed in communitate nichil edificare debent nisi de consensu communi, advocati

videlicet et hominum ecclesie. Et quia de assertione iuratorum testium non invenimus locum illum fuisse commu-

nem ubi antiquitus molendinum fuit et conventus de novo aliud construxit, dicimus quod in molendino eodem pre-

dictum conventum nullus impedire debent. Item ex dictis testium dicimus quod conventus debet habere canalem

conpetentem, qualis est canalis quo recipitur aqua in doleum balnei, qui die noctuque deferat aquam in claustrum et

ad officinas ad utilitatem ecclesie. Preterea habebit canalem magnum, qui a vespera festi diei ferat aquam in vivarium

ecclesie usque ad aliam vesperam, quando licitum erit molendinis molere. Abbatissa fornacem calcis ad edificia

ecclesie et curiarum libere faciat, sed si calcem vendere disposuerit et advocatus terciam partem expense fecerit,

ipse percipiat inde tertiam partem emolumenti. Abbatissa et conventus conductum de privata [c]laustri habere pote-

runt, sicut ex antiqua fuit, de neccessario iuxta portam, ita quod ille exitus aquam communem non offendat. Item

abbatissa et conventus bona que sunt intra advocatiam, non destruent vel deponent, ita quod advocatus in iure suo

dampnum aliquod percipiat; et ipse advocatus abbatisse et conventui in bonis infra advocatiam non debet damp-

num aliquod facere, unde in iure suo impediantur vel dampnum sustineant.

Ut autem hec sicut prescripta sunt inviolabiliter observentur, Gerardus prior de Porceto pro se et abbatissa ac

conventu tactis sacrosanctis ewangeliis iuramentum presitit. Idem fecit Gerardus advocatus tactis reliquiis pro se

et suis heredibus; et si heredes sui contra fecerint, hoc erit in periculum ipsorum, et hoc emendabunt.

Huic facto interfuerunt testes: Geruasius cantor, Heribertus, Heinricus de Foresto, Heinricus sacerdos, Frideri-

cus, Alexander, Symon, Arnoldus, Tiricus, Garsilius canonici Aquenses; Heinricus, Reimarus fratres advocati;

Franco de Notheim, Arnoldus de Lenneche, Heribertus Palma, Geruasius scabini; Facinus Rufus, Godescalcus

miles, Godefridus de Sosteren, Godefridus de Kockerel, Conradus Pas et alii quam plures.
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Nos autem ad huius rei robur et testimonium presentem cartam exinde conscriptam sigillis nostris et ecclesie

Beate Marie et burgensium Aquensium petivimus communiri.

Actum anno dominice incarnationis M° CC° XX° VI°.

Ut autem predicta omnia perpetuam obtineant firmitatem et a nullo possint infringi vel
inficiari, ego Arnoldus advocatus predictus presens scriptum si[g]illo meo, ac predictorum
mediatorum huius compositionis predictis abbatisse et conventui tradidi communitum. 

Huic facto interfuerunt predicti mediatores omnes et insuper Conradus cantor, Alexander
de Rvlant, Hermannus de Confluentia, Heinricus Rumblo, magister Tiricus et Ludewicus,
canonici Aquenses; Willelmus filius advocati, Gerardus de Sconowen, Theodericus advo-
catus de Bruche, Willelmus de Vals et Anselmus, milites et alii quamplures, clerici et laici,
fidedigni.

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo.

105

1252 [maart 29 - 1253 april 19]

Walram IV, hertog van Limburg, hecht zijn goedkeuring aan de verkoop
door Arnold Bolte en Otto van Hammerschen aan het klooster van St.-
Marie te Heinsberg van goederen te Geilenkirchen en Hammerschen,
waarop de hertog allodiaal recht bezit, en verleent vrijwaring voor deze
goederen. Onder de getuigen: Gerard, prior van Kloosterrade, en Desi-
derius, priester aldaar.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief klooster Heinsberg, oorkonden, nr. 40. – Hoog
165/165, breed 337/327, pliek 21/27. – Twee bevestigingsplaatsen voor aan witzijden
koorden uithangende zegels (bevestigingstype 7): (S1) rond ridderzegel van hertog Wal-
ram IV, in witte was, zwaar beschadigd; (CS) rond wapenzegel (vgl. Laurent, Sceaux I-2,
p. 429 en pl. 212, nrs. 8 en 9). – (SD2). Ritz (zie a) noemt nog twee zegels. – In dorso:
(13de eeuw) De bonis Bolte. – (15de eeuw) In Hommersom. – (18de eeuw) B III. – (eind
18de eeuw) N° 280.

Drukken
a. Ritz, Heinsberg, p. 319, nr. 7, van A. – b. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 244-245,
nr. 188, fragmenten, van A.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de in deze periode gebruikelijke paasstijl is geda-
teerd (zie Inleiding, p. XVI-XVII). Bij gebruik van kerststijl dateert de oorkonde van
1251 december 25 - 1252 december 24.

nr. 105 a. 1253

203



Samenhang
Zie voor Arnold Bolte hiervóór nr. 55, nr. 63 en nr. 64.

Waleramus dux de Linburg universis presens scriptum inspicientibus cognoscere veritatem.
Cum Arnoldus dictus Bolte bona sua que dicuntur Mons et Silva Boltonis, cum suis

attinentiis iacentia in perrochia de Gelenkirken, Otto vero de Hummershen bona sua sita
apud Hummershen ecclesie Beate Marie in Hensberg ordinis Premonstratensis venderint,
allodium tamen dictorum bonorum ad nos ratione Iutte uxoris nostre dinoscitur pertinere
et ob hoc tam nos quam prefata uxor nostra I. certa quantitate pecunie, scilicet viginti marcis
Coloniensis, a iam dicto conventu recepta necnon pro salute animarum nostrarum ac prede-
cessorum nostrorum predicte emptioni favorabilem et legitimum adhibemus consensum,
obligamus etiam nos et omnes nostros successores in omne tempus post futurum ad waran-
diam sepedictorum bonoruma contra quilibet impeditorem et invasorem.

Ut autem hec nostra donatio tam a nobis quam a nostris successoribus rata permaneat et
firmitatis robur obtineat presentem paginam inde conscriptam sigillo nostro et sepenomi-
nate uxoris nostre fecimus communiri.

Testes autem huius facti sunt Gerardus prior in Rode, Desiderius sacerdos ibidem, Alexander
marscalcus de Linburg, Henricus miles de Colmonth, Simon dapifer de Rode, Wilhelmus
scultetus de Estwilre, Bernerus miles de Setorph, Henricus Screge, Simon scultetus de Rode
et alii quamplures.

Acta sunt hec anno Domini M°CC° quinquagesimo secundo.

106

1253 [waarschijnlijk mei 28] Keulen

Hugo, kardinaal-priester van St.-Sabina en pauselijk legaat, verleent abt
en convent van Kloosterrade mogelijk een aflaat, wellicht in verband
met de stichting van het klooster Sinnich.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. (na 1253 mei 28) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartula-
rium I), fol. 8v; ten gevolge van slijtage grotendeels onleesbaar, vermoedelijk naar [A].

Drukken
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 105, noot 1, fragment, van B. – b. Boeren,
Oudste oorkonden, p. 188-190, bijlage 3, reconstructie, van B.
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Datering
Het tiende pontificaatsjaar van Innocentius IV loopt van 25 juni 1252 tot 24 juni 1253.
Zie voor de pauselijke gezant Hugo van St.-Cher, LMA, V, kol. 176-177. De legaat ver-
bleef van 12 tot 27 mei 1253 te Luik, waarna hij 2 en 3 juni in Trier doorbracht. Hij moet
blijkens dit stuk via Keulen zijn gereisd, waar zijn aankomst reeds op 28 mei 1253 viel.
De onzekere lezing iunii zou daarmee in overeenstemming zijn.

Tekstreconstructie
Zowel Franquinet als Boeren hebben een reconstructie van deze tekst gegeven. Franqui-
nets reconstructie luidde: Frater Hugo miseratione divina [***] apostolice sedis legatus,
venerabili fratri abbati et filiis dilectionis in Christo viventibus in conventu de Rode ordi-
nis sancti Augustini in Leodiensi diocesi, salutem. [***] Datum Colonie [***] Innocentii
pape IIII anno decimo. Boeren meende, na vergelijking met andere oorkonden van deze
legaat, enkele woorden meer te kunnen lezen, met name in de intitulatie: episcopus Sancte
Sabine cardinalis presbyter, hetgeen zoals hij ook zelf opmerkte niet de standaard-intitu-
latie is die deze legaat hanteerde. Daarom en omdat het formulier van Hugo’s oorkonden
minder vast staat dan Boeren suggereerde, lijkt het onjuist een standaardcorroboratio in
te voegen.

Belangrijker dan deze formuliergedeelten zijn de twee woorden uit de contekst die Boe-
ren meende te kunnen lezen: Syngnum en indulgentias, hetgeen erop zou kunnen wijzen
dat Hugo een aflaat schonk, die wellicht in verband stond met de stichting van Sinnich,
dat een dochterklooster was van Kloosterrade. De oorkonde is hier opgenomen, hoewel
Kloosterrade nergens in de tekst leesbaar is, omdat het stuk is overgeleverd via het oud-
ste cartularium van Kloosterrade. Het is waarschijnlijk dat de vermelde abt de abt van
Kloosterrade was. 

Frater Hu[go miseratione] divina episcopus [***] presbyter apostolice sedis legatus,
venerabili fratri abbati [***] dilectis [***] in Leodiensi diocesi, salutem in Domino.

[***] Syngnum loco parti transtullissent [***] indulg[***].
Nulli ergo [***]. Si quis aut[em ***].
Datum Colonie, V k[alendas iunii] pontificatus domini Innocen[tii pape] IIII anno

decimo.

107

1254 september 23 Kloosterrade

Pieter, kardinaal-diaken van St.-Georgius ad Velum Aureum en pause-
lijk legaat, verleent aan abdis en convent van het klooster Burtscheid
de gunst dat zij voortaan niet meer bij oorkonde door hem gedwongen
kunnen worden iemand een beneficie toe te kennen, tenzij die oorkonde

nr. 107 a. 1254
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in het bijzonder melding maakt van de onderhavige gunstverlening, en
herroept eerder door hem daartoe verleende oorkonden en gerechtsuit-
spraken die daarop zijn gebaseerd. De oorkonde wordt in de abdij Kloos-
terrade uitgevaardigd.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief klooster Burtscheid, oorkonden, nr. 62 (voor-
heen nr. 58). – Hoog 198/195, breed 234/233, pliek 22/29. – Een aan een roodzijden koord
uithangend zegel (bevestigingstype 4 of 5): (S) spitsovaal heiligenzegel van de oorkon-
der, in bruine was, beschadigd. – In dorso: (eind 18de eeuw) B. N° 24.

Registrering
[B]. Niet aangetroffen, maar bekend uit de dienstaantekeningen boven de tekst (zie aan
het slot van de editie).

Druk
a. Quix, Geschichte Burtscheid, p. 248-249, nr. 53, van A.

Regesten
Wauters, Table chronologique V, p. 89. – Böhmer, Regesta Imperii V-3, p. 1567, nr. 10454.
– Mummenhoff, Regesten Aachen I, p. 23-24, nr. 54.

Ontstaan
De oorkonde is gemundeerd door een schrijver die werkzaam was voor de pauselijke
legaat (zie Dijkhof, Ontstaan Grafenthal, p. 155).

Petrus miseratione divina Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalis, aposto-
lice sedis legatus dilectis in Christo ·· abbatisse et conventui monasterii de Porceto prope
Aquis ordinis Cistertiensis, Coloniensis diocesis, salutem in Domino.

Meritis vestre devotionis inducimur ut quieti vestre paterna sollicitudine providentes ad
exauditionis admitamus gratiam quod a nobis suppliciter postulatis.

Cum igitur ad inportunam petitorum instantiam nonnunquam ecclesias et monasteria lit-
terarum nostrarum auctoritate gravari contingat, nos vestris precibus inclinati presentium
vobis auctoritate concedimus ut decetero per litteras nostras ad provisionem alicuius in
pensionibus vel aliis ecclesiasticis beneficiis, que de hac indulgentia plenam et expressam
seu de verbo ad verbum et specialiter de monasterio vestro non fecerint mentionem, com-
pelli minime valeatis. Si vero in monasterio vestro super aliquorum provisionibus litteras
nostras duximus concedendas, illas et processum habitum per easdem, necnon sententias
sique late sunt ipsarum pretextu, auctoritate presentium revocamus et denuntiamus nullius
existere firmitatis.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis, revocationis et
denuntiationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare pre-
sumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum Eius se
noverit incursurum.
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Datum apud monasterium de Rode, IX° kalendas octobris, anno Domini M° CC° LIIII°.

(linksboven:) Dentur consimiliter registrata Silir
(middenboven:) Registrata L
(rechts op pliek:) Decani Aquensis, Leodiensis diocesis

108

1254 september 

Hendrik III, bisschop van Luik, beveelt de abt van Kloosterrade geen
inbreuk te dulden op het bezit van het patronaatsrecht van de kerk van
Olne, dat door proost Garselis van het kapittel van St.-Adelbert te Aken
ten behoeve van de prebenden geschonken was aan het kapittel.

Origineel
[A]. Niet voorhanden, maar blijkens C nog aan het eind van de 18de eeuw aangetroffen;
het aan een perkamenten strook uithangende zegel van de oorkonder, in groene was, aldus
a, was toen reeds van het stuk losgeraakt.

Afschriften
B. (ca. 1768) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Adelbert te Aken, regis-
ters, nr. 3, p. 31, vermoedelijk naar [A], gewaarmerkt door notaris S.L. de Dussel. – C.
(eind 18de eeuw) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Adelbert te Aken,
registers, nr. 1, p. 113-115, nr. 46, vermoedelijk naar [A].

Druk
a. Quix, Codex Aquensis II, p. 122, nr. 181, van C.

Regesten 
Wauters, Table chronologique V, p. 90. – Delescluse en Brouwers, Catalogue Henri de
Gueldre, p. 48, nr. 173. – Mummenhoff, Regesten Aachen I, p. 24, nr. 56.

Identificatie
De identificatie van One met Olne is zeker, gezien Mummenhoff, Regesten Aachen I,
p. 97-98, nr. 194 en I, p. 257-258, nr. 482.

Teksteditie
De afschriften B en C lijken volgens Meuthen, Aachener Urkunden, p. 69-73, onafhanke-
lijk van elkaar tot stand te zijn gekomen. Wat de onderhavige oorkonde betreft zijn ze
volstrekt gelijkluidend, ook in het ontbreken van het woord mense in de datering. Mogelijk
heeft dit woord al in [A] ontbroken.

nr. 108 a. 1254
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Henricus Dei gratia Leodiensis episcopus dilecto in Christo abbati Rodensi Leodiensis
dioecesis, salutem in Domino.

Cum nos donationi quam fecit libere Garsilius praepositus ecclesiae Sancti Adalberti
Aquensis iuris patronatus, quod habebat in ecclesia de Onea sita in nostro episcopatu, eccle-
siae suae predictae consentientes et eam ratam habentes auctoritate nostra duxerimus confir-
mandam concedentes ex nostra gratia speciali ut ipsa ecclesia Sancti Adalberti fructus pre-
fatae ecclesiae de One convertat in usus praebendarum ipsius competenti portione rectori
assignata, ita tamen quod rector in ipsa ecclesia constitutus nobis, successoribus nostris
necnon et archidiaconis respondeat in omnibus et per omnia de iuribus nostris ecclesiae
antedictae, vobis praesentium auctoritateb mandamus quatenus ipsam ecclesiam vel fratres
eiusdem non permittatis super praemissis contra confirmationis nostrae tenorem ab aliqui-
bus indebite molestari, molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasticam compescendo.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto,c septembris.

109

1255 [maart 26 - 1256 april 15]

Diederik van Geilenkirchen en zijn echtgenote Berta geven aan het klooster
van St.-Marie te Heinsberg het goed Sode bij de hof Rode en in het bijzon-
der een gedeelte van een bos in ruil voor een kleine tiend uit hun hof te
Geilenkirchen, waarna dat klooster Diederik en Berta vijftien morgen
akkerland geeft. Onder de zegelaars: abt Koenraad van Kloosterrade.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief klooster Heinsberg, oorkonden, nr. 41. – Hoog
135/148, breed 250/248, pliek 26/33. – Twee bevestigingsplaatsen voor aan zijden koor-
den uithangende zegels (bevestigingstype 7): (S1) aan groenzijden koord spitsovaal hei-
ligenzegel van het klooster Heinsberg, in witte was (vgl. Ewald, Rheinische Siegel IV,
p. 139 en pl. 43, nr. 10), fragment. – (S2) aan bruinzijden koord rond wapenzegel van
Diederik van Geilenkirchen, in witte was, zwaar beschadigd. – In dorso: (eind 13de eeuw)
De bonis legatis a domino Th. – (15de eeuw) in Gelenkrkena. – (16de eeuw) Iuxta Rode. –
(16de eeuw) III b III. – (eind 18de eeuw) N° 277.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de in deze periode gebruikelijke paasstijl is gedateerd
(zie Inleiding, p. XVI-XVII). Bij gebruik van kerststijl dateert de oorkonde van 1254
december 25 - 1255 december 24.
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In nomine Domini, amen.
Ego Theodericus de Gelinkirken dictus Otsgirb universis Christi fidelibus hoc scriptum

inspicicentibusc, salutem in Domino.
Noverint universi tam presentes quam posteri quod ego et uxor mea Berta cum omnibus

pueris et universis coheredibus nostris pari consensu et unanimi consilio et pia devotione
dedimus ecclesie Beate Marie in Henysberg Premonstratensis ordinis bonum nostrum quod
dicitur Sode, quod iacet iuxta curiam Rode iamdicte ecclesie, cum omni integritate, sicut
nos tenuimus, perpetuo iure possidendum, specialiterd autem quandam partem silve cum
fundo in recompensationem cuiusdam minute decime quam sepedicta ecclesia requirebat
de curia nostra in Gelinkirken. His vero bonis a nobis resignatis ecclesia Henysberg dedit
nobis quosdam agrose scilicet quindecim iurnales, quos Gerardus miles dictus Laken cum
filia sua Alede dedit prefate ecclesie.

In huius rei igitur evidentiam, testimonium et firmitatem presentem paginam exinde
conscribi etf nobilis viri domini Henrici de Henysberg et ipsius ecclesie necnon et venerabi-
lis patris domini Cunradi abbatis de Rode et domini Walthelmi decani Swestrensis consciliig

et nostri siggillorum munimine fecimus roborari.
Testes huius facti sunt Henricus sacerdos in Gelinkirken, Iohannes pastor in Palenbach,

Gozwinus sacerdos in Hunishouen, Philippus miles de Tripce, Otto de Tigle, Adam de Bre-
delo et Winemarus ibidem, Gerardus Bumminc, Henricus Friso, Wilhelmus Bone, Gode-
fridus vinitor, Hugo de Geilrode scabini domini Hensberg et Thilemannus et Hermannus
de Rade et alii quam plures.

Acta sunt hec anno Domini milesimo ducencesimo quinquagesimo quinto.

110

1256 december

Het kapittel van Kerpen zet een jaarlijkse cijns van tien schelling Luiks,
die ridder Hendrik van Strijthagen verschuldigd is aan het kapittel over
120 morgen cijnsgoed te Strijthagen, om in een jaarlijkse cijns van vijf
schelling Keuls, te betalen op straffe van excommunicatie, af te kondigen
door de abt van Kloosterrade.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1173. – Hoog 112/108, breed
155/154, pliek 8/9. – Twee bevestigingsplaatsen voor uithangende zegels: (LS1-2). – In
dorso: (ca. 1256-1290) De Strithagen. – (17de eeuw, doorgehaald) Nullius valoris. –

nr. 110 a. 1256
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(17de eeuw) Capitulum Karpense habet censum 5 solidos Coloniensis a quodam Striet-
hagen. Non soluto, abbas Rodensis habet eundem excommunicare.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 45-46, nr. 38, van A.

Regest 
Haas, Chronologische lijst, p. 50, nr. 108.

Teksteditie
Het onderscheid tussen o en e is in A niet altijd duidelijk.

Universis presentem litteram visuris capitulum ecclesie Carpensis.
Notum esse volumus quod dilectus noster Henricus miles de Strithagin bona quedam

apud eandem villam sita videlicet centum et viginti iornales a nobis tenet iure hereditario,
que bona idem H. a nobis debito modo recepit, et ipse personaliter iam triginta annis et
amplius in quieta dictorum bonorum fuit possessione. De quibus bonis cum idem H. cen-
sum annualem videlicet decem solidos monete Leodiensis nobis solvere teneretur, ipsa
tamen denariorum summa citra computationem iustam et equivalentem contracta est in
quinque solidos monete Coloniensis propter ipsius H. dilectionem. Quos quinque solidos
Coloniensis ex nunc in perpetuum ipse H. et ipsius heredes solvere tenentur singulis annis
ad festum beati Martini, cum electione talis pene ut, si vel dictus H. vela quicumque dicto-
rum bonorumb possessor censum pretactum ad terminum debitum non persolverint, excom-
municati sint et venerabilis dominus abbas Rodensis potestatem habeat vel aliquis nomine
suo ipsos in ecclesia Rodensi et in parrochia Strithagin, dum requisitus fuerit a nuncio
nostre ecclesie, pubblice denunciandi excommunicatos et districte vitandosc ad condignam
satisfactionem.

Ut autem hec firmitatem obtineant, placuit hanc paginam conscribi et sigillis domini
abbatis predicti et nostro communiri. Nos vero dictus abbas ad cautelam predicte Carpensis
ecclesie et ad petitionem prenominati H. militis et ita esse ut supradictum est profitentis,
sigillum nostrum presentibus appendimus.

Datum anno Domini M° CC° L° sexto, mense decembri.

111

1257 juni 24

Koenraad, abt van Kloosterrade, geeft de tiend van Henri-Chapelle, die
Hendrik Cornutus en diens verwant Godfried reeds in pacht hielden, nu
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in ruil voor zes mark Keuls in erfpacht om daarmee de schuld van tien
mark te delgen die prior Gerard van Hasselsweiler, als pastoor van Bae-
len gemaakt had.

Origineel
[A]. Niet voorhanden, maar blijkens B nog ca. 1690 te Kloosterrade; een eind-17de-
eeuwse archiefinventaris verwijst naar [A]: De thienden van Capel erffelick versat pro
40 modiis, eene halve marck 1257 (zie Paquay, Codex Kloosterrade, p. 301).

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 139, nr. 54, naar [A].

Drukken
a. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 235-236, nr. 11, van B. – b. Pauchenne, Henri-Cha-
pelle, p. 176-177, bijlage 6, van a.

Regest
Mummenhoff, Regesten Aachen I, p. 47, nr. 98.

Conradus Dei gratia abbas Rodensis omnibus praesens scriptum legentibus, cognoscere
veritatem.

Memoriae vestrae commendamus quod Gerardus prior de Hatzwilre, cum esset residens
in ecclesia de Balen, contraxita ibi debitum X marcarum legalis monetae quae dum non pos-
set solvere. Contigit eum ab ecclesia Balensi recedere et creditores cum magna instantia
debita requirebant. Successor vero eius Theodericus, cum non haberet unde eadem solve-
ret debita, solucionem creditoribus denegavit. Unde propter gravem instantiam eorundem
et importunitatem fideiussorum, summa fuit adhibenda solucio debitorum. Cum vero non
possemus declinare a dextris vel a sinistris et omnis via potior nobis esset praeclusa, ardua
necessitate ingruente accepimus a domino Henrico Cornuto et Godefrido cognato suo sex
marcas Coloniensis in subsidium debitorum praedictorum. Dominus abbas Marsilius bonae
memoriae acceperat ab eis eciam sex marcas et contulerat eis decimam de Capella Henrici
pro XL modiis Aquensis mensurae ad XVI annos. 

Nos vero pressi aere alieno ipsam decimam contulimus eis iure haereditario pro XL
modiis Aquensis mensurae et dimidia marca Coloniensis singulis annis nobis ibidem in
nostris vehiculis praesentandis in festo beati Martini. Quod si dictam pensionem et dena-
rios memoratos ad praedictum terminum non solverint, iure suo privabuntur.

Ne vero tam solempniter factum alicuius versutia sive dolo possit infringi vel calump-
niari, praesentem scedulam sigillo nostro et conventus et investiti de Balis statuimus robo-
randam.

Datum anno Domini M CC LVIIb, in festo beati Iohannis Baptistae.

nr. 111 a. 1257
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112

1257 oktober 14

Elisabeth, vrouwe van Sprimont, gewezen gravin van Kleef en weduwe
van Gerard, heer van Wassenberg, schenkt haar tiend te Cartils in de
parochie Gulpen aan de abdij Kloosterrade ten behoeve van een jaar-
getijde voor haar echtgenoot, haar zoon Gerard en haar zelf.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 786 (voorheen Rolduc, oorkon-
den, nr. 19; in dorso echter nr. 23). – Hoog 204/200, breed 226/220, pliek 29/20. – Een
bevestigingsplaats voor een uithangend zegel (bevestigingstype 6, maar met pliek): (LS1). –
Een aan een witzijden koord uithangend zegel (bevestigingstype 6, maar met pliek): (S2)
een fragment van een zegel vermoedelijk van Elisabeth van Sprimont, in bruine was (vgl.
Venner, Zegels, afb. 40, p. 67). – In dorso: (ca. 1257-1290) De Curtils. – (tweede helft
13de eeuw) De Curtils. – (17de eeuw) Documentum decimarum in Curtils prope Gulpen
monasterio Rodensi collatum. – (ca. 1700) Anno 1257 14 octobris. – (ca. 1770) III.3.A.5.
Donation des dimes de la champ dite Curthils situee a Golop sive Gulpen a l’abbaye de
Rolduc par la comtesse des Cleves, dame de Sprimont, pour une (gecorrigeerd: son)
anniversaire etc. 14 Octobre 1257.

Afschriften
[B]. (15de/16de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit C, in Cartularium II van de
abdij Kloosterrade, fol. 12v, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloos-
terrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 140, nr. 55, naar A en [B].

Drukken
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 253-254, nr. 200, van A. – b. Goossens, Origineelen
Rolduc, p. 312-313, nr. 7, van A.

Afbeelding
Boeren, Oudste oorkonden, afb. 8.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 294, nr. 10. – Wauters, Table chronologique V,
p. 165. – Mummenhoff, Regesten Aachen I, p. 48, nr. 102.

Ontstaan
Boeren meende dat de oorkonde geschreven was door ‘de notaris van abt Koenraad’ die
al diens oorkonden mundeerde (zie Boeren, Oudste oorkonden, p. 27 en p. 149). Uit hierna
nr. 113, nr. 115 en nr. 121 blijkt dat dat zeker niet voor alle oorkonden van abt Koen-
raad gold. We zien trouwens geen gelijkhandigheid bij de onderhavige oorkonde en bij
nr. 103, nr. 114 en nr. 119. 
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Lokalisering
Curthils in de parochie Gulpen kan geïdentificeerd worden met Cartils; zie ook Künzel,
Lexicon, p. 201, s.v. Kartiels.

Nos Elizabeth domina de Sprimunth, quondam comitissa Clevensis, relicta nobilis viri
domini de Wassenberg pie memorie omnibus presens scriptum intuentibus ain verboa salutari
salutem.

Que geruntur in tempore ne tractu temporis a memoria excidant humana queb fragilis est,
necesse est scripture testimonio perhennari.

Hinc est quod pro remedio animarum prenominati domini nostri Gerardi, eiusdem nomi-
nis fliic nostri necnon pro nobis ad eternam beatitudinem consequendam contulimus in
elemosinad per manum domini Wallerami ducis Lyburgensise ecclesie beate Marie in Rode
decimam ad nos pleno iure spectantem apud villam sive in campo Curthils sitam in parro-
chia Golopensif iure perpetuo possidendam, hac optenta predicte decime distributioneg ut
in anniversariis predictorum domini et fliih nostri et nostro post decessum nostrum ad com-
munem utilitatem ecclesie superius nominate fratribus provisio debita exhibeatur.

Huic donationi merei interfuerunt testes dominus Carsilius decanus Aquensis, Udo dapifer
Rodensis, Alexander marscalcus Limburgensis, Nicolaus villicus Golopensisj et alii quam-
plures. 

Ne autem hec donatio et factum nostrum posterorum perversis machinationibus possit
infringi, presentem paginam exinde confectam sigillorum domini Wallerami ducis Limbur-
gensis et nostri munimine duximus roborandam.

Acta sunt hec anno Domini millesimo CCm° quinquagesimo VIIm°, in die beati Kalixti
pape.

113

1258 februari 14

Abt Koenraad en het convent van Kloosterrade ruilen met het vrouwen-
klooster Sinnich alle goederen die te Sinnich aan de kosterij van de abdij
behoren, tegen een jaarlijkse uitkering aan de koster en tegen de cijns
uit een perceel te Beggendorf ten behoeve van de kosterij.

Origineel
A. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 12. – Hoog 112/117, breed 206/ 
204, pliek 11/12. – Drie bevestigingsplaatsen voor aan perkamenten stroken uithangende

nr. 113 a. 1258
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zegels (bevestigingstype 10): (S1) spitsovaal staandefiguurzegel van abt Koenraad, in
witte was, beschadigd (vgl. Venner, Zegels, afb. 27, p. 60). – (S2) rond heiligenzegel
van het convent, in witte was, beschadigd (vgl. Venner, Zegels, afb. 28, p. 60-61). –
LS3. – In dorso: (16de eeuw) Der custerien van Rade, van den VI malder rogge to Beg-
gendorp.

Druk
a. Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 109, nr. 19, van A.

Datering
We nemen aan dat de abt van Kloosterrade in navolging van de bisschop van Luik in
deze periode de paasstijl hanteerde. Zie voor een voorbeeld waar de abt bewijsbaar
naar de paasstijl dateerde hierna nr. 126 van 24 maart 1283. 

Nos Conradus permissione divina abbas totusque conventus monasterii Rodensis omni-
bus presens scriptum visuris in veritatis auctore cognoscere veritatem.

Notum sit universis quod nos de communi consensu conventus dominarum nostrarum in
Sinnege de omnibus bonis officio ecclesie nostre custodie attinentibus in confinio iamdicte
ville sitis talem cum eisdem dominabus inivimus commutacionem perpetuo duraturam quod
prior, qui pro tempore dicto conventui prefuerit, pro omnibus bonis prenominatis, que pleno
iure ad eundem conventum spectabunt, custodi ecclesie nostre in festo beati Martini super
claustrum nostrum Rode sex maldra puri siliginis, avene quatuor maldra mensure Roden-
sis suis vecturis et sumptibus presentabit. Insuper conventus sepedictus assignaverit offi-
cio custodie et custodi qui pro tempore fuerit aream quandam sitam in villa Bekendorp, que
solvit annuo censu in festo beati Martini XVIII denarios et II°s capones, in medio maii ite-
rum XVIII denarios, cum omni integritate iuris perpetuo possidendam.

Ut autem hec rata permaneant, presentem paginam sigillorum nostrorum munimine et
sepedicti conventus duximus roborandam.

Acta sunt hec anno Domini M° CC° LVII°, in die sancti Valentini.

(op de pliek:) nota.

114

1262 juni 4

Abt Koenraad en het convent van Kloosterrade bevestigen een oorkonde,
hiervóór nr. 91, en schrijven voor dat de prior en het convent van Sin-
nich onderworpen zijn aan de abt van Kloosterrade, en dat zij zonder
toestemming van de abt niemand mogen opnemen en geen bezittingen
mogen vervreemden of ruilen.
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Origineel
A. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 13. – Hoog 146/146, breed 195/ 
185, pliek 18/19. – Vier bevestigingsplaatsen voor aan perkamenten stroken uithangende
zegels (bevestingstype 1 of 10): (LS1). – (S2) rond heiligenzegel van het convent van
Kloosterrade, in witte was, beschadigd (vgl. Venner. Zegels, afb. 28, p. 60-61). – (LS3-4).
Volgens BCD hingen er destijds nog twee zegels aan: et erant appensa adhuc duo sigilla. –
In dorso: (14de eeuw) Exhibita fuit in modum probationis inquisitum facit pro parte
magistre et conventus et non ab anno L sexto mensis maii in die octava (w.g.) Th. de Hela

subscripsit Ar. Rufus. – (niet lang na 1514) N. – (16de eeuw) Gegeven van den abt zu
Rade ind gemeynen capittel (aangevuld 17de eeuw) aen het closter zu Sinnich. – (eind
18de eeuw) Ratificatie abt van Rode der separatie van Sennich 1262.

Afschriften
B. (ca. 1700) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 816, fragment, naar
A. – C. (ca. 1700) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 188, door G.G. Firen-
schatz, secretaris van het klooster Sinnich, fragment, naar B, later aangevuld naar
hiervóór nr. 91. – D. (ca. 1714) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828
(Cartularium III), p. 311 (z.n.), fragment, naar B.

Vertaling in het Nederlands
E. (17de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 13, naar A.

Druk
a. Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 109-110, nr. 20, van A.

Datering
Ten onrechte stelde Heyendal voor (Ernst, Histoire du Limbourg VII, p. 81) deze oor-
konde te dateren op 1242, naar analogie van hiervóór nr. 91. Hij veronderstelde dat in
de datumregel van het door hem geraadpleegde afschrift MCCLXII gelezen was voor
MCCXLII.

Overlevering
De afschriften B, C en D zijn ontstaan als een poging tot reconstructie van de tekst van
hiervóór nr. 91. Zij bevatten het in A geïnsereerde fragment van nr. 91, waaraan de
corroboratio en de datumregel van de onderhavige oorkonde werden toegevoegd. Alleen
afschrift C is later gecorrigeerd en aangevuld tot een volledig afschrift van de onder-
havige oorkonde.

Teksteditie
Aangezien niet de gehele tekst van nr. 91 is geïnsereerd, is de onderhavige tekst hier in
zijn geheel, dus inclusief het geïnsereerde gedeelte van nr. 91, uitgegeven, de insertie
evenwel in petit-druk.

nr. 114 a. 1262
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114 b ch boven de regel toegevoegd A.

Conradus Dei gratia abbas et conventus Rodensis universis, in perpetuum. 
Presentium tenore notum facimus quod apud nos littere de transitu dominarum et de bonis

eisdem collatis in Sinniche continentur in hec verba:
Nos Marsilius Dei gratia abbas in Rode totusque eiusdem ecclesie conventus presentium tenore litterarum

protestamur quod sororibus nostris monialibus, cum eas ad honorem Dei et ipsarum utilitatem ad novum claustrum

Sinniche transferre decrevissemus, talem eisdem de communibus bonis nostris assignavimus portionem, omnia

videlicet bona nostra apud Sinniche, Nuendorp, Giuelt, Bubaiz, Bergis, Rimist, Bredolo, Beggendorp, Horendorp,

carratam vini in Odorp et Hersele, IIII amas vini annuatim, et vineis in Rindorp cum personis attinentibus *. Pro-

misimus preterea ipsis omnia bona ad ecclesiam Scarnensem attinentia, ita tamen quod sorores eiusdem ecclesie

cum ipsis in novo claustro collocentur et fiat ibi in nomine Domini unum ovile et unus pastor. Habebunt etiam

cappones C et XXti et sex marcas censuum annuatim, quas in bonis suprascriptis recipient. * Huius rei testes sunt

Vdo dapifer, Willelmus villicus de Aschwilreb, Renardus de Berge, Henricus villicus de Castro, Wilhelmus de

Alsdorp et fratres ecclesie Rodensis Th. prior de Sinniche, Macharius cellerarius, Th. prior de Valle Sancte Marie

et alii quamplures. Ut autem hec omnia rata et imperturbata permaneant et sine omni cavillatione ad bonum finem

perducantur, presentem paginam sigillo nostro curavimus communire.

Nos igitur predecessorum nostrorum vestigiis inherentes predicta omnia rata habemus et
volumus ea inviolabiliter observari. Cum vero rationis ordo requirat quod rivus a fonte
non deviet, firmiter precipimus ut tam prior quam conventus monasterii de Sinniche abbati
de Rode et eius successoribus canonice intrantibus in perpetuum sint subiecti nec aliquam
personam recipiant seu aliquid de bonis, que in presenti possident vel in futuro potuerunt
adipisci, aliquo modo alienare aut permutare presumant absque predicti abbatis consensu
et licentia speciali.

Ut autem predicta omnia maiorem firmitatem optineant, presentem litteram illustris
domini Walrami ducis de Limburgc et domini Vdonis dapiferi et nostris sigillis duximus
roborandam.

Datum anno Domini M° CC° LXII°, in festo sancte Trinitatis.

115

1262 juni 29

Abt Koenraad en het convent van Kloosterrade verkopen enige percelen
akkerland te Büllesheim voor achttien mark Keuls aan het klooster
Marienthal, dat die goederen tevoren van de abdij in pacht had.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1651. – Hoog 100/99, breed 226/
234, pliek 16. – Twee aan perkamenten stroken uithangende zegels (bevestigingstype 10):
(S1) spitsovaal staandefiguurzegel van abt Koenraad, in bruine was, beschadigd (vgl.
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Venner, Zegels, afb. 27, p. 60). – (S2) rond heiligenzegel van het convent, in bruine was,
fragment (= Venner, Zegels, afb.28, p. 60-61). – In dorso: (ca. 1262-1290) Bullestheym. –
(14de eeuw) 45. – (14de eeuw) Bullisheym. – (16de eeuw) Gefriet van VI malder korns
und VI malder haver an den apt van Roedt. – (17de eeuw) Emptio sex maldrorum sili-
ginis et sex avenae in Bullesheim. – (ca. 1770) II.32.A.4.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 203, nr. 4 (1242), van A.

Regesten
Wauters, Table chronologique V, p. 271. – Haas, Chronologische lijst, Supplement, nr. 30.

Cunradusa Dei gratia abbas totusque ecclesie Rodensis conventus omnibus presens scrip-
tum inspecturis in perpetuum.

Ad evitandam, que suboriri solet in gestis hominum, calumpniam felix est custodia litte-
rarum que rerum seriem inmutabili loquiturb veritate.

Notum itaque facimus universis tam presentibus quam futuris quod, cum ecclesia Vallis
Sancte Marie de quibusdam agris quos in parrochia Bullinsheim habebamus, sex maldra
siliginis et totidem avene nobis annuatim in pensione persolveret, nos cum sana deliberatione
et de conmuni consensu eosdem agros et pensionem inde debitam pro decem et octo mar-
cis Coloniensium denariorum vendidimus ecclesie memorate. Quia vero prenominatam
pecuniam nos integraliter recepisse et in usus nostros convertisse profitemur, ne super hac
venditione seu emptione in posterum aliquis dubietatis scrupulus possit suboriri, ecclesie
supradicte dedimus presentes litteras nostris sigillis roboratas.

Actum anno Domini M CC LX secundo, in die beatorum Petri et Pauli apostolorum.

116

1262 augustus Maastricht, St.-Servaaskerk

Koenraad, abt van Kloosterrade, en Gerard van Scherwier wijzen Arnold,
cantor van de kerk van St.-Servaas te Maastricht, de koster en de kel-
dermeester van de abdij Kloosterrade, alsmede de ridders Adam van
Nuth en Macharius van Scherwier aan als scheidslieden ter beslechting
van hun geschil over de hof Laar.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

nr. 116 a. 1262
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Afschrift
B. (1262 september) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 995, als inser-
tie in hierna nr. 119 (zie aldaar, ook voor de overlevering).

Regesten
Wauters, Table chronologique V, p. 276. – Mummenhoff, Regesten Aachen I, p. 89, nr. 176.

Overlevering en samenhang
De onderhavige oorkonde is alleen overgeleverd als insertie in nr. 119, waar de tekst direct
gevolgd wordt door een uitspraak van de scheidslieden. De bewoordingen van dit vonnis
verwijzen herhaaldelijk naar de onderhavige oorkonde, die eraan voorafgaat en waarin de
scheidslieden worden aangewezen. Het is onwaarschijnlijk dat de tekst van het vonnis als
zelfstandige oorkonde is uitgevaardigd. Het is evenmin waarschijnlijk dat het vonnis, voor-
afgegaan door de onderhavige tekst, als oorkonde is uitgevaardigd. Niet alleen ontbreken
een corroboratio en valideringsmiddelen, maar het ligt ook eerder voor de hand nr. 118
en nr. 119 – beide zijn wel voorzien van een corroboratio, een getuigenlijst en een groot
aantal zegels – te beschouwen als de beoorkondingen van de scheidsrechterlijke uitspraak.
Wij vermoeden dat het origineel van de onderhavige oorkonde bij wijze van mandaat aan
de scheidslieden is overhandigd, en dat zij hun oordeel later, na de beraadslagingen, onder
de tekst van dit mandaat hebben opgetekend. De aldus ontstane tekst, de onderstaande
oorkonde gevolgd door het vonnis, heeft daarna als concept dienst gedaan bij de redactie
van nr. 118 en nr. 119, die elk ten behoeve van een der partijen zijn uitgevaardigd.

Identificatie en lokalisering
Het geslacht dat in nr. 119 als de Scherringere, in nr. 118 als Scerwiere, en in de Conti-
nuatio van de Annales Rodenses door Heyendal (zie hiervóór nr. 94) als Scherwigen voor-
komt, is genoemd naar Swier nabij Laar ten zuidoosten van Nuth. In een memoriestichting
in het norbertinessenklooster St.-Gerlach op 9 juli 1257 (RAL, archief klooster St.-Gerlach,
inv. nr. 1, p. 188-189, nr. 126) komt Gerard de Scherwire voor, die gehuwd was met een
zekere Agnes, en die een zoon Gerard had: Acta sunt haec apud Scherwiere in praesentia
venerabilis patris gardiani Traiectensis et socii sui fratris Henrici quondam canonici Sancti
Cuniberti in Colonia, Gerardi filii mei et Agnetis uxoris meae. De fundatie kwam ten laste
van een goed nabij Laar en Swier: de allodio meo dimidium mansum terrae arabilis
iacentis inter Scherwire et Lare […] de triginta marcis, quas A. miles de Nutte debet mihi,
persolvi enim poterunt de proventibus fructuum terrae praenominatae, persolvuntur […].

Nos Conradus Dei permissione abbas monasterii Rodensis Leodiensis diocesis et Gerardus
de Scherringere laicus notum facimus universis presentes litteras inspecturis quod, cum
inter nos ·· abbatem et ecclesiam nostram ex parte una et me Gerardum predictum ex altera
super curte de Lare et eius appendiciis orta esset materia questionis coram diversis iudicibus
auctoritate apostolica delegatis, nos tandem proborum virorum usi consilio in viros discretos
Arnoldum cantorem ecclesie Sancti Servacii Traiectensis, ··a custodem et ··b cellerarium
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predicti monasterii Rodensis, Adam de Nutta et Macharium de Scherringere milites tam-
quam in arbitros, arbitratores seu amicabiles conpositores conpromisimus sub hac forma
videlicet quod, quicquid predicti arbitri, arbitratores seu amicabiles compositores iuris
ordine servato vel non servato statuerint, ordinaverint vel decreverint infra Nativitatem
Domini proximo venturam, sub pena viginti marcarum prestita fide corporali parti arbitrium
observanti a parte ab arbitrio resiliente solvendarum, tenebimur inviolabiliter observare et
in defectum solutionis pecunie seu pene predicte Aquis intrare, inde nunquam exituri donec
pecunia seu pena predicta integraliter fuerit persoluta.

Actum et datum apud Traiectum, in ecclesia Sancti Servatii, presentibus predictis arbi-
tris et Henrico de Tuemberg et Godenola de Palude et aliis clericis et laicis, anno Domini
M° CC° LX° secundo, mense augusti.

117

[vóór 1262 september]

Gerard van Scherwier doet leenhulde aan de abt van Kloosterrade.

Vermelding
De oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit de oorkonde op naam
van de scheidslieden ten gunste van Gerard van Scherwier waarin diens geschil met abt
en convent van Kloosterrade wordt beslecht (zie hierna nr. 118). De passage waaruit
het bestaan van het deperditum blijkt, luidt: (…) ipsi tamen abbati prestabunt (namelijk
Gerardus et sui successores) fidelitatis homagium et vasalli prout in litteris super hoc con-
fectis plenius continetur (…).

Datering en samenhang
De oorkonden waarmee het geschil beslecht werd, dateren van september 1262. De oor-
konde waarin Gerard van Scherwier leenhulde doet in verband met het bezit van de hof
Laar, kan tot stand gekomen zijn in het kader van de beslechting van het geschil; het is
evenwel niet uitgesloten dat de oorkonde ouder is en in het kader van de procedure door
de abt van Kloosterrade als bewijsstuk geproduceerd is.

118

1262 september

Arnold, cantor van de kerk van St.-Servaas te Maastricht als pauselijk
rechter, de koster van de abdij Kloosterrade, en Hendrik van Kerkrade,

nr. 118 a. 1262
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keldermeester, alsmede de ridders Adam van Nuth en Macharius van
Scherwier doen uitspraak in het geschil tussen de abdij Kloosterrade en
Gerard van Scherwier over de hof Laar, waarbij zij bepalen dat Gerard
de hof als leengoed van Kloosterrade zal houden, na een eenmalige beta-
ling van 42 mark aan de abdij.

Origineel
A. Aken, Stadtarchiv, aanwinsten 1887/15, nr. 1. – Hoog 332/323, breed 357/358, pliek
19/24. Rechter onderhoek afgesneden. – Zes bevestigingsplaatsen (waarvan één weg-
gesneden) voor aan koorden uithangende zegels (bevestigingstype 4 of 6): (LS1-6). –
In dorso: (17de eeuw) Deser brieff geit allein Laer an, yoir 1262.

Concept
[Ac]. (1262 augustus) Niet voorhanden maar bekend als insertie in hierna nr. 119; de
scheidslieden hebben de inhoud van hun vonnis waarschijnlijk in eerste instantie opge-
tekend op het verloren origineel van nr. 116 (zie verder nr. 116, onder Overlevering en
samenhang, en nr. 119, onder Ontstaan en samenhang).

Samenhang en ontstaan
Het geschil tussen Kloosterrade en Gerard van Scherwier over de hof Laar is beslecht
na de benoeming van scheidslieden, zie hiervoor nr. 116. Die benoemingsoorkonde is
na de beraadslagingen aangevuld met het vonnis van deze scheidslieden en dit geheel
heeft vermoedelijk als concept gediend voor de afzonderlijke oorkonden waarin het von-
nis aan beide partijen is overhandigd, namelijk de onderhavige oorkonde en nr. 119.
Er zijn drie redenen om aan te nemen dat de onderhavige oorkonde bestemd zal zijn geweest
voor Gerard van Scherwier, terwijl nr. 119 voor Kloosterrade bestemd was. De abt van
Kloosterrade treedt in de onderhavige oorkonde, anders dan in nr. 119, als getuige op;
bovendien ontbreekt de in het archief van Kloosterrade gebruikelijke dorsale aantekening
van de hand van Pirson, evenals een afschrift in het abdijarchief van Kloosterrade.
Opvallend zijn de grote verschillen, zowel in de vorm als in de tekst, soms ook inhoude-
lijk, en in de bezegeling tussen de onderhavige oorkonde en nr. 119. De tekstverwantschap
zal samenhangen met het gebruik van de aangevulde tekst van nr. 116 als concept (zie
ook nr. 119 onder Ontstaan en samenhang).

Identificatie en lokalisering
Zie nr. 116.

Universis tam presentibus quam futuris presentes litteras inspecturis Arnoldus cantor
ecclesie Sancti Seruatii Traiectensis unicus iudex a domino pape delegatus, ··a custos, ·· Hin-
ricus de Kercrode celerarius monasterii Rodensis, ordinis sancti Augustini, Adam de Nutte
et Macharius de Scerwiere milites, salutem in Domino.
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Cum post multas altercationes et diversa litigia que vertebantur inter abbatem et conven-
tum de Rode ordinis predicti ex una parte et Gerardum de Scerwiere laicum ex altera super
curti de Lare et eius appenditiis, tandem sano dicti consilio in nos compromiserint sub pena
quadraginta marcharum Leodiensium solvendarum a parte resilienti parti arbitrium nos-
trum observanti.

Nos arbitri predicti arbitrium in nos sponte recipientes inspectis rationibus et iure partium
hinc inde habito bonorum consilio arbitrando pronuntiamus dictam curtim de Lare cum eius
appenditiis ad dictum Gerardum et suos successores in perpetuum iure legitimo pertinere
et ipsum ab impetitione abbatis et conventus absolvimus, ita quod dictus Gerardus et sui
successores dictam curtim iure feodali perpetuo tenebunt et pro requisitione dicti feodi
unam marcham persolvent ex obitu decedentis; nec dictus abbas nec eius successores plus
petere poterunt nec ipsi plus solvere tenebuntur; ipsi tamen abbati prestabunt fidelitatis
homagium et vasalli prout in litteris super hoc confectis plenius continetur; dictus quoque
Gerardus dictis abbati et conventui quadraginta duas marchas infra dies Nativitatis Domini
proximo instantis persolvet, quas in utilitatem monasterii sui dicti abbas et conventus tenen-
tur convertere evidentem.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine duximus roborandas.
Nos vero Adam et Macharius predicti proprio carentes sigillo sigillis coarbitrorum nostro-
rum necnon monasterii Rodensis sumus contenti. Nos vero abbas et conventus memorati
nos compromisisse et dictum arbitrium, prout superius est enarratum, gratum et ratum
habere dictamque pecuniam in utilitatem ecclesie nostre convertendam, cum appensione
sigillorum abbatis et monasterii nostri confitemur firmiter, promittentes quod dicto Gerardo
aut suis successoribus nullam in perpetuum movebimus questionem, calumpniam aut gra-
vamen, sed contra omnes iuri parere volentes legitima exinde portabimus garandiam et muni-
men. Nos vero ·· prior, ·· magistra et conventus domus de Sinke ordinis predicti de speciali
mandato et consensu domini Conradi abbatis et conventus monasterii Rodensis predicti in
testimonium et consensum facti predicti sigillum nostrum, quo utimur universi, huic scripto
apposuimus.

Testes huius facti sunt: dominus Conradus abbas, Theodericus prior, Henricus custos,
Baldewinus, Macharius, Iohannes, Ywanus, Ywanus, Anselmus, Oliuirus, Lodewicus,
Theodericus, Willelmus, Henricus, Theodericus de Bunna, Simon, Walewainus, Iohannes,
Winricus, Iohannesb, Gerardus, Walterus, Godefridus, Cuno, Godefridus, Simon, Thomas,
Siverinus, Hermannus, Hermannus, Petrus, Theodericus, Theodericus, Guntardus, Gode-
fridus, Conradus, Willelmus, Willelmus, Lambertus, Adam, Henricus, Wiricus, Godefridus,
canonici monasterii predicti; de fidelibus vero monasterii Nicholaus de Anstele, Willel-
mus de Minuclerade, Theodericus de Eyghelsoighe, Godefridus de Veteri Curte et alii
quamplures.

Actum et datum anno Domini M° C°C° sexagesimo secundo, mense septembri, domino
Henrico Leodiensi episcopo, Waleramoc duce de Lemborg et Theoderico domino de Fal-
kenborg.
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119

1262 september

De uitspraak van scheidslieden in het geschil van abt en convent van
Kloosterrade met Gerard van Scherwier over de hof Laar; abt en con-
vent stemmen in met de uitspraak en verklaren het bedrag van 42 mark
Akens ontvangen te hebben.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 995. – Hoog 334/353, breed
368/366, pliek 33/22. – Een aan een roodzijden koord uithangend zegel (bevestigings-
type 1): (S1) ovaal staandefiguurzegel van de abt van Kloosterrade, in witte was, bescha-
digd (= Venner, Zegels, p. 60, afb. 27). – Een aan een groenzijden koord uithangend
zegel (bevestigingstype 1): (S2) rond (?) heiligenzegel van het convent, in witte was,
fragment (vgl. Venner, Zegels, p. 61, afb. 28). – Zes bevestigingsplaatsen voor uithan-
gende zegels (LS3-8). – In dorso: (ca. 1262-1290) De Lare. – (17de eeuw) Castrum Lare
in Valckenburg situm cum villa et aliis sunt bona feudalia monasterii Rodensis en zu ont-
fangen mit I marck golts oder sylver. – (ca. 1700) Anno 1262 mense septembris.

Concept
[Ac]. (1262 augustus) Niet voorhanden maar bekend uit de insertie in de onderhavige
oorkonde; de scheidslieden hebben de inhoud van hun vonnis waarschijnlijk in eerste
instantie opgetekend op het verloren origineel van nr. 116 (zie verder nr. 116, onder
Overlevering en samenhang, en hierna onder Ontstaan en samenhang).

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 141-143, nr. 56, naar A.

Drukken
a. Quix, Beiträge Eupen, p. 55-56, nr. 35, van A. – b. Franquinet, Inventaris Kloosterrade,
p. 46-49, nr. 39, van A.

Regesten
Mummenhoff, Regesten Aachen I, p. 90, nr. 178. – Haas, Chronologische lijst, p. 53, nr. 117.

Ontstaan en samenhang
De inwendige vorm van de onderhavige oorkonde is opmerkelijk. De tekst bevat achter-
eenvolgens een oorkonde waarin scheidslieden worden aangewezen, de tekst van hun vonnis,
dat in zijn bewoordingen (supradicti etc.) op de voorafgaande oorkonde aansluit, en ten
slotte een verklaring waarin abt en convent van Kloosterrade hun instemming betuigen en
erkennen 42 mark Akens van de wederpartij te hebben ontvangen. Daarna volgen een uit-
voerige getuigenlijst, een corroboratio en een datumregel. Slechts uit het bestaan van een
tweede oorkonde, nr. 118, blijkt de functie van het onderhavige stuk. Nr. 118, een subjectief
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gestelde oorkonde op naam van de scheidslieden, heeft een dispositie die onmiskenbaar dic-
taatverwantschap vertoont met de in de onderhavige oorkonde geïnsereerde uitspraak van
scheidslieden, en bevat een getuigenlijst en een datumregel die bijna gelijkluidend zijn aan
die van de onderhavige oorkonde. We beschouwen nr. 118 en de onderhavige oorkonden
op grond daarvan als elkaars tegenhangers, die elk bestemd geweest zijn voor één van beide
partijen: nr. 118 bestemd voor Gerard van Scherwier, nr. 119 bestemd voor abt en convent
van Kloosterrade (zie verder nr. 118 onder Samenhang en ontstaan). Het is niet duide-
lijk waarom de oorkonden die de partijen in het geschil ten slotte hebben ontvangen zo
van elkaar verschillen. Hooguit kan worden verondersteld dat Gerard van Scherwier zich
wellicht, anders dan Kloosterrade, niet heeft laten weerhouden door de kosten die het
laten vervaardigen van een nieuwe oorkonde met zich meebracht, aangezien hij meer
dan Kloosterrade belang had bij de uitkomst van het scheidsgericht. Kloosterrade zou ter
bezegeling slechts de voorliggende teksten in eigen beheer op een nieuw blad perkament
hebben afgeschreven, waardoor een proces-verbaalachtige oorkonde tot stand kwam.

Identificatie en lokalisering
Zie nr. 116.

Teksteditie
De geïnsereerde tekst van nr. 116 is in petit-druk weergegeven.

Nos Conradus Dei permissione abbas monasterii Rodensis Leodiensis diocesis et Gerardus de Scherringere laicus

notum facimus universis presentes litteras inspecturis quod, cum inter nos ·· abbatem et ecclesiam nostram ex parte

una et me Gerardum predictum ex altera super curte de Lare et eius appendiciis orta esset materia questionis coram

diversis iudicibus auctoritate apostolica delegatis, nos tandem proborum virorum usi consilio in viros discretos

Arnoldum cantorem ecclesie Sancti Servacii Traiectensis, ··a custodem et ··b cellerarium predicti monasterii Roden-

sis, Adam de Nutta et Macharium de Scherringere milites tamquam in arbitros, arbitratores seu amicabiles conpo-

sitores conpromisimus sub hac forma videlicet quod, quicquid predicti arbitri, arbitratores seu amicabiles compo-

sitores iuris ordine servato vel non servato statuerint, ordinaverint vel decreverint infra Nativitatem Domini proximo

venturam, sub pena viginti marcarum prestita fide corporali parti arbitrium observanti a parte ab arbitrio resiliente

solvendarum, tenebimur inviolabiliter observare et in defectum solutionis pecunie seu pene predicte Aquis intrare,

inde nunquam exituri donec pecunia seu pena predicta integraliter fuerit persoluta. Actum et datum apud Traiectum,

in ecclesia Sancti Servatii, presentibus predictis arbitris et Henrico de Tuemberg et Godenola de Palude et aliis cle-

ricis et laicis, anno Domini M° CC° LX° secundo, mense augusti.

Nos vero arbitri, arbitratores seu amicabiles compositores supradicti suscepto in nobis
arbitrio supradicto arbitrando seu componendo inter partes predictas in nomine Domini
pronunciamus dictam curtim de Lare cum eius appendiciis ad dictum Gerardum et suos suc-
cessores in perpetuum iure hereditario debere pertinere seu eorum esse ab impetitione ··
abbatis et conventus necnon et omnium aliorum, qui ratione monasterii seu ecclesie Roden-
sis sibi ius possent in eadem curte vendicare, ipsum Gerardum et suos successores perpe-
tualiter absolventes, ita tamen quod dictus Gerardus et sui successores dictam curtim iure
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feodali perpetuo tenebunt et possidebunt et pro requisitione dicti feodi unam marcam per-
solvent ex obitu decedentis seu requisitione dictum feodum recipientis; nec dictus ·· abbas
seu ecclesia vel eorum successores plus petere poterunt nec ipsi plus solvere tenebuntur;
dictus quoque Gerardus dictis ·· abbati et conventui quadraginta duas marcas propter pacem
et perpetuam concordiam infra dies Nativitatis Domini proximo instantis persolvet in utili-
tatem monasterii predicti ab ·· abbate et conventu supradictis ex nostro arbitrio converten-
das. Actum et datum anno et mense ut supra.

Nos vero ·· abbas et conventus monasterii Rodensis supradicti confitemur et presentibus
litteris publice protestamur nos omnibus et singulis predictis consentire et consensisse ex-
presse et arbitrium emologatum esse ac predictas quadraginta duas marcas Aquensis monete
recepisse, numerasse et in utilitatem evidentem ecclesie nostre convertisse, renunciantes
omni exceptioni pecunie non date, non numerate, non tradite, non solute et auctentice hoc
ius porrectum et, ne possimus dicere dictam pecuniam in utilitatem ecclesie nostre non
esse conversam, et exceptioni doli et in factum actioni ac omni iuris auxilio et exceptioni
reali et personali, loci et temporis, facti et iuris tam canonici quam civilis, et omnibus aliis
exceptionibus, que contra hoc instrumentum vel factum possent obici vel aduci et que dicto
Gerardo et suis successoribus possint nocere et nobis prodesse; promittentes eisdem legiti-
mam garandiam et securum munimen.

Testes huius facti sunt hii: Theodericus prior, Henricus custos, Balduinus, Ywanus, Ywanus,
Macharius, Iohannes, Anselmus, Oliuerus, Lodewicus, Theodericus, Willelmus, Henricus,
Theodericus de Bunna, Symon, Walewinus, Iohannes, Winricus, Iohannes, Gerardus, Wal-
terus, Godefridus, Cono, Godefridus, Symon, Thomas, Severinus, Hermannus, Hermannus,
Petrus, Theodericus, Theodericus, Guntardus, Godefridus, Conradus, Willelmus, Willelmus,
Lambertus, Adam, Henricus, Wiricus, Godefridus canonici monasterii predicti; de fideli-
bus vero monasterii: Nicholaus de Anstele, Willelmus de Minuclerade, Theodericus de
Eyghelsoighe, Godefridus de Veteri Curte et alii quamplures.

In quorum omnium premissorum testimonium et munimen nos Conradus abbas monas-
terii Rodensis predicti sigillum nostrum et ecclesie nostre unacum sigillis ecclesie de Sinke
et arbitrorum predictorum duximus apponendum. Nos Adam de Nutta et Macharius de Scher-
ringere milites, arbitri, quia sigilla propria non habuimus, sigillo curie Coloniensis usi sumus.
Nos vero Walramus dux Lemburgensis in signum consensus predictorum ad preces dicto-
rum ·· abbatis et conventus sigillum nostrum duximus apponendum pagine suprascripte.

Actum et datum anno Domini M° CC° LXa secundo, mense septembri, domino Henrico
Leodiensi episcopo, Walleramo duce Lemburgensi et Theoderico domino de Valkenburg
viventibus et regentibus.

120

1265 mei 24

Diederik VII, graaf van Kleef, schenkt op verzoek van zijn zuster, de her-
togin van Limburg, aan de abdij Kloosterrade zijn inkomsten uit een
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tiende over de abdijgoederen te Lommersum, die hem toebehoren op
grond van de wildban van de burcht Tomburg, tot een maximum van drie
mark per jaar.

Origineel 
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 807. – Hoog 78/72, breed 173/ 
174, pliek 11/10. – Een aan een lange smalle strook perkament uithangend zegel (beves-
tigingstype 10): (S) fragment van een ridderzegel, mogelijk van de oorkonder, in witte
was; (CS) fragment van een rond wapenzegel (= Venner, Zegels, afb. 48-49, p. 73). –
In dorso: (ca. 1265-1290) De wiltbanno de Lomenzheim. – (17de eeuw) De quibusdam
decimis Lommerssum. – (ca. 1700) 1265 festo Pentecostis. – (ca. 1770) II.3.B.4. Dona-
tion d’une partie des dimes de Lommersom a l’abbaye de Rolduc par Theoderic, comte
de Cleves. 1265.

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 143, nr. 57, naar A.

Druk
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 265, nr. 212, van A.

Regesten
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 49, nr. 40. – Wauters, Table chronologique V,
p. 337. – Haas, Chronologische lijst, p. 56, nr. 128.

Identificatie
Jutta, dochter van Diederik VI, graaf van Kleef, was gehuwd met Walram IV, hertog van
Limburg.

Nos Theodericus comes Cliuensis presenti scripto protestamur quod, cum apud Lometz-
heim quedam decima ad nos ratione wiltbanni nostri castro nostro Toneburg annexi perti-
neret, scilicet de bonis ecclesie in Rode, nos propter Deum et preces dilecte sororis nostre
ducisse Limburgensis quicquid de eadem decima citra tres marcas provenerit annuatim,
eidem ecclesie dedimus perpetualiter obtinendum.

Datum anno Domini M° CC° LXV°, in festo Pentecostes.

121

1269 november

Koenraad, abt van Kloosterrade, oorkondt dat molenaar Bertolf, met
zijn toestemming, de helft van de molen te Afden, die tot de jurisdictie
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van het convent behoort, met het erf en de helft van alle daarbij behorende
bezittingen aan het Duitse Huis te Siersdorf heeft verkocht voor negen
mark Akens, waarvoor Bertolf en zijn opvolgers jaarlijks aan het Duitse
Huis vier malder rogge Aldenhovense maat en vijf schelling Akens zul-
len betalen.

Origineel 
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief Duitse Orde Aldenbiesen-Siersdorf, oorkonden,
nr. 14. – Hoog 177/165, pliek 10/11, breed 243/237. – Enig tekstverlies door slijtage op
de vouwen. – Een aan wit linnen koord uithangend zegel (bevestigingstype 1): (S) spits-
ovaal staandefiguurzegel van de abt, in groene was (vgl. CSN, p. 42, nr. 425), bescha-
digd. – In dorso: (eind 13de eeuw) De molendina Bertolfi. – (18de eeuw) Binae litterae
quarum alterae concernunt molendinum apud Afden situm, alterae mentionem faciunt de
tribus iurnalibus terrae arabilis prope Sierstorp erga comitem Iuliacensem ordine permu-
tationis titulo acquisitis, anno 1264. – (eind 18de eeuw) + Nr°50m° et aquisitio 3 iurna-
lium terre arabili prope Sirstorp per modum permutationis de anno 1264.

Druk
a. Ritz, Urkunden und Abhandlungen, p. 101, nr. 5 (1268 november), fragment, van A.

Regesten
Ernst, Histoire du Limbourg VII, p. 87, noot 1 (1268 november). – Mummenhoff, Reges-
ten Aachen I, p. 121-122, nr. 235.

Samenhang
Zie hierna nr. 123.

C. Dei misericordia abbas Radensis universis Christi fidelibus ad quos presens scriptum
hoc pervenerit, salutem in omnium Salvatore.

Acta delet oblivio, nisi litterarum fulceantur stabili firmamento.
Noverint igitur universi presentium inspectores quod Bertolfus molendinarius de sua

libera et bona voluntate vendidit dimidium molendinum suum situm aput Afden cum area
sua aet cuma dimidietate omnium bonorum ad ipsum molendinum attinentium fratribus
ordinis Sancte Marie de domo Theuthonica in Serstorpb pro novem marcis Aquensium
denariorum, sub tali forma quod ipse B., quoad vixeritc, [..]d sui successores perpetuo iure
singulis annis in festo beati Remigii quatuor maldra siliginis mensure de Aldenhouen, sicut
moris est pensionariorum, et quinque solidos Aquensium denariorum predictis fratribus de
Serstorp de predictis bonis persolvent. Si vero predicta pensio et predictorum denariorum
pactio a premisso B. et suis successoribus medio tempore non fuerit soluta ex negligentia,
tunc predicti fratres domus Theuthonice intromittent se premissis bonis tamquam heredes
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sine alicuius contradictione, prout viderint eis expedire. Insuper sepedictus B. et sui suc-
cessores que de predicto molendino fuerint ruinosa, propriis expensis tenentur restaurare.

Hec autem facta sunt cum consensu nostro et mediante fratrum nostrorum testimonio,
scilicet domini Th. prioris, Olyueri cellerarii, Petri, Gadefridi, Henrici custodis, Iwani,
Cunonis et Willelmi, ad quorum iuridictioneme spectat predictum molendinum, necnon
istorum virorum presentia Gadefridi villici de Alsdorp, Henrici de Hunthem, Gerardi de
Ligno, Symonis fabri, Nycolai de Alsdorp, Gadefridi pistoris et Iohannis dicti Lanckosen
et aliorum quamplurium.

Et ut hec rata et firma permaneant, presentem cedulam sigilli nostri munimine duximus
roborandam.

Actum et datum anno Domini M° CC°L°XV°IIII f, mense novembri.

122

1271 juli 13

Herman, zoon van Nicolaas en vrouwe M., verklaart voor de goederen
te Caterdail jaarlijks een bepaalde hoeveelheid rogge schuldig te zijn
aan de broeders van het Duitse Huis te Siersdorf en staat hun toe naar
believen de steengroeve Wilanzcule te gebruiken. De oorkonde is onder
meer bezegeld door het convent van Kloosterrade.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief Duitse Orde Aldenbiesen-Siersdorf, oorkon-
den, nr. 17. – Hoog 150/147, pliek 14/16, breed 188/182. – Twee bevestigingsplaatsen
voor aan perkamenten stroken uithangende zegels (bevestigingstype 11): (S1) rond heili-
genzegel van het convent van Kloosterrade, in witte was (vgl. CSN, p. 42, nr. 421), zwaar
beschadigd. – (SD2) sporen van een zegel van ca. 32 mm doorsnee. – In dorso: (15de
eeuw) Van den lande gheleghe te Koterdale. – (16de eeuw) Serstrop. – (18de eeuw) Hae
litterae mentionem faciunt de bonis in Coterdale et faculta secandi lapides in fossa quae
vulgo Wilanzcule dicitur, anno 1271. – (18de eeuw) Ex quibus pytancia in Sierstorp
annue solvuntur 7 maldra siliginis. – (eind 18de eeuw) Nr° 26t° Sierstorff c|c.

Druk
a. Ritz, Siersdorf, p. 223-224, nr. 11, van A.

Lokalisering
Aan een aantekening in de Annales Rodenses die luidt: Aput Nivelstein mansus et caverna
unde exciduntur saxa (ed. Augustus en Jamar, p. 108), is marginaal door een wellicht
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16de-eeuwse hand een aantekening toegevoegd: fossa Welandi (ed. Boeren en Panhuy-
sen, p. 48-49). Dit wijst erop dat de abdij Kloosterrade rechten bezat in de steengroeve
Wilanzcule. Dat zal de reden zijn geweest voor het meebezegelen van deze oorkonde
door het convent van Kloosterrade. Blijkens een oorkonde van 1540 (19 maart) (zie
Paquay, Codex Kloosterrade, p. 264, nr. 39) deed de abt van Kloosterrade afstand van
zijn aanspraken op het goed Welantzkuile te Kloiterdael (lees: Koiterdael) ten gunste
van de heer van Rimburg. In zijn voortzetting van de Annales Rodenses omschreef Heyen-
dal dit als in lapicidinam in Koterdael sitam (Annales Rodenses continuatio, p. 111).
Quix, Schloss Rimburg, p. 93, lokaliseert Caterdail en Wilanzcule beide ten westen van
Wildnis (gemeente ’s-Herzogenrade) aan de Worm. Het gebied is nu opgegaan in de
zand- en steengroeve Nivelstein.

Noverint universi presentium inspectores quod ego Hermannus filius Nicolai et domine
M. teneor fratribus de domo Theuthonica in Serstorp ade bonis sitis in Caterdaila que contu-
lit eis frater Vdo filius domini Giselberti dicti de Mormasium in elemosinam, singulis annis
unum maldrum siliginis in festo beati Remigii, quoad vixerint pater meus et mater mea,
persolvendum. Post mortem vero unius istorum racione obitus illius teneor quatuor maldra
siliginis predicto tempore predictis fratribus singulis annis solvendisb. Post obitum vero
amborum, scilicet patris mei et matris mee, ego H. et mei successores de predictis bonis
prefatis fratribus de domo Theuthonica in Serstorp perpetuo iure ad septem maldra siligi-
nis mensure de Aldenhouen singulis annis in festo beati Remigii erimus obligati. Si vero
predicta VIItem maldra siliginis medio tempore a me vel meis successoribus non fuerint soluta,
fratres de Serstorp defectum suum in predictis bonis de Coterdail recuperabunt. Insuper
sepedicti fratres obtinent potestatem ac libertatem secandi tantos lapides in fossa que dicitur
Wilanzcule, quantos viderint eis expedire.

In huius rei robur et testimonium presentem cedulam sigillo conventus Radensis cenobii
et sigillo domini M. plebani de Merkestein duxi roborandam.

Actum et datum anno Domini M°CC° septuagesimo primo, in festo Margarete virginis.

123

1273 maart

Abt Walram en het convent van Kloosterrade verkopen de jaarlijkse rente
van tien schelling Akens die Bertolf voor zijn molen te Afden gewoon was
aan hen te betalen, voor tien mark aan het Duitse Huis te Siersdorf.

Origineel
[A]. Niet voorhanden, maar blijkens a ca. 1824 nog bezegeld voorhanden.
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122 a-a deze passage is onderstreept in A. – b aldus A, lees solvenda.



Druk
a. Ritz, Urkunden und Abhandlungen, p. 101-102, nr. 6, fragmenten, van [A].

Regesten
Wauters, Table chronologique V, p. 515. – Mummenhoff, Regesten Aachen I, p. 136, nr. 261.

Datering
Blijkens hierna nr. 126 hanteerde de abt van Kloosterrade in 1283 de paasstijl. Het is
aannemelijk dat ook de onderhavige oorkonde naar de paasstijl gedateerd is. 

Samenhang
Blijkens hiervóór nr. 121 had molenaar Bertolf de helft van de molen met toebehoren
reeds in november 1269 aan het Duitse Huis te Siersdorf verkocht.

Teksteditie
De tekst is uitgegeven naar de lapidaire editie in a. De daar aangebrachte verkortingen
zijn hier tussen teksthaken aangevuld.

W. D[ei] g[ratia] abbas Radensis totusque conventus ej[usdem] eccl[esie].
Universis [***]a vendidimus decem sol[idos] Aquensium denar[iorum] sing[ulis] annis

solv[endos], quos nobis Bertolfus de molendino suo sito apud Afden perpetuo jure annua-
tim persolvere consuevit, fratribus de domo Theuth[onica] in Sersdorp pro decem marcis
Aquensium denariorum.

Actum et d[atum] a[nno] D[omini] M CC septuag[esimo] secundo, mense martio.

124

1276 juni 15 Keulen

Hadewig, weduwe van graaf Diederik van Neuenahr, en haar kinderen
Willem, Johan, Lodewijk en Sofie geven tegen betaling van 350 mark
Keuls voor een termijn van vier jaar het graafschap Neuenahr in pand
aan Siegfried, aartsbisschop van Keulen, waarbij naast andere nadere
bepalingen de jaarlijkse betalingen die de graven van Neuenahr van
oudsher ontvangen van de abdij Kloosterrade en enige andere kloosters
en kapittels worden uitgezonderd.

Originelen
A1. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief sticht Keulen, oorkonden, nr. 141a. – Hoog
238/217, breed 391/378, pliek 28/30. – Drie bevestigingsplaatsen voor aan perkamenten

nr. 124 a. 1276
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123 a in a bekort tot een kastlijn; de tekst zal het resterende deel van de inscriptio en verder een notifi-
catio en mogelijk een salutatio hebben bevat.



124 a ook te lezen als Heredium A2.

stroken uithangende zegels (bevestigingstype 10): (S1) spitsovaal staandefiguurzegel
van de gravin-weduwe Hadewig (= Frick, Quellen Neuenahr, afb. 66). – (S2) fragment
vermoedelijk van spitsovaal troonzegel van aartsbisschop Siegfried van Keulen, in rode
was; (CS) fragment van een rond portretzegel (vgl. vermoedelijk Ewald, Rheinische
Siegel I, p. 17 en pl. 19, nr. 4 en 5). – Een bevestigingsplaats voor een aan een perka-
menten strook uithangend zegel: (LS3). – In dorso: (vermoedelijk contemporain) .R. –
(14de eeuw) Littera ubi comitissa et filii de Nuenar committant Sifrido archiepiscopo
comitatum Nuenar ad quatuor annos reservandis sibi quosdam redditus. – (18de eeuw)
105. – (18de eeuw) 1276 17 calendas.
A2. Ibidem, oorkonden, nr. 141b. – Hoog 159/136, breed 364/339, pliek 21/22. – Een
bevestigingsplaats voor een aan een perkamenten strook uithangend zegel: (S) fragment
vermoedelijk van een spitsovaal troonzegel van aartsbisschop Siegfried van Keulen, in
rode was; (CS) fragment van een rond portretzegel (vgl. vermoedelijk Ewald, Rhei-
nische Siegel I, p. 17 en pl. 19, nr. 4 en 5). – In dorso: (eind 13de/begin 14de eeuw)
Hereditatioa. – (14de eeuw) De castro Nuwenar quod dominus Coloniensis debebat pro-
tegere et ea de causa omnes fructus et redditus castri ad quatuor annos recipere. – (18de
eeuw) 105. – (18de eeuw) 1276, duplicatum.

Afschrift
B. (ca. 1300) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, Depositum Keulen, nr. A 31 (voorheen
Keulen, Historisches Archiv, archief sticht Keulen A 1), fol. 10v, nr. 32, naar A1.

Drukken
a. Günther, Codex diplomaticus II, p. 419-422, nr. 275, van A1. – b. Ennen en Eckertz,
Quellen Köln III, p. 154-156, nr. 192 (1271-1279), van B.

Regesten
Goerz, Mittelrheinische Regesten IV, p. 72, nr. 313. – Korth, Kopiar, p. 46, nr. 36. – REK
III-2, p. 81, nr. 2674. – Frick, Quellen Neuenahr, p. 91-92, nr. 517. – Mummenhoff,
Regesten Aachen I, p. 172, nr. 327.

Ontstaan
De twee exemplaren van deze oorkonde zijn door verschillende handen in het net
geschreven. Vermoedelijk is A1 als eerste vervaardigd en is A2 hiervan afgeschreven.
Hierop wijst in de eerste plaats de afwijkende woordvolgorde ter hoogte van de noten
q-q en t, waarbij de volgorde van A1 de oorspronkelijke lijkt te zijn en die van A2 het
gevolg van een overschrijffout. Bovendien is A1 met meer zorg geschreven dan A2.
Zo vertoont A1 in tegenstelling tot A2 een aantal versierde hoofdletters. Tenslotte is A2
alleen door de aartsbisschop van Keulen bezegeld. Exemplaar A1 zal dus zijn opgemaakt
bij het sluiten van de overeenkomst tussen de partijen en zal daarna de aartsbisschop
ter hand zijn gesteld. Aangezien ook Hadewig en haar kinderen behoefte zullen hebben
gehad aan een bewijsstuk, zal A2 zijn vervaardigd en hun na de bezegeling door de
aartsbisschop zijn overhandigd.
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Teksteditie
De onderstaande tekst is afgedrukt naar A1. De varianten van A2 alsmede de naams-
varianten van B zijn in de noten weergegeven.

Nos Hadewigis relicta, Willelmusb, Iohannes, Ludewicusc et Sophia liberi quondam
Theodericid comitis de Nuenaree notum facimus universis quod nos considerantes malum
statum terre, ob spem tuitionisf et defensionis hominum nostrorum et comitatus nostri, spe-
rantes terram et comitatum nostrum ac homines nostros per reverendum patrem et domi-
num nostrum Sifridumg sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopum debere defensari ipsi
domino ·· archiepiscopo Coloniensi comitatum nostrum de Nuenareh predictum et terram
cum omnibus redditibus eti proventibus, iuribus, iudiciis, iurisdictionibus, obvencionibusj

et emergenciis undecumque provenientibus concedimus, exponimus et committimus tenen-
dum et gubernandum usque ad quatuor annos continuos et immediate subsequentes, ita
quod ipse dominus ·· archiepiscopus fructus et proventus comitatus et terre et quicquid
obvenerit et emerserit, suis usibus applicabit et de eis omnino suam faciet voluntatem nec
conputare neque responderek nobis tenebitur de eisdem, castro nostro Nuenarel et villis
Wadenheimm et Ramersbachn qet curte dicta Greueloo sita in Scheitp, quam tenemus a nobili
viro ·· comite Iuliacensiq, cum suis pertinentiisr dumtaxats exceptist. Nec dicta commissio
et concessio cessabunt nec eas revocare poterimus ante terminum quatuor annorum pre-
dictorum. Preterea confitemur nos mutuo recepisse a predicto domino archiepiscopo Colo-
niensi trecentas et quinquaginta marcasu denariorum Coloniensiumv bonorum novorum et
legalium nobis traditas, numeratas et assignatas, quas idem dominus archiepiscopus repe-
tere et requirere non poterit usque ad terminum quatuor annorum predictorum. Quibus trans-
actis sinon solverimus prefato domino ·· archiepiscopo trecentas et quinquaginta marcasw

nobis, ut premissum est, numeratas, concessio et commissio predicte comitatusx et terre de
Nuenarey non cessabunt nec finientur, quousque ipse dominus archiepiscopus de huius-
modi mutuo plene per nos sit pagatus. Super que promittimus quod ex tunc tam nos quam
dominus archiepiscopus stabimus per omnia dicto et ordinacioni venerabilis viri Theodericiz

de Buren decani Coloniensis et Winrici de Visschenichaa militis, quos pro nobis eligimus
in hac parte, et Winrici de Bagheimbb et Lamberticc de Herseledd militum, quos dominus
archiepiscopus Coloniensis pro se et ecclesia sua eligit et elegitee, ita quod quicquid predicti
quatuor de receptis et recipiendis post terminum quatuor annorum predictorum dixerint,
ordinaverint vel statuerint faciendum, id tam nos quam dictus dominus archiepiscopusff fir-
miter observabimus bona fide. Preterea promittimus quod nos castrum nostrum Nuenaregg

talibus personis custodiendum committemus, per quoshh nullum dampnum vel offensa sepedicto
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124 b Willelmus A2; Wilhelmus B. – c Lodewicus A2; Lodowicus B. – d Th. A2. – e Nuwenare B. – f tui-
cionis A2. – g Sifridum A2B. – h Nuenar A2; Nuwenare B. – i ontbreekt A2. – j obventionibus A2. –
k rendere A2. – l Nuenar A2; Nuwenare B. – m Wadinheym B. – n Ramersbach, waarbij de letters Ra
door een vlek zijn bedorven A2; Ramersbag B. – o Greuillo B. – p Scheyt B. – q-q deze passage staat
in A2 aan het einde van de zin achter exceptis (zie noot t). – r pertinenciis A2. – s de eerste t op
rasuur; er lijkt een x te hebben gestaan A1. – t hier staat in A2 de elders weggelaten passage (zie
noot q-q). – u marchas A2. – v ontbreekt B. – w marchas A2. – x comitatatus aldus A2. – y Nuenar A2;
Nuwenare B. – z Th. A2. – aa Vischennich A2; Vischenich B. – bb Bachem A2; Bagheym B. – cc Lam-
berti A2. – dd Hersele A2; Hersil B. – ee verbeterd uit elegiti A2. – ff hierna een vlek of een mislukte
letter A1. – gg Nuwenare B. – hh quas A2.



archiepiscopo terre sue vel suis hominibus inferatur, ponentes ad cautelam ipsi domino
archiepiscopo fideiussores ·· Koluonemii et Cunzonemjj de Arwilre, Winemarumkk de Gelz-
dorpll et Winricum de Visschenichmm milites, qui si aliquod dampnum ipsi domino archi-
episcopo terre sue vel hominibus de prefato castro nostro factum fuerit vel illatum, infra quin-
denam postquam ab ipso domino archiepiscopo vel eius nuncio moniti fuerint, emendare
et refundere tenebunturnn. Ipse etiam dominus archiepiscopus de tholoneooo nostro, quod
recipiet in loco qui Scheitpp vulgariterqq nuncupatur, sex marcasrr Winemaross de Gelzdorptt

pro feodo castrensi et Henricouu, filio Koluonisvv militi, tres marcasww pro alio feodo persol-
vet annuatim. Retinemus etiam nobis iura que viri religiosi de Heysterbachxx et de Roydeyy

abbates Cysterciensiszz et sancti Augustini ordinum, Aquensis, Traiectensis Superioris,
Malmordiensisaaa, de Stauelobbb et Ressensis conventus et capitulaccc dddColoniensis etddd

Leodiensis dyocesium comitibus de Nuenareeee ab antiquo solvere tenebantur iuribus et
libertatibus ipsorum manentibus ipsis salvis. Premissas eciam condiciones nos ipsi domino
··fff archiepiscopo vel eius successoribus et ecclesie Coloniensi et ipse dominus archiepis-
copus pro se et suis successoribus ac ecclesia sua, si fortassis, quod absit, nos vel aliquem
ex nobis decedere contigeritggg, promittimus inviolabiliter observare.

In cuius rei testimonium et robur nos ··hhh relicta predicta sigillum nostrum una cum
sigillis domini archiepiscopi predicti et capituli Coloniensis presentibus litteris duximus
apponendum. Et nos Sifridusiii archiepiscopus Coloniensisjjj predictus ad predictas condi-
ciones, prout nos contingunt, nos et suciossoreskkk nostros tenore presenciumlll obligamus
apponentes sigillum nostrum huic scripto. Nos vero capitulum Coloniense predictum ad
peticionem predictorum in testimonium omnium premissorum sigillum nostrum presentibus
duximus apponendum. Nos etiam Willelmusmmm, Iohannes, Ludewicusnnn et Sophia predicti
domine et matris nostre Hadewigis predicte sigiloooo contenti sumus. Et nos fideiussores pre-
nominati confitemur nos, prout premissum est, fideiussisse.

Datum Colonieppp, XVII kalendas iulii, anno Domini M°qqq CC°rrr LXXm° sextosss.

125

1280 januari 30

Abt en convent van Kloosterrade verkopen al hun goederen te Houthem
in het land van de heer van Valkenburg aan proost en convent van het
premonstratenzer klooster St.-Gerlach voor elf mark Luiks, waarmee de
abdij de hof te Gerse lost.
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124 ii Coluonem B. – jj Conzonem B. – kk Wenemarum B. – ll Geldesdorp A2; Gelstorp B. – mm Vischenich
A2B. – nn verbeterd, vermoedelijk uit tenebimur A1. – oo thelonio A2. – pp Scheyt B. – qq vulgaliter A2. –
rr marchas A2. – ss Wenemaro B. – tt Gelsdorp A2; Gelstorp B. – uu Henrico A2. – vv Coluonis B. –
ww marchas A2. – xx Hesterbach A2. – yy Rode A2B. – zz Cisterciensis A2B. – aaa Malmundariensis A2B. –
bbb Stabulensis A2; Stabulo B. – ccc capituli A2. – ddd-ddd ontbreekt A2. – eee Nuwenare B. – fff ontbreekt
A2. – ggg contingat A2. – hhh ontbreekt A2. – iii Sifridus A2. – jjj ontbreekt B. – kkk aldus A1, lees suc-
cessores. – lll presentium A2. – mmm Wilhelmus A2B. – nnn Lodowicus B. – ooo aldus A1 voor sigillo. –
ppp ontbreekt A2. – qqq M A2. – rrr CC A2. – sss VI° A2.



Origineel
A. Maastricht, RAL, archief klooster St.-Gerlach, inv. nr. 42. – Hoog 72/76, breed 162/ 
164, pliek 6/14. – Twee aan perkamenten stroken uithangende zegels (bevestigingstype 11):
(S1) ovaal troonzegel van abt Anselm van Kloosterrade, in witte was, beschadigd
(= CSN, p. 42, nr. 426) – (S2) rond heiligenzegel van het convent, in witte was, zwaar bescha-
digd (vgl. Venner, Zegels, p. 60-61, afb. 28). – In dorso: (14de eeuw) B II. – (17de/ 18de
eeuw, door verschillende handen) Num. 78 en 1279.

Afschrift
B. (ca. 1736) Maastricht, RAL, archief klooster St.-Gerlach, inv. nr. 1 (cartularium), p. 124-
125, nr. 78, naar A.

Drukken
a. Habets, Houthem-Sint-Gerlach, p. 214-215, nr. 8 (1279 januari 31), van B. – b. Fran-
quinet, Inventaris St. Gerlach, p. 23, nr. 19 (1279 januari 31), van A.

Regesten
Haas, Inventaris Sint-Gerlach, p. 74, nr. 19 (1279 januari 31). – Haas, Chronologische
lijst, p. 72-73, nr. 185 (1279 januari 31).

Datering
Blijkens hierna nr. 126 hanteerde de abt van Kloosterrade in 1283 de paasstijl. Het is
aannemelijk dat ook de onderhavige oorkonde naar de paasstijl gedateerd is. 

Identificatie
In de tekst van de oorkonde komt de naam van de abt niet voor. Blijkens het randschrift
behoorde het zegel toe aan abt Anselm. Dit randschrift vormt de vroegste vermelding van
deze abt, die elders voor het eerst in 1283 voorkomt (hierna nr. 126). Ten onrechte heeft
CSN, p. 42, nr. 426 het zegel en de oorkonde toegeschreven aan abt Cuno, die het abba-
tiaat echter op zijn vroegst eind 1287 bekleedde.

Universis presentes litteras inspecturis abbas et conventus ecclesie de Roden ordinis
sancti Agustinia, Leodiensis dyocesis, cum cognitione veritatis salutem. 

Noverit universitas vestra quod nos bona nostra de Houtheym sita in terra ac iurisdictione
nobilis viri domini de Valkemborch omnia et singula tam in censibus quam tricensibusb

quam mansionariis seu rebus aliis quibuscumque ad nos ibidem iure possessorio pertinen-
tibus vendidimus viris religiosis ·· preposito et conventui Sancti Gerlaci ordinis Premonstra-
tensis, Leodiensis dyocesis pro undecim marcis denariorum Leodiensium, quam pecunie
summam in supplementum persolutionis curtis de Ghersene tottaliter convertimus, resig-
nantes eisdem ·· preposito et conventui atque ad opus eorum effestucantes omne ius quod
ratione predictorum bonorum ad nos hactenus dinoscebatur pertinere. 

nr. 125 a. 1280
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125 a aldus A, lees Augustini. – b aldus A, lees trecensibus, quam tricensibus; ontbreekt in B.



Et ut hec venditio vallo roborari valeat firmitatis, sigillum nostrum una cum sigillo
conventus nostri antedicti presentibus est appensum.

Datum anno Domini M° CC septuagesimo nono, feria tercia ante Purificationem.

126

1283 maart 24

Abt Anselm en het convent van Kloosterrade verkopen met instemming
van Jan IV, bisschop van Luik, een jaarlijkse lijfrente van zes vrachten
wijn uit hun bezittingen te Ahrweiler aan meester Diederik, kanunnik
van Mariengraden te Keulen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; volgens B was het origineel bezegeld door bisschop Jan IV van
Luik, abt Anselm en het convent: prout in instrumento exinde confecto sigillis quondam
domini Iohannis episcopi Leodiensis et predecessoris nostri Anselmi abbatis ac monasterii
nostri sigillato plenius continetur.

Vermeldingen, parafrasen en inserties
B. (1292 december 19) Vermelding, parafrase en partiële insertie in een oorkonde op naam
van abt Cuno en het convent van Kloosterrade, vermoedelijk van [A], hier nr. 137. – C.
(ca. 1425) Keulen, Historisches Archiv, archief kapittel St.-Gereon te Keulen, registers,
nr. 2 (cartularium), fol. 84v, van B. – D. (ca. 1440) Keulen, Diözesanarchiv, parochie-
archief St.-Gereon te Keulen, nr. A II 2 (Liber Rubeus), fol. 52r, van C.

Datering
De oorkonde is naar de paasstijl gedateerd. Na het overlijden van bisschop Jan III
van Luik op 24 augustus 1281 ondervond zijn opvolger Jan IV aanvankelijk moeilijk-
heden bij de aanvaarding van het ambt, waardoor hij pas op 31 oktober 1282 werd
geïnstalleerd; zie Strubbe en Voet, Chronologie, p. 283. Het expliciete gebruik van de
titel episcopus wijst erop dat deze oorkonde niet in het voorjaar van 1282 kan zijn uit-
gevaardigd. 

Teksteditie
De oorkonde is slechts bekend uit hierna nr. 137 d.d. 19 december 1292 op naam van
abt en convent van Kloosterrade. Die tekst geeft een beschrijving van de bezegeling van
de onderhavige oorkonde – zie onder Origineel – alsmede een letterlijke weergave van
enkele tekstfragmenten van het formulier en de context; deze insertie is hieronder weer-
gegeven. Voorts bevat nr. 137 een tweetal passages die op de onderhavige oorkonde
betrekking hebben, maar waarvan onduidelijk is of deze letterlijk uit de onderhavige
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oorkonde zijn overgenomen, dan wel geparafraseerd. Deze passages luiden: (1) … salvo
tamen per omnia magistro Theoderico canonico Beate Marie ad Gradus Coloniensis iure
pignoris, quod ipse magister habet a nobis in dicto censu annuo duodecim marcarum et
in dictis molendinis et quadraginta uno maldro siliginis et tritici, que de dictis molen-
dinis solvuntur, que omnia cum suis iuribus et pertinentiis ipsi magistro pro pensione
annua sex carratarum vini ad dies vite ipsius per nos pro certo precio venditarum certo
termino et de certis incrementis solvendarum a nobis sunt obligata, salvis etiam eidem
magistro pactis convencionibus et penis super hiis appositis et omni iure suo quocum-
que eidem magistro contra nos et bona nostra apud Arwilre competenti… en: (2) Item
quia ipsi prepositus, decanus et capitulum se pro nobis erga predictum magistrum Theo-
dericum super solutione dictarum carratarum vini annue pensionis, quas eidem ad dies
vite sue vendidimus, ut est dictum, sub pactis, conventionibus, penis et terminis, quibus
eidem magistro tenemur, obligaverunt et per presentes obligant, promittimus quod ipsos
servabimus indempnes super hiis et solutione dictarum carratarum vini, quarum tres
debent esse de vino quod dicitur profferwin et alie tres de vino quod dicitur stickewin,
prout in dicto instrumento continetur. Et quia tres carrate vini quod dicitur profferwin,
quas singulis annis ad dies vite ipsius magistri ipsi vel cui hoc commiserit una cum tri-
bus aliis carratis vini, quod dicitur stickewin, ipsi prepositus, decanus et capitulum, si
non solverimus, solvere promiserunt, communiter plus valent et valere consueverunt,
quam vinum quod dicitur stickewin, in recompensationem huiusmodi nos abbas et con-
ventus solvere promittimus eisdem preposito, decano et capitulo apud Arwilre singulis
annis, quamdiu idem magister Theodericus vixerit, duas marcas nomine annui redditus
in festo beati Martini hyemalis et sex carratas vini quod dicitur stickewin melioris incre-
menti nostri de vineis, quas apud Arwilre obtinemus.

Universis presentes litteras visuris et audituris nos Anselmus Dei gratia abbas totusque
conventus ecclesie Rodensis [***].a

Noverit universitas vestra quod, cum ecclesie nostre predicte irrecuperabilia dampna
immineant occasione debitorum, que nos abbas et conventus predicti et ecclesia nostra ab
antiquo sustinuimus [***].b

Et nos Iohannes Dei gratia episcopus Leodiensis premissis omnibus, videlicet aliena-
tioni, venditioni pensionis predicte, obligationi bonorum ipsius ecclesie et aliis presenti
instrumento actis eo quod nobis constat dictum abbatem et conventum per huiusmodi
contractum ecclesie sue fecisse conditionem meliorem auctoritatem et consensum premis-
sis omnibus adhibemus et sigillum nostrum presentibus in testimonium duximus apponen-
dum.

Actum et datum anno Domini M° CCm° octogesimo secundo, feria quarta post dominicam
qua cantatur Oculi.

nr. 126 a. 1283
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126 a volgen vermoedelijk een inscriptio en een salutatio, die hier zijn bekort tot etcetera B. – b de rest
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127

1283 december 28

Abt Anselm en het convent van Kloosterrade hechten alsnog hun goedkeu-
ring aan de overdracht door overste Aurota en het convent van Sinnich
van het bezit van al hun goederen te Bombaye en Mons aan ridder Rei-
nier van Visé, diens vrouw Odilia, alsmede aan de broers Walter Kineal
en Jan van Mondaule voor de duur van hun leven, die daaruit een jaar-
rente van twaalf mark Luiks verschuldigd zijn aan Reinier Chevalbay,
burger van Luik, en diens zoon Reinier.

Originelen
A1. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 15. – Hoog 529/522, breed 313/ 
303, pliek 11/12. – Vijf bevestigingsplaatsen voor uithangende zegels (bevestigingstype
1 of 10): (LS1-5). Blijkens C hingen er destijds nog drie zegels (twee in witte was, een
derde in groene was) aan: Sigillatum tribus sigillis, quorum duo sigilli in cera alba et
tertium in viridi depensum in duplicibus caudis pergamentis. – In dorso: (ca. 1283-1290,
door de hand die ook de tekst schreef) Littera super venditione bonorum de Boubais et
de Mons et consimilem litteram dominus Reinir de Viseto miles. – (14de eeuw) Bolsbec,
Bergh. – (niet lang na 1514) II en Non opus est excopiare.
[A2]. Niet voorhanden, maar blijkens de toevoeging aan het slot van A1 is een tweede
origineel opgemaakt en uitgereikt aan de wederpartij.

Afschriften
B. (voor 1664) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 15, naar A1. –
C. (1609-1664) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 15, door notaris
Lambert de Vaulx te Maastricht, naar B.

Druk
a. Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 111-115, nr. 23, van A1.

Datering
Blijkens hiervóór nr. 126 hanteerde de abt van Kloosterrade in 1283 de paasstijl. Het
is aannemelijk dat ook de onderhavige oorkonde naar de paasstijl gedateerd is. Bij gebruik
van kerststijl zou de oorkonde van 28 december 1282 dateren.

Universis presentes litteras inspecturis Anselmus permissione divina monasterii Roden-
sis ordinis sancti Augustini, Leodiensis diocesis abbas humilis, salutem in Domino.

Noveritis quod, cum Aurota magistra totusque conventus cenobii sive domus de Signies
cum consilio conversorum dicte domus alienassent vel illicite distraxissent seu vendidis-
sent hereditarie domino Renero de Viseto militi bona ipsorum de Boubais et de Mons aet
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in aliis quibuscumque locis sub districtu ass[..] de debita […]a iacentia vel existentiab absque
nostra voluntate, nosque venditioni predicte tamquam dicte domui dampnose, ut superior
domus eiusdem, volentes indempnitati domus ipsius precavere contradixerimusc et oppo-
suerimus expresse, presertim cum sine licentia et auctoritate dominorum nostrorum episcopi
et capituli Leodiensis facta esset, tandem predicti magistra totusque conventus domus eius-
dem de Signies, cum domus ipsa mole debitorum esset graviter onerata, in ipsa domo diligenti
super hoc tractatu prehibito ac deliberatione penes eos una nobiscum et cum nostro conventu
Rodensi prepensatisque necessitatibus et utilitatibus dicte domus de Signies de consensu
nostro et expressa voluntate, dicto Renero militi et Odilie eius uxori, Waltero dicto Kineal
et Iohanni de Mondaule fratribus quoadvixerint vendiderunt dicta bona omnia que habent
dicti magistra et conventus, in quibuscumque rebus seu bonis consistant, tam in terris ara-
bilibus, nemoribus, censibus, caponibus, redditibus quam aliis quibuscumque proventibus
in villis et territoriis de Boubais et de Mons det in aliis quibuscumque locis sub dicto dis-
trictud iacentibus vel existentibus, pro certa pecunie summa, de qua extitit eisdem ad plenum
satisfactum a predictis Renero et aliis in pecunia numerata ac eisdem plenarie tradita ac in
utilitatem dicte domus de Signies conversa, utpote in solutionem debitorum dicte domus,
dictaque bona dictis R., O., W. et I. ypothee titulo obligarunt specialiter pure et expresse,
ita tamen quod dicti miles et eius uxor mediam partem omnium bonorum predictorum recipient
quoadvixerint integraliter, dicti vero W. et I. alteram mediam partem omnium bonorum
simili modo quoadvixerint percipient.

Est etiam adiectum quod, si dictus W. uxorem duxerit matrimonium cum ea contra-
hendo, dicti W. et uxor eius, quam duceret, recipient integraliter dictam mediam partem
bonorum predictorum vel, si etiam idem W. testamentum conderet alteri quam dicto Iohanni
dictam pensionem vel mediam partem legando aut alio modo conferendo dicto Iohanne
vivente, prefatus Iohannes totaliter a perceptione dicte pensionis vel medie partis remove-
retur mediantibus dicto legato seu collatione facta vel facienda a predicto Waltero; et lega-
tarius seu donatarius, cui dictus W. dictam pensionem seu mediam partem legaret seu
conferret in dicto suo testamento vel extra, libere et absolute dicto Iohanne vivente teneret
et haberet pensionem seu mediam partem predictam; et in hoc dictus Iohannes specialiter
et expresse consensit dictam pensionem vel mediam partem quitans exnunc ut extunc per
litteras presentes. Et si dictus Iohannes decederet antequam dictus W. uxorem duceret, nichil
perciperet de bonis et pensione predictis, nec idem W. dictam uxorem loco dicti I. defuncti
instituere posset vel etiam subrogare.

Adiectum est etiam in presenti contractu quod dicti R. et W. quilibet pro parte media bona
predicta integraliter percipient quoadvixerint, ita quod eorum uxores, Iohannes vel alter
quem institueret aut subrogaret idem W., viventibus dictis R. et W. de dicta pensione nichil
percipient nec aliquid exigere poterunt seu reclamare. Dictis vero R. et W. viam universe
carnis ingressis uxores ipse, si forsan superviverent et in rerum natura forent, omnia bona
predicta quilibet earum pro parte media percipient integraliter, quamdiu vixerint, quibus
vero tam dictis R. et W. quam uxoribus de medio sublatis, liberi erunt dicti magistra et
conventus ac absoluti a dicto contractu et dicta bona ad ipsos libere revertentur.

nr. 127 a. 1283

237

127 b hierna nobis geëxpungeerd A1B; niet in C. – c prout dixerimus BC. – d-d doorgehaald en niet vol-
ledig leesbaar A1; niet in BC. – e aldus A1, lees ypotheke BC.



Insuper conventum est inter ipsas partes quod dicti R. et W. et eorum uxores tenentur
Renero dicto Cheualbay civi Leodiensi et Renero filio suo singulis annis, quoadvixerint sive
fuerint in religione vel ordine sive extra, tradere et persolvere sumptibus eorum et expen-
sis infra muros civitatis Leodiensis annuam pensionem duodecim marcharum Leodien-
sis terminis infrascriptis, medietatem videlicet in festo Nativitatis beati Iohannis Baptiste
et aliam medietatem in festo Nativitatis Domini sequentis. Adiectum est etiam in ipso
contractu quod totam dictam pensionem integraliter persolvere tenentur et ipsam persolvent
predicto civi patri quoadvixerint, ita quod ipse filius ipso patre vivente de dicta pensione
nichil percipiet nec aliquid ab ipsis R., O., W. et I. de ipsa poterit exigere vel reclamare.
Dicto vero Renero patre defuncto ipsi predicto R. filio, si forsan patrem suum predictum
supervixerit, pensionem ipsam tradent et persolvent integraliter terminis infrascriptis, quam-
diu vitam duxerit corporalem. Et si contingat quod dicti pater et filius pensionem ipsam ad
opus domus predicte de Signies quitent seu quitam clament vel alio modo tradant, predicti
R., O., W. et I. bona predicta de Boubais et de Mons recipient et habebunt et dictam pen-
sionem dictis magistre et conventui dicte domus persolvere tenebuntur singulis annis eorum
expensis in domo de Signies predicta, quamdiu vixerint pater et filius supradicti. Ipsis vero
patre et filio de medio sublatis bona predicta de Boubais et de Mons ad dictam domum de
Signies libere et absolute integraliter revertentur nec aliquid iuris reclamare poterunt dicti
R., O., W. et I. vel alter eorundem in bonis predictis; et per hoc totaliter liberati erunt a
solutione pensionis duodecim marcharum predictarum. Condictum est etiam inter ipsos
magistram, conventum, R., O., W. et I. quod ipsis R. et O. de medio sublatis media pars
bonorum predictorum de Mons ad dictam domum de Signies totaliter revertetur. Dictis
etiam W. et I. vel altero a dicto W. constituto vel subrogato viam universe carnis ingressis,
altera pars dictorum bonorum de Mons ad ipsam domum similiter revertetur.

Insuper adiectum est inter ipsos contrahentes quod, si dicti R., O., W. et I. vel alter quem
institueret dictus W. decederent, antequam dicti R. Cheualbay vel R. eiusf filius decederent,
heredes vel illi quibus legarent seu conferrent bona de Boubais predicta quoadviverent
tenerent et haberent, quoadviverent R. Cheualbay et eius filius predicti mediantibus predictis
duodecim marchis, quas solvere tenerentur annis singulis secundum quod superius est
expressum. Et ad premissa omnia et singula facienda fideliter et observanda dicti magistra
et conventus fide prestita et sub religione iuramenti dictis R., O., W. et I. vel subrogato ab
ipso W. se obligarent, promittentes quod contra premissa vel aliquid premissorum per se vel
alium aut alios contravenient nec venire procurabunt in futurum, quoad hoc renuntiantes
omni exceptioni fori, doli, mali, non numerate vel non tradite et non solute pecunie, et ne
similiter possint ipsos in aliquo dicere super hiis aut aliquo premissorum fuisse circum-
ventos vel lesos et dictam pecuniam in utilitatem dicte domus non esse conversam auten-
tico codicis hoc ius porrectum et cum beneficio quod ex eodem autentico vel eius virtute
ipsis nasci posset et omni alii iuri tam scripto quam consuetudinario omnibus privilegiis,
litteris et instrumentis ab ipsis impetratis vel impetrandis omnique exceptioni iuris et facti
quam contra litteras presentes et contractum seu factum in ipsis contentum obici posset vel
opponi.
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Et nos ·· abbas totusque conventus predicti monasterii Rodensis ex causis superius expres-
sis ad instantiam et petitionem dictorum magistre et conventus dicte domus de Signies
nobis subiectorum tamquam eorum superiores premissis omnibus conventionibus videlicet
super dicta venditione ad vitam de bonis predictis facta, prout superius sunt expresse, nos-
trum prebentes consensum pariter et assensum presentibus litteris sigilla nostra duximus
apponenda. Nos etiam magistra et conventus predicte domus de Signies confitemur seu
profitemur et recognoscimus per presentes nos dictas venditionem ad vitam de dictis bonis
conventiones promissionemg et renunciationes, secundum quod superius est expressum,
fide et iuramento interpositis fecisse et sigillum nostrum in testimonium premissorum pre-
sentibus litteris apposuisse, rogantes per presentes venerabilem virum dominum officialem
Leodiensem necnon illustrem virum dominum Iohannem ducem Braibantie, ut ipsi sigilla
officialitatis sedis Leodiensish et dicti ducis dictis presentibus litteris faciant apponi. Et nos
·· officialis Leodiensis sigillum dicte officialitatis nosque dux Braibantie sigillum nostrum
litteris predictis […..]i ad instantiam dictarum magistre et conventus fecimus apponi.

Datum anno Domini M° CC° LXXX° tercio, in die Sanctorum Innocentium.

Consimilem habent litteram de verbo ad verbum predicti dominus Renerus miles et alii
cum eodem in dicto contractu participes. Datum ut supra. Cancellationes approbamus.
Datum ut supra.

128

1285 januari 18

Udo van Chaumont, cantor van het kapittel van St.-Servaas te Maas-
tricht en officialis foraneus, oorkondt dat Godfried, cantor van de abdij
Kloosterrade en prior van het klooster Sinnich, heeft erkend aanwezig
te zijn geweest, toen Irmgard, dochter van Elisabeth, weduwe van Diede-
rik Scoenhals, burger van Maastricht, beloofde dat overste Alverade en
het convent van Sinnich een rente van zes mud rogge mogen afkopen, die
Irmgard en Elisabeth van Alverade hebben gekocht.

Origineel
A. Hasselt, RA, achief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 17. – Hoog 126/109, breed 196/
199, zonder pliek. – Twee afgescheurde bevestigingsplaatsen voor afhangende zegels
(bevestigingstype 13): (LS1-2). – In dorso: (niet lang na 1514) Nota dat. – (17de eeuw)
N° 10 ff.
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Druk
a. Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 116-117, nr. 25, van A.

Datering
Aangenomen is dat de oorkonde naar de in deze periode gebruikelijke paasstijl is geda-
teerd (zie Inleiding, p. XVI-XVII). Bij gebruik van kerststijl dateert deze oorkonde van
18 januari 1284.

Universis presentes litteras visuris ·· Vdo de Calmant cantor Traiectensis et officialis
foraneus, salutem in Domino cum notitia veritatis.

Noverit universitas vestra quod vir venerabilis dominus Godefridus cantor Rodensis,
Leodiensis dyocesis, ordinis sancti Augustini et prior monasterii de Zynneke eiusdem ordi-
nis, iam dicte dyocesis coram nobis personaliter constitutus recognovit publice protestans
se interfuisse, vidisse et audivisse, ubi Ermengardis filia Elyzabeth relicte quondam Theo-
drici dicti Scoenhals oppidani Traiectensis supra Mosam predicte dyocesi promisit prestita
fide corporali in manus ·· Aluradis magistre dicti monasterii de Zynneke et se obligavit per
fidei dationem ad hoc, quod ipsa Aluradis predicta nomine conventus aut ipse conventus
ipsius monasterii de Zynneke redimere possent, si vellent et eis facultas bonorum preesset,
eandem pensionem sex modiorum siliginis mensure Traiectensis quam ipsa Ermengardis
et Elyzabeth predicte erga dictam Aluradem de consensu iam dicti prioris emerunt anno
transacto a die emptionis et venditionis dicte pensionisa infra biennium omni dolo et fraude
prepositis pro eadem et tanta pecunia, quam dicta Aluradis de dicta pensione nosci poterit
percepisse. 

Presentium testimonio litterarum nostro sigillo proprio una cum sigillo dicti prioris muni-
tarum in testimonium veritatis.

Datum in die beate Prisce virginis, anno Domini M° CC° octogesimo quarto.

129

1[2]87 november 11

Abt Anselm en het convent van Kloosterrade verkopen hun grondbezit
te Walberberg met toebehoren aan abdis en convent van Benden en aan
Winrik van Rode, zoon van wijlen Folkwin van Rode, ridder.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

240

a. 1287 nr. 129

128 a verbeterd uit pentionis A.



Afschrift
B. (1705) Keulen, Historisches Archiv, collectie Auswärtiges, inv. nr. 22 (Liber bonorum
monasterii B.M.V. in Prato diocesis Coloniensis et ordinis Cisterciensis ab sua funda-
tione), p. 45 [bis], naar [A].

Druk
a. Wündisch, Bender Urkundenbuch, p. 13, nr. 30, van B.

Datering
Het in de onderstaande tekst gegeven jaarcijfer 1587 kan niet juist zijn, aangezien er toen
geen abt Anselm aan het hoofd van de abdij stond. De meest voor de hand liggende emen-
datie is de verandering van het eeuwcijfer, aangezien het abbatiaat in 1287 door een Anselm
bekleed werd.

Samenhang
Op 1290 november 11 verkopen abt en convent van Kloosterrade opnieuw een deel van
hun bezit aan abdis en convent van Benden; zie hierna nr. 134.

In nomine Domini, amen.
Nos Anselmus Dei gratia abbas ac totus conventus canonicorum regularium de Rode

Leodiensis dioecesis omnibus innotescimus quorum scire interest, praesentium testimonio
profitentes quod nos propter communem utilitatem ecclesiae nostrae vendidimus abba-
tissae et sanctimonialibus de Prato Sanctae Mariae ordinis Cisterciensis et Winrico dicto
de Rode filio quondam Vulquini militis dicti de Rode, aream nostram sitam in Monte
Sanctae Walburgis cum universis ipsi attinentibus, videlicet 22 iurnalibus terrae arabilis et
quatuor iurnalibus vineae quartali minus et 18a iurnalibus sylvae in omni eo iure, allodio
et libertate, qua nos et nostri possessoresb ipsam cum suis attinentiis hactenus in libera
et quieta possessione habuimus, possedemus et fruebamur, pro triginta marcis legalium
denariorum.

Et ne imposterum alicuius ambiguitatis scrupulus seu calumniae cavillatio hincinde prae-
tendatur tam praesentium tenore quam testimonio Simonis plebani de Lommertzem et Gun-
thardi, canonicorum nostrorum, Henrici procuratoris praedictarum monialium, Ioannis
monachi et confessoris ipsarum et praedicti Winrici de Rode et Aleydis cognatae ipsius,
renuntiavimus et effestucavimus universi et singuli super dictis bonis praenotatis cum omni
iuris beneficio, quod nobis et successoribus nostris contra dictum monasterium et dictum
Winricum sive personas ipsorum occasione dictorum bonorum ipsis a nobis venditorum
posset in posterum suffragari.

In huius igitur venditionis et renuntiationis robur et testimonium perpetuo conservandum
praesentes paginas hincinde conscriptas nostris sigillis praenotatas praedicto monasterio et
Winrico dedimus roboratas, anno Domini 1587c, in die sancti Martini episcopi.
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130

[voor 1290 juni 1]

Jan IV, bisschop van Luik, geeft abt en convent van Kloosterrade toe-
stemming abdijgoed te verkopen tot een maximum van 140 mark aan
jaarlijkse inkomsten uit land. 

Vermelding
De oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit de bevestiging van Hugo III,
bisschop van Luik, van de verkoop van enige goederen door abt en convent van Kloos-
terrade van 28 september 1296 (zie hierna nr. 140, ook voor de overlevering). De passa-
ges waaruit het bestaan van het deperditum blijkt, luiden: (…) quod huiusmodi vendi-
tiones faceremus auctoritate nostra ordinaria robur firmitatis obtinere iuxta continentiam
litterarum dicti nostri predecessoris super hoc confectarum en: (…) prout in dictis litte-
ris eiusdem predecessoris nostri super hoc confectis plenius vidimus contineri (…).

Datering en samenhang
Dat er een oorkonde van bisschop Jan IV is geweest met betrekking tot het verkopen van
abdijgoed is op grond van nr. 140 zeker. De precieze inhoud en de datering van het
deperditum zijn onzeker, aangezien het moeilijk is in nr. 140 de inhoud van deze verloren
oorkonde van bisschop Jan te onderscheiden van de inhoud van het verloren verzoek van
abt en convent van Kloosterrade (zie nr. 139). Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel, het
deperditum was, evenals nr. 140, een bevestiging-achteraf, waarschijnlijk van hierna
nr. 131 en nr. 132; in dat geval zou de datering van nr. 132, 9 juni 1290, de terminus
post quem van het deperditum vormen. Ofwel, het deperditum was een toestemming-
vooraf om abdijgoed te verkopen. Tegen de veronderstelling van een goedkeuring-achteraf
pleit het feit dat nr. 131 en nr. 132 door de bisschop waren medebezegeld en dat de erin
beoorkonde vervreemdingen met zijn uitdrukkelijke toestemming hadden plaatsgevon-
den; een tweede bevestiging-achteraf was overbodig. Bovendien wijst de formulering in
nr. 140 vendendi de bonis (…) usque ad centum et quadraginta marchatas op een toe-
stemming-vooraf, aangezien blijkbaar wel het maximum vaststond, maar het juiste bedrag
nog niet bekend was. Het zal deze toestemming geweest zijn waaraan in de narratio van
nr. 131 en nr. 132 gerefereerd werd.

Gaan we dus uit van een toestemming-vooraf, dan rijst ten aanzien van de datering
de vraag of het deperditum reeds betrekking had op nr. 131 en nr. 132 of alleen op de
latere vervreemdingen in nr. 137 en nr. 138. We menen dat het deperditum voorafge-
gaan is aan nr. 131. Het lijkt namelijk geen toeval dat de in nr. 131 en nr. 132 vermelde
schuld van 1400 mark Keuls precies het tienvoudige is van het maximum aan jaarlijkse
inkomsten dat Kloosterrade blijkens nr. 140 mocht verkopen. Bovendien werden de koop-
sommen in vier verkoopoorkonden (nr. 131, nr. 132, nr. 137 en nr. 138) steeds uitgedrukt
in marken Keuls. In nr. 137 werd herhaaldelijk de formulering quorum summa ascendit
ad … gehanteerd, wat het optellen van onder een noemer gebrachte bedragen suggereert.
Van de 1400 mark Keuls die Kloosterrade door middel van het verkopen van abdijgoed
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hoopte te ontvangen, kunnen we na nr. 132 slechts 566 mark traceren; inclusief de ver-
vreemdingen van nr. 131 en nr. 132 is de herkomst van 1000 mark bekend. 

Als het deperditum inderdaad voorafging aan nr. 131, is 1 juni 1290 de terminus ante
quem. Blijkens nr. 131, nr. 132 en nr. 137 was de schuldenlast die in deze jaren op
Kloosterrade drukte, het gevolg van het verloop van de Limburgse-Successieoorlog.
Op welk moment abt en convent van Kloosterrade tot delging van hun schuldenlast over-
gingen, het moment dat voor het onderhavige deperditum als terminus post quem kan
gelden, is niet met zekerheid vast te stellen. Mogelijk moet 15 oktober 1289, de datum
van het vredesverdrag (zie Augustus, Land van ’s-Hertogenrade, p. 77-79), als zodanig
worden aangemerkt.

131

1290 juni 1

Abt Cuno en het convent van Kloosterrade verkopen ter delging van hun
schulden ten bedrage van 1400 mark Keuls, die zij als gevolg van hun
overkomen rampen hebben opgelopen, al hun goederen en rechten te
Dernau voor 160 mark Keuls aan prior en convent van Marienthal bij
Dernau; bisschop Jan IV van Luik stemt toe in de verkoop en bezegelt
mee.

Originelen
A1. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1653. – Hoog 190/191, breed
345/336, pliek 12/14. – Doordat de pliek deels is afgescheurd, zijn vermoedelijk twee
bevestigingsplaatsen verdwenen: (LS1-2). – Een aan een roodzijden koord uithangend
zegel (bevestigingstype 6, maar met pliek): (S3) ovaal troonzegel van de bisschop van Luik,
in groene was, fragment; (CS) rond wapenzegel (= Venner, Zegels, afb. 22-23, p. 58). –
In dorso: (15de/16de eeuw) Dernawe Vallis Marie. – (16de/17de eeuw) De vendita bona
in Dernawe ab abbate Rodense dominabus Vallis Mariae. Anno 1290 1 junii. – (ca. 1770)
II.32.A.6. Vente de tous nos biens situes a Dernaw. Item d’un cens annuel de 4 maldres
de froment apud Schuren au prieur et au couvent de Marienthal 1 juin 1290.
[A2]. Niet voorhanden tweede exemplaar, bestemd voor de wederpartij; zie onder Ont-
staan en overlevering.

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 145-146, nr. 60, naar A1.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 210-212, nr. 10, van A1.

nr. 131 a. 1290
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Regesten
Wauters, Table chronologique VI, p. 309. – Haas, Chronologische lijst, Supplement,
nr. 35. – Bous en Klein, Quellen Ahrweiler, nr. 128, p. 69.

Ontstaan en overlevering
Gezien de dorsale aantekeningen en de overlevering in Kloosterrade is A1 het exemplaar
dat voor Kloosterrade bestemd was. Het gebruik van de term cyrographum en het feit
dat hierna nr. 132 in Keulen is overgeleverd, zijn aanwijzingen dat deze oorkonde in
tweevoud werd gemundeerd.

Samenhang
Mogelijk hangt de opgelopen schuld samen met de Limburgse-Successieoorlog (1283-
1289). Zie hiervóór nr. 130 voor de bisschoppelijke toestemming aan abt en convent
van Kloosterrade om jaarlijkse inkomsten tot een maximum van 140 mark te vervreem-
den.

Teksteditie
Het onderscheid tussen c en t is in A niet altijd duidelijk.

Universis et singulis presentes litteras inspecturis Cuno permissione divina abbas totusque
conventus canonicorum regularium monasterii Rodensis Leodiensis dyocesis, salutem et
noticiam veritatis.

Ad universitatis vestre noticiam volumus pervenire quod propter varias discordias et
dissensiones dominorum terre ubi degimus tamquam in medio parve nationis iam annis
pluribus constituti, tanta sustinuimus dampna et incidimus onera debitorum currentium ad
usuras usque ad summam mille et quadringentarum marcharum Coloniensium, quod nisi
per distractionem et alienationem aliquantorum bonorum monasterii nostri immobilium
huiusmodi debita absque more dispendia persolvantur, in brevi perpetuam incurremus impo-
tenciam ab huiusmodi debitis resurgendi. Unde intimato reverendo patri nostro ac domino
Iohanni episcopo Leodiensi huiusmodi statu monasterii nostri periculoso ac diligenti ab eodem
domino ·· episcopo inquisicione super hoc premissa et ita esse invento, petita et obtenta ab
eodem per supplicationes obnixas licencia et consensu ad solvendum et quitandum huius-
modi debita modo dicto, demum etiam habito in capitulo nostro inter fratres nostros ad hoc
communiter convocatos tractatu et consensu unanimi deliberato animo alienare decrevimus
partem aliquam bonorum nostrorum immobilium, cum nulla bona mobilia habeamus de
quibus ab huiusmodi oneribus debitorum possimus commode relevari.

Reservatis igitur nobis et monasterio nostro maioribus et utilioribus prediis nostris bona
nostra apud Dernowen Coloniensis dyocesis sita in vineis et censibus seu mansionariis et
quicquid nos et monasterium nostrum hactenus habuimus vel habemus in villa predicta
cum omnibus iuribus et pertinentiis suis prout iacent et frugibus nos ibidem contingenti-
bus, que omnia sunt et fuerunt purum allodium monasterii nostri, vendidimus et vendimus
in eo iure quo hactenus possedimus eadem bona religiosis personis nostre obediencie
subiectis ·· priori et conventui sanctimonialium Vallis Sancte Marie iuxta Dernouwen emen-
tibus et recipientibus eadem bona erga nos una cum quatuor maldris frumenti apud Schuren
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recipiendis, pro contuma et sexaginta marchis Coloniensium denariorum bonorum et lega-
lium nobis ex parte eorundem solutis, numeratis, traditis et deliberatis et per nos in solu-
tionem dictorum debitorum nostrorum conversis. Propter quod predicta bona cum omnibus
iuribus suis et pertinentiis ac frugibus transtulimus et exnunc in antea transferimus per pre-
sentes in dictos ·· priorem et conventum constituentes nos et monasterium nostrum huius-
modi bona nomine eorumdem ·· prioris et conventus possidere, donec ipsorum bonorum
possessionem pacificam nacti fuerutb corporalem, ac promittentes per stipulationem legitti-
mam omnem iustam impeticionem super huiusmodi bonis deponere et eadem bona ab omni
homine iuste ea impetente, eisdem ·· priori et conventui disbrigare et debitam ac legittimam
prestare warandiam usque ad annum et diem ac omnia et singula facere eisdem emptori-
bus et complere, que ad dictam vendicionem de iure et consuetudine fuerint facienda usque
ad tempus predictum. Renunciantes insuper expresse exceptionibus non numerate, non
solute, non tradite pecunie, doli, mali et sollempnitatis iuris non servate ac aliis omnibus
exceptionibus et defensionibus generalibus et specialibus, tam iuris canonici et civilis, quam
etiam legibus et consuetudinibus patrie, que contra presens instrumentum seu cyrographum
possent obici vel opponi.

In cuius rei testimonium et perpetuam firmitatem presentes litteras conscribi et sygillo
eiusdem reverendi patris domini ·· episcopi Leodiensis predicti una cum sygillis nostris
videlicet ·· abbatis et conventus predictorum impetravimus et fecimus communiri. 

Et nos Iohannes Dei gratia episcopus Leodiensis, inquisita et comperta prefata monas-
terii eiusdem Rodensis oppressione et necessitate urgente utilitati eiusdem monasterii,
consulentes propter causas superius expressas, quas ad hoc reputamus et decernimus legitti-
mas et sufficientes et veras, vendicioni predicte in omni suic forma consensum et auctori-
tatem nostram adhibemus ipsas per omnia ratas habendo et presentis scripti sygilli nostri
signati appensione testimonio confirmando.

Datum et actum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, k[alendas]d iunii.

132

1290 juni 9

Abt Cuno en het convent van Kloosterrade verkopen ter delging van hun
schulden ten bedrage van 1400 mark Keuls, die zij als gevolg van hun
overkomen rampen hebben opgelopen, al hun goederen en rechten te
Ameln in de parochie Spiel voor 280 mark Keuls aan deken en kapittel
van St.-Gereon te Keulen; bisschop Jan IV van Luik stemt toe in de verkoop
en bezegelt mee, evenals de officiaal van Keulen en deken en kapittel van
St.-Gereon.
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Originelen
A1. Keulen, Historisches Archiv, archief kapittel St.-Gereon te Keulen, oorkonden, nr. 2/58
(voorheen 70). – Hoog 291/295, breed 314/326, pliek 55/44. – Enig tekstverlies door
beschadigingen aan de linkerrand. – Vijf bevestigingsplaatsen voor aan roodzijden koor-
den uithangende zegels (bevestigingstype 7): (S1) spitsovaal staandefiguurzegel van
abt Cuno, in bruine was, zwaar beschadigd. – (S2) rond heiligenzegel van het convent
van Kloosterrade, in bruine was, zwaar beschadigd (vgl. CSN, p. 42, nr. 421). – (S3) spits-
ovaal troonzegel van de bisschop van Luik, in bruine was, beschadigd (vgl. Poncelet,
Sceaux, nr. 22). – (S4) ovaal heiligenzegel van de officiaal van Keulen, in bruine was,
beschadigd. – (LS5). – In dorso: (15de eeuw) Littera de bonis toe Ambele. – (18de eeuw)
Litera emptionis et venditionis curtis in Amel prope Spiel facta anno 1290. N° 1. – (eind
18de eeuw) Capsa A. N° 34. A.5 Amel.
[A2]. Niet voorhanden tweede exemplaar, bestemd voor abt en convent van Klooster-
rade; zie onder Ontstaan en overlevering.

Afschriften
B. (ca. 1425) Keulen, Historisches Archiv, archief kapittel St.-Gereon te Keulen, registers,
nr. 2 (cartularium), fol. 72r-74r, nr. 70, vermoedelijk naar A1. – C. (ca. 1440) Keulen,
Diözesanarchiv, parochiearchief St.-Gereon te Keulen, nr. A II 2 (Liber Rubeus), fol. 45r-
46r, nr. 78, naar B.

Drukken
a. Lacomblet, Urkundenbuch Niederrheins II, p. 529-530, nr. 889, onvolledig van A1; vgl.
Lacomblet, Nachweis, p. 86. – b. Joerres, Urkundenbuch St. Gereon, p. 190-193, nr. 191,
van C.

Regesten
Korth, Volksthümliches, p. 128. – Wauters, Table chronologique VI, p. 310-311. – Bous
en Klein, Quellen Ahrweiler, p. 69, nr. 129.

Ontstaan en overlevering
Gezien de overlevering in Keulen is A1 het exemplaar dat voor het kapittel van St.-Gereon
bestemd was. Het gebruik van de term cyrographum en feit dat hiervóór nr. 131 in Kloos-
terrade is overgeleverd, zijn aanwijzingen dat deze oorkonde in tweevoud werd gemun-
deerd.

Samenhang
Mogelijk hangt de opgelopen schuld samen met de Limburgse-Successieoorlog (1283-
1289). Zie nr. 130 voor de bisschoppelijke toestemming aan abt en convent van Kloos-
terrade om jaarlijkse inkomsten tot een maximum van 140 mark te vervreemden.

Teksteditie
Beschadigde passages zijn aangevuld naar afschrift B. De letters c en t zijn in A moeilijk
van elkaar te onderscheiden.
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Universis et singulis presentes litteras inspecturis Cunoa permissione divina abbas
totusque conventus canonicorum regularium monasterii Rodensis [Leodie]nsis dyocesis,
salutem et noticiam veritatis.

Ad universitatis vestre noticiam volumus pervenire quod propter varias discordias et
dissentiones ·· dominorum terre ubi [degimus] tanquam in medio parve nacionis iam annis
pluribus constituti, tanta sustinuimus dampna et incidimus onera debitorum currentium ad
usuras et impig[nor]ationes prediorum nostrorum usque ad summam mille et quadringenta-
rum marcarum, quod, nisi per distractionem et alienacionem aliquantorum bonorum monas-
terii nostri [imm]obilium huiusmodi debita absque more dispendia persolvantur, in brevi per-
petuam incurremus impotenciam ab huiusmodi debitis resurgendi. Unde intimato re[ve]rendo
patri nostro ac domino Iohannib episcopo Leodiensi huiusmodi statu monasterii nostri pe-
riculoso ac diligenti ab eodem domino episcopo inquisitione super hoc premissa et ita esse
invento, petita et obtenta ab eodem per supplicaciones obnixas licencia et consensu ad sol-
vendum et quitandum huiusmodi debita modo dicto, demum etiam habito in capitulo nostro
inter fratres nostros ad hoc communiter convocatos tractatu ac consensu unanimi deliberato
animo alienare decrevimus partem aliquam bonorum nostrorum immobilium, cum nulla bona
mobilia habeamus de quibus ab huiusmodi oneribus debitorum possimus commode relevari.

Reservatis igitur nobis et monasterio nostro maioribus et utilioribus prediis nostris, cur-
tem, agros, nemora, census et quicquid nos et monasterium nostrum hactenus habuimus vel
habemus apud villam Ambele in parrochia de Spele Coloniensis dyocesis cum omnibus iuri-
bus et pertinentiis suis, prout iacent, et frugibus nos ibidem contingentibus, que omnia sunt
et fuerunt purum allodium monasterii nostri, vendidimus et vendimus pro puro et vero allodio
venerabilibus viris ·· decano et capitulo ecclesie Sancti Gereonisc Coloniensis, ementibus
et recipientibus eadem bona erga nos pro ducentis et octoginta marcis Coloniensium dena-
riorum bonorum et legalium nobis ex parte eorundem solutis, numeratis, traditis et assignatis
et per nos in solutionem dictorum debitorum nostrorum conversis. Propter quod predictos
curtem, agros, nemora, census cum omnibus iuribus et pertinentiis suis ac frugibus trans-
tulimus et exnunc in antea per presentes transferimus in decanum et capitulum memoratos,
constituentes nos et monasterium nostrum huiusmodi bona nomine eorundem ·· decani et
capituli possidere, donec ipsorum bonorum possessionem pacificam nacti fuerint corpora-
lem, ac promittentes per stipulationem legitimam omnem iustam impeticionem super huius-
modi bonis deponere et eadem bona ab omni homine iuste ea impetente, eisdem ·· decano
et capitulo disbrigare et debitam ac legitimam prestare warandiam usque ad annum et diem
ac omnia et singula facere eisdem emptoribus et complere, que ad dictam vendicionem de
iure et consuetudine fuerint facienda usque ad tempus predictum.

Preterea, ut prefatis emptoribus per omnia caveatur, bona fide et iuramento interposito
corporali a nobis ad hoc nos et monasterium nostrum ac ·· successores nostros per stipula-
cionem sollempnem sub pena ducentarum marcarum Coloniensium denariorum bonorum
et legalium et sub pena suspensionis et excommunicationis firmiter obligamus quod contra
venditionem et emptionem huiusmodi nullo unquam tempore per nos aut ·· successores
nostros aut alios veniemus aut contractum huiusmodi ob quamcumque causam rescindemus
seu rescindere temptabimus aut procurabimus rescindi, sed inviolabiliter tenebimur observare;
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alioquin eo ipso eligimus sententias suspensionis et excommunicationis nos ·· abbatem et
singulas personas monasterii nostri qui pro tempore fuerint incurrisse. Et nichilominus
commisimus et committimus penam ducentarum marcarum predictam eisdem ·· decano et
capitulo per nos, ·· successores nostros et nostrum monasterium solvendarum et recupe-
randarum per ipsos in universis et singulis bonis monasterii nostri ubicumque in dyocesi
Coloniensi sitis, que etiam bona ipsis emptoribus pro huiusmodi pena solvenda obligamus
et per presentes esse volumus obligata, nolentes tamen per hoc magistro Theodericod cano-
nico ecclesie Sancte Marie ad Gradus Coloniensis in iure suo, quod habet in curte et bonis
nostris apud Arwilre, preiudicium aliquod generare.

Renunciamus insuper expresse exceptionibus non numerate, non solute, non tradite pecu-
nie, doli, mali et sollemptatise iuris non servate et beneficio restitutionis in integrum ac
omnibus aliis exceptionibus et defensionibus generalibus et specialibus tam iuris canonici
et civilis [quam] etiam legibus et consuetudinibus patrie, que contra presens instrumentum
sive cyrographum possent obici vel opponi.

In cuius rei testimonium et perpetuam firmitatem presentes li[tteras] [con]scribi et sigillo
eiusdem reverendi patris domini ·· episcopi Leodiensis predicti una cum sigillis nostris
videlicet ·· abbatis et conventus predictorum ac ·· officialis curie [Coloniensis] impetravimus
et fecimus communiri.

Et nos Iohannesf Dei gratia episcopus Leodiensis, inquisita et comperta prefata monas-
terii eiusdem Rodensis oppressione et necessitate urgente utilitati eiusdem monasterii,
consulentes propter causas superius expressas, quas ad hoc reputamus et decernimus legiti-
mas, sufficientes et veras, venditioni predicte in omni suig forma sub condicionibus et penis
tam ecclesiasticis quam pecuniariis eidem adiectis consensum et auctoritatem nostram adhi-
bemus, ipsas per omnia ratas habendo et presentis scripti sigilli nostri signati appensione
testimonio confirmando.

Nos eciam ·· officialis curie Coloniensis protestamur quod sigillum officialis curie Colo-
niensis ad preces dictorum ·· abbatis et conventus monasterii Rodensis una cum sigillo ad cau-
sas ·· decani et capituli ecclesie Sancti Gereonish predicte recognoscentium premissa omnia et
singula vera esse in testimonium et noticiam futurorum presentibus duximus apponendum.

Datum et actum anno Domini M° CC° nonagesimo, V idus iunii.

(links onder de pliek door de schrijfhand:) universis

133

1290 juni

De gebroeders Willem van Holset, Gillis van Treverstorf, Simon van Remers-
daal, ridders, verklaren dat hun ouders, ridder Simon van Remersdaal
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en zijn echtgenote Mabelia, met hun instemming een tiend te Remersdaal
aan hun zoon Olivier hebben vermaakt, op voorwaarde dat na diens
dood de ene helft daarvan aan de abdij Kloosterrade en de andere helft
aan het vrouwenklooster Sinnich zal toevallen.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 813. – Hoog 121/89, breed 149/ 
147, zonder pliek. – Drie afhangende zegels (bevestigingstype 13): (S1) rond wapen-
zegel van Willem van Holset, in witte was, beschadigd. – (S2) rond wapenzegel van
Simon van Remersdaal, in witte was, beschadigd. – (S3) rond wapenzegel van Gillis van
Treverstorf, in bruine was, zwaar beschadigd (= Venner, Zegels, afb. 54-56, p. 74). – In
dorso: (14de eeuw, doorgehaald) Van den tynden to Opsynnich (aangevuld 17de eeuw,
verschillende handen) monasterio Rodensi en et ad pitanciam conventus; anno. – (15de
eeuw) Dy zynde van Opsinch. – (17de eeuw) Decimae monasterio Rodensi et Synnich
dimidiatim datae. – (ca. 1700) Anno 1290 mense iunio. – (ca. 1770) III.3.A.6. Donation
des dimes de Reijmersdale a l’abbaye de Rolduc et au couvent de Sinnich possidie par
moitie 1290.

Afschrift 
B. (18de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 18, naar A.

Druk
a. Ernst, Histoire du Limbourg VI, p. 405, nr. 315, van A.

Regesten 
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 49-50, nr. 41. – Wauters, Table chronologique VI,
p. 316. – Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 117, nr. 26. – Haas, Chronologische lijst, p. 88,
nr. 236.

Identificatie
Olivier was waarschijnlijk pastoor van Baelen en kanunnik van Kloosterrade (vgl. Ernst,
Histoire du Limbourg VI, p. 337, nr. 274 van 15 juli 1287).

Universis presentes litteras inspecturis Willelmus de Holseit, Egidius de Treuersdorph,
Symon de Reymersdale milites et fratres, salutem cum notitia veritatis.

Noverint universi et singuli quod dominus Symon de Reymersdale quondam miles et
Mabilia uxor eius parentes nostri de nostra voluntate et assensu legaverunt domino Oliuero
filio suo quandam decimam iacentem in territorio et parrochia de Reymersdale ad vitam
suam, tali conditione quod post vitam dicti domini Oliueri medietas prefate decime cedet
conventui monachorum regularium in Rode, alia vero medietas cedet conventui monialium
in Syneke ad pitantiam ipsius conventus.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.
Datum anno Domini M° CC° nonagesimo, mense iunio.
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134

1290 november 11

Abt Cuno en het convent van Kloosterrade verkopen met toestemming
van Jan IV, bisschop van Luik, aan abdis en convent van Benden hun
tiend van tweehonderd morgen land te Erp samen met enige cijzen uit
goederen te Weiler in der Ebene voor 33 mark Akens.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. (1705) Keulen, Historisches Archiv, collectie Auswärtiges, inv. nr. 22 (Liber bonorum
monasterii B.M.V. in Prato diocesis Coloniensis et ordinis Cisterciensis ab sua fundatione),
p. 38-39, naar [A].

Druk
a. Wündisch, Bender Urkundenbuch, p. 14, nr. 33, van B.

Regesten
Wündisch, Bender Urkundenbuch II, Anlage I, p. 61-62. – Stommel, Quellen Erftstadt I,
p. 51, nr. 170.

Samenhang
Op 11 november 1287 verkochten abt en convent van Kloosterrade al een deel van hun
bezit aan abdis en convent van Benden (zie hiervóór nr. 129). Of de onderhavige verkoop
samenhangt met de vervreemding van abdijgoed, waarvoor bisschop Jan IV van Luik (zie
nr. 130) toestemming had gegeven, is niet zeker.

Teksteditie
De passages die ontleend zijn aan nr. 129, zijn in petit-druk weegegeven.

In nomine Domini, amen.

Nos Cuno, Dei patientia abbas et totus conventus canonicorum regularium monasterii Rodensis, Leo-

diensis dioecesis omnibus innotescimus quorum scire interest, * quod nos propter communem utilitatem et impor-
tabilia onera debitorum ecclesiae nostrae de consensu reverendi patris nostri domini Ioannis
Dei gratia episcopi Leodiensis vendidimus abbatissae et sanctimonialibus de Prato Sanctae Mariae ordinis

Cysterciensis decimam nostram apud Erepe de ducentis iurnalibus vel circa, cum tribus soli-
dis et sex denariis annualis census recipiendis apud Weilre iuxta Errep, a sanctimonialibus
de Fussenich 12 denarios, de quodam Geruino Hurto 12 et sex denarios a quadam matrona
N.N., in omni eo iure * et libertate qua nos et antecessores nostri ipsa bona hactenus in libera et quieta pos-

sessione habuimus, possedimus et fruebamur, pro triginti et tribus marcis legalium denariorum Aquensium
et bonorum in solutionem ecclesiae nostrae conversorum.
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Et ne in posterum alicuius ambiguitatis scrupulus seu calumniae cavillatio hincinde praetendatur tam praesen-

tium tenore quam testimonio Simonis plebani de Lommersheim, Henrici scriptoris, Godefridi Senis et
Wilhelmi de Wilre canonicorum nostrorum, Henrici filii quondam Rebodonis de Lupenowe,
Henrici dicti de Coll de Rheimbach et Aleidis begine de Lommersheim renuntiavimus et effes-

tucavimus absque omni dolo et fraude universi et singuli super * bonis praenominatis cum omni iuris

beneficio, quod nobis ac nostris successoribus contra abbatissam et sanctimoniales praedictas occasione

dictoruma bonorum ipsis a nobis venditorum posset in posterum suffragari.

In huius igitur venditionis et renuntiationis robur et testimonium perpetuo conservandum praesentem paginam
* nostris sigillis abbatissae et sanctimonialibus praedictis dedimus roboratam.

Actum anno Domini 1290, in die beati Martini episcopi.

135

1292 juni 29

Priorin en convent van het vrouwenklooster Hooidonk nemen met instem-
ming van de abt van Kloosterrade, uit dankbaarheid voor de door proost
en convent van de abdij van St.-Geertrui te Leuven bewezen gunsten, alle
geestelijken van deze abdij op in hun gebedsgemeenschap.

Origineel
A. Brussel, ARA, kerkelijke archieven van Brabant (archief klooster St.-Geertrui te Leu-
ven), inv. nr. 10259, oorkonden, nr. 157. – Hoog 154/168, breed 250/252, pliek 26/22. –
De oorkonde is gecancelleerd door het aanbrengen van regelmatige ruitvormige gaten. –
Twee bevestigingsplaatsen voor uithangende zegels (bevestigingstype 1 of 10): (LS1-2). –
In dorso: (14de eeuw, slechts gedeeltelijk leesbaar): Quitancia conven[***]arum de
Hodunc. – (14de eeuw) CCC XV. – (15de eeuw) xliiii. – (ca. 1700) 1292 Concordia inter
conventum de Hodunc et Sancte Gertrudis.

Druk
a. Camps, ONB I-1, p. 579, nr. 477, van A.

Teksteditie
Door de cancellering is tekstverlies opgetreden. Waar de aanvulling onzeker is, geven we
de conjecturen die Camps in a heeft voorgesteld.

Universis Christi fideli[bus ad q]uorum noticiam presentes littere pervenerint ·· pr[iori]ssa
et conventus monialium domus de Hodunc [Leodiensis] dyocesis, salutem in Eo qui est
omnium vera salus cum cog[nition]e veritatis.
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Cum viri religiosi et honesti d[***]a Christo dominus ·· prepositus et conventus eccle-
sie Sancte Ge[……..]b in Louanio eiusdem dyocesis ipsorumque in dicta ecclesia [***]sso-
resc pro domo nostra predicta et pro nobis ac pro [………]d eadem domo predecessoribus
multos hactenus su[….]erunte labores et plures nobis ac nostris predecessorib[us …]iusf

impenderint curialitates, nos pro hi[..]g et pro multis beneficiis nobis ab eis et nostre domui
hacte[n]us impensis et pro eo quod ipsi nuper nobis cent[um] solidos in parata pecunia ex
favore et gratia tradider[un]t, et etiam pro eo quod iam litteras eorum [***]h viginti libris
ab ipsis nobis duobus terminis secund[um teno]rem ipsarum litterarum persolvendis p[***]i

concesserunt, ipsis religiosis satisfacere cu[……. i]psosj religiosos omnes et singulos, vivos
[……]ctosk participes facimus et esse desideramus [……]l bonorum que in orationibus,
vigiliis et [***]m bonis operibus in ipsa domo imposterum faciem[….]n nichilominus eisdem
religiosis ab omnibus i[***]riiso, dampnis ac molestiis quibuscunque, si quas n[ob]is
quibuscunque modis fecerunt aut int[..]runtp, quitamus et quitos clamamus ac quitos e[sse]
volumus infuturum, cum nos etiam pre[***]q fecerimus et faciamus de consilio, iussu et
voluntat[e …….]lisr in Christo ·· abbatis monasterii Rodensis [eiusdem] dyocesis Leodien-
sis, nostri provisoris et rectoris, presentium [testimon]io litterarum nostris sigillis sigillata-
rum.

D[atum ann]o Domini millesimo ducentesimo nonogesimo secundo, in die [beatorum]
Petri et Pauli apostolorum.

136

1292 december 3

Proost, deken en kapittel van St.-Gereon te Keulen verkopen ter delging
van de koopsom van goederen te Ahrweiler, gekocht van abt en convent
van Kloosterrade, aan Adolf, kanunnik van het kapittel van Mariengra-
den te Keulen, en aan Winrik van Rodenkirchen een jaarrente van tien
mark Keuls.

Origineel
A. Keulen, Diözesanarchiv, parochiearchief St.-Gereon te Keulen, oorkonden, nr. A I 14. –
Hoog 277/268, breed 393/394, pliek 27/31. – Twee bevestigingsplaatsen voor aan wit- en
groenzijden koorden uithangende zegels (bevestigingstype 5): (S1) spitsovaal heiligen-
zegel van het kapittel van St.-Gereon, in groene was, fragment (vgl. mogelijk Ewald, Rhei-
nische Siegel IV, p. 31 en pl. 10, nr. 1). – (SD2). – In dorso: (begin 14de eeuw) De decem
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marcis annuis Adolphi et Wirici emptis apud Sanctum Gereonem. – (17de eeuw) Anno
1292. – (17de eeuw) Litera annui reditus 10 marcorum a capitulo S. Gereonis Adolpho
canonico etc. venditi et hypotheca sunt bona in Arwilre, ut patet, divendita et a domino
Heinen empta; post obitum eorum reditus cessit ecclesie pro memoria eorum. – (18de
eeuw) Fundationes. – (eind 18de eeuw) Nr.5. – (eind 18de eeuw) N° 5. A.5.

Druk
a. Joerres, Urkundenbuch St. Gereon, p. 194-196, nr. 193, van A.

Regest
Bous en Klein, Quellen Ahrweiler, p. 70, nr. 131.

Nos ·· prepositus, ·· decanus et capitulum ecclesie Sancti Gereonis Coloniensis notum
facimus universis presentes litteras inspecturis, recognoscimus et profitemur quod ad sol-
vendum debita nostra, in quibus tenemur ·· abbati et conventui monasterii de Rode Leodien-
sis diocesis de bonis et prediis que apud Arwilre emimus erga ipsos, vendidimus dilectis
in Christo Adolpho canonico ecclesie Sancte Marie ad Gradus Coloniensis et Winrico de
Rodinkirchen laico et cuilibet eorum in solidum annuam et perpetuam pensionem, videli-
cet decem marcarum denariorum Coloniensium legalium et usualium, duodecim solidis pro
marca qualibet computandis, pro centum et quindecim marcis denariorum Coloniensium
bonorum et legalium nobis ab eisdem traditis et assignatis et per nos in usus nostros pre-
dictos conversis, renunciantes exceptioni pecunie non numerate. Quam quidem pensionem
Adolpho et Winrico predictis in quocumque statu existentibus, quamdiu ipsi vel eorum
alter vixerint vel vixerit, singulis annis in festo beati Andree apostoli dare et solvere pro-
mittimus ac in domos suas Colonie existentes fideliter presentare, alioquin ex tunc singulis
mensibus quamdiu huiusmodi pensionem in toto non solverimus, cademus in penam unius
marce Coloniensium Adolpho et Winrico predictis per nos solvende et assignande cum
detenta pensione, prout est premissum. Si vero per annum integrum eandem pensionem,
videlicet decem marcas cum penis commissis, solvere distulerimus, ex tunc Adolphus et
Winricus antedicti vel eorum alter eandem pensionem vendere, donare vel relinquere pote-
runt vel poterit cuicumque, et ad eam cui vendita, donata vel relicta fuerit, perpetuo solven-
dam nos et ecclesiam nostram cum penis superius expressis per presentes litteras obligamus.
Postquam vero unum ex predictis Adolpho et Winrico decedere contigerit, anniversarium
premortui cum una marca distribuenda inter nos pro presentibus singulis annis consueto
modo in vigiliis, missa pro defunctis et conmendatione sollempniter peragemus, residuas
autem novem marcas superstiti, quamdiu vixerit, solvemus et presentabimus, prout est pre-
missum. Insuper post mortem amborum memoriam eorundem Adolphi et Winrici duabus
vicibus in anno cum duabus marcis distribuendis, ut dictum est, in divino officio fideliter
faciemus. Et scribentur premissa omnia in cathalogo fratrum nostrorum defunctorum. A dicta
quidem pensione et huiusmodi penis et condicionibus non adimplendis nec sterilitas nec
casus fortuiti per Deum vel hominem contingentes nec prohibicio maioris cuiuscumque
vel minoris nos poterunt excusare, sed fide super hoc per nos prestita corporali sepedictis
Adolpho et Winrico tenebimur et nos ac ecclesiam nostram obligamus in hiis scriptis ad
observacionem omnium premissorum, renunciantes beneficio restitucionis in integrum, doli
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mali ac omnibus defensionibus et exceptionibus iurisa, que nobis circa premissa possent ali-
qualiter suffragari, salvis Adolpho canonico predicto fructibus et proventibus, videlicet dimi-
die prebende maioris in ecclesia nostra et decem et octo maldris tritici, que ipse alias a nobis
spetialiter comparavit.

In quorum omnium testimonium et munimen damus presentes litteras Adolpho et Win-
rico prelibatis nostro et ·· officialis curie Coloniensis sigillis communitas. Et nos ·· officialis
curie Coloniensis predictus ad petitionem et expressam requisicionem venerabilium viro-
rum prepositi, decani et capituli ecclesie Sancti Gereonis Coloniensis predictorum sigillum
nostrum presentibus litteris duximus apponendum in testimonium premissorum.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, III° nonas decembris.

137

1292 december 19

Abt Cuno en het convent van Kloosterrade verkopen verscheidene nader
omschreven goederen en inkomsten te Ahrweiler en omgeving aan proost,
deken en kapittel van St.-Gereon te Keulen en treffen regelingen met
betrekking tot de verplichtingen die op de verkochte goederen drukken,
onder verband van hun hof en landerijen aldaar, en beloven binnen
negen maanden na het aantreden van een nieuwe bisschop van Luik diens
schriftelijke toestemming tot de verkoop te verkrijgen.

Origineel
A. Keulen, Historisches Archiv, archief kapittel St.-Gereon te Keulen, oorkonden, nr. 3/64
(voorheen nr. 75). – Hoog 470/468, breed 435/432, pliek 52/45. – Vijf bevestigings-
plaatsen voor aan groen-witzijden streng uithangende zegels (bevestigingstype 4): (S1)
spitsovaal staandefiguurzegel van abt Cuno van Kloosterrade, in bruine was. – (S2) rond
heiligenzegel van het convent van Kloosterrade, in bruine was (vgl. CSN, p. 42, nr. 421). –
(S3) driehoekig wapenzegel van Jan I van Merode, in bruine was, beschadigd. – (S4)
driehoekig wapenzegel, mogelijk van de pastoor van Ahrweiler, in bruine was, bescha-
digd. – (LS5). – In dorso: (15de eeuw) Instrumentum super empcione bonorum in Arwilre
et Ambule (aangevuld 18de eeuw) facta capitulos Gereonis anno 1292. – (eind 18de eeuw)
Capsa A n° 37; N.10. N.1. Arweiler A.8.

Afschriften
B. (ca. 1425) Keulen, Historisches Archiv, archief kapittel St.-Gereon te Keulen, registers,
nr. 2 (cartularium), fol. 83r-86v, nr. 78, onvolledig, vermoedelijk naar A. – C. (ca. 1440)
Keulen, Diözesanarchiv, parochiearchief St.-Gereon te Keulen, nr. A II 2 (= Liber
Rubeus), fol. 51r-53r, nr. 85, onvolledig, naar B.
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Druk
a. Joerres, Urkundenbuch St. Gereon, p. 196-203, nr. 194, van C (onvolledig).

Regesten
Frick, Quellen Neuenahr, p. 101-102, nr. 556. – Ernst von Oidtman XIII, p. 456. – Bous
en Klein, Quellen Ahrweiler, p. 70-71, nr. 132.

Samenhang
Mogelijk hangt de opgelopen schuld samen met de Limburgse-Successieoorlog (1283-
1289). Zie hiervóór nr. 130 voor de bisschoppelijke toestemming aan abt en convent
van Kloosterrade om jaarlijkse inkomsten tot een maximum van 140 mark te verkopen.
De belofte te zorgen voor bisschoppelijke goedkeuring hangt samen met het feit dat de
Luikse bisschopszetel van 14 oktober 1291 tot 24 augustus 1296 vacant was. Voor de
goedkeuring, zie nr. 140.

Teksteditie
De passages die zijn overgenomen uit de oorkonde op naam van abt Anselm en het con-
vent van Kloosterrade, hiervóór nr. 126, zijn in petit-druk weergegeven.

Universis presentes litteras visuris et audituris Cvnoa permissione divina abbas totusque
conventus monasterii Rodensis ordinis sancti Augustini, Leodiensis dyocesis, salutem et
noticiam veritatis.

Notum esse volumus quod, cum bone memorie olim ·· abbas monasterii nostri propter
guerrarumb discrimina, multitudinem debitorum ad usuras currentium, debitorum inportuni-
tatem et alias causas inevitabiles Reynardo dicto Chevabayc civi Leodiensi et quibusdam aliis
civibus Leodiensibus necessitate compulsus vendideritd pensionem decem carratarum vini
Bunnensis mensure, melioris incrementi de vineis nostris apud Arwilre, ipsis civibus annis
singulis Leodium sub dampnis, periculis et expensis nostri monasterii vehendarum et assig-
nandarum in ipsorum ibidem cellarium, nosque propter maximam sterilitatem precipue anni
proximo preteriti solucionem pensionis dicti vini non potuerimus adimplere, prefatis civibus
huiusmodi carratas vini ob hoc sibi per nos occasione premissa debitas estimantibus et taxan-
tibus ad summam tante pecunie, prout meliora vina illis annis ad tabernas Leodii vende-
bantur, ac ideo gravia debitorum onera inciderimus et graviora, immo gravissima in proximo
formidemus, nisi ab huiusmodi pensione vini liberemur omnino et debitis memoratis. Prop-
ter quod cum non essent nec sint in ecclesia nostra aliqua bona mobilia commode pro huius-
modi distrahenda, habito super hoc deliberatione previa inter nos tractatu diligenti et com-
municato prudentum consilio, magis visum est nobis et nostro monasterio expedire, ut partem
etiam predictorum nostrorum bonorum apud Arwilre, de quibus huiusmodi solvitur pensio,
ad reemendam et revocandam a dictis civibus pensionem eandem et detentam solvendam dis-
trahamus et vendamus, quam tandem omnia bona nostra ibidem occasione premissa novis
de tempore in tempus dampnis ac computatis degrassentur omnino et deperdantur.
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Propter quod consideratis necessitatibus predictis et conventione de certo precio cum
dictis civibus super huiusmodi revocatione et reemptione pensionis et solucione debitorum
inita eisdem absque protractione qualibet persolvenda vendidimus et vendimus honora-
bilibus viris ·· preposito, decano et capitulo ecclesie Sancti Gereonis Coloniensis decem et
novem et dimidium iornales vinearum iacentium apud Arwilre et in confinio ibidem qui
excoluntur per certos colonos hereditarios et partiarios, quod vulgariter ibidem dicitur vri-
delingee, videlicet quemlibet iornalem vinee pro tredecim marcis Coloniensium denariorum,
quorum summa ascendit ad ducentas et quinquaginta tres marcas et sex solidos.

Item vendidimus et vendimus eisdem annuos et perpetuos redditus duodecim marca-
rum et triginta duorum denariorum Coloniensium denariorum, duorum pullorum et unius
anseris qui nobis solvi consueverunt nomine census annui de quibusdam areis, domibus et
aliis bonis sitis apud Arwilre et in confinio ibidem ab illis qui huiusmodi bona a nobis
tenuerunt et possederunt cum suis kurmedisf et iure, quod vulgariter dicitur vpual ginde
nidervalg, – quamlibet marcam pro tredecim marcis Coloniensium denariorum –, quorum
summa cum precio pullorum et anseris ascendit ad centum et quinquaginta novem marcas
et tres solidos.

Item vendidimus et vendimus eisdem duo molendina nostra stantia et molentia in ripa
transeunte dictum oppidum Arwilre, que nobis singulis annis nomine annue pensionis solvere
consueverunt triginta sex maldra siliginis et quinque maldra tritici, pro centum et viginti
sex marcis Coloniensium denariorum.

Item vendidimus et vendimus eisdem perpetuam et annuam pensionem quatuor amarum
vini et duodecim maldrorum avene pro viginti octo marcis Coloniensium denariorum, que
pensiones ibidem de certis bonis nobis annis singulis solvi consueverunt a possessoribus
eorundem, qui dicta bona tenent sub dictis pensionibus et censibus.

Item quia prefati prepositus, decanus et capitulum annuatim de cetero tenebuntur homi-
nibus suis, olim nostris, apud Arwilre facere et solvere propinationem singulis annis in
crastino beatoh Martini, nos in recompensationem huiusmodi expensarum deputavimus et
deputamus eisdem apud Arwilre annuam et perpetuam pensionem dimidie ame et trium sex-
tariorum vini, quam et que Gvdestini beggina et ·· relicta Cristianij dicti Conteglio nobis de
domibus et areis suis et vineis quibusdam apud Arwilre annuatim et perpetuo solvere
consueverunt.

Que omnia et singula bona, pensiones et census predictos pro liberis et allodialibus bonis
ipsis emptoribus vendidimus, excepto uno de molendinis predictis, de quo solvit possessor
molendini singulis annis in festo beati Martini hyemalis domino de Blanckinheymk sedecim
solidos et quatuor capones, et prefati prepositus, decanus et capitulum solvent tribus vici-
bus in anno tempore placiti observandi in curia dicti domini de Blanckinheym apud Arwilre,
sex denarios pro qualibet vice, quos decem et octo denarios ipsis emptoribus restauravimus
et demonstravimus recipiendos in certis bonis nostris apud Arwilre. Cuius venditionis pecu-
nie summa in universo computata et collecta ascendit ad quingentas et sexaginta sex
marcas et novem solidos, quam pecuniam nobis et monasterio nostro ab ipsis preposito,
decano et capitulo totaliter nomine precii solutam, numeratam, traditam et assignatam ac
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in revocationem et reemptionem pensionis dictarum decem carratarum vini et solutionem
debitorum predictorum conversam protestamur, propter quod omnia et singula bona, red-
ditus, pensiones et census predictos a nobis, ut dictum est, vendita ad manus et utilitatem
ipsorum prepositi, decani et capituli et ecclesie sue supraportamus, effestucamus et eisdem
renuntiamus pure, simpliciter et absolute ab eisdem proposito, decano et capitulo ex nunc
in antea habenda, tenenda et possidenda cum omnibus iuribus et pertinentiis eorundem,
prout ad nos hactenus pertinere consueverunt, ac possessionem eorundem premissorum
bonorum et ceterorum predictorum in ipsos prepositum, decanum et capitulum et ecclesiam
eorum per presentes transferimus, constituentes, nos ex nunc dicta bona omnia premissa et
singula, sicut dictum est, vendita ipsorum et ecclesie sue nomine possidere, ipsosque et
procuratores ipsorum nomine eorundem in presentia scabinorum et hominum censualium
olim nostrorum et iusticia seculari ibidem apud Arwilre induximus in corporalem posses-
sionem bonorum omnium premissorum, dantes nichilominus ipsis et procuratoribus eorum
potestatem plenariam capiendi et ingrediendi per se et per alios sua auctoritate possessio-
nem omnium premissorum, necnon exigendi, requirendi et recipiendi census, redditus et
proventus predictos a debitoribus ipsorum cum suis iuribus, pertinentiis et emergentiis qui-
buscumque, salvo tamen per omnia magistro Theodericol canonico Beate Marie ad Gradus
Coloniensis iure pignoris, quod ipse magister habet a nobis in dicto censu annuo duode-
cim marcarum et in dictis molendinis et quadraginta uno maldro siliginis et tritici, que de
dictis molendinis solvuntur, que omnia cum suis iuribus et pertinentiis ipsi magistro pro
pensione annua sex carratarum vini ad dies vite ipsius per nos pro certo precio venditarum
certo termino et de certis incrementis solvendarum a nobis sunt obligata, salvis etiam eidem
magistro pactis convencionibus et penis super hiis appositis et omni iure suo quocumque
eidem magistro contra nos et bona nostra apud Arwilre competenti, prout in instrumento
exinde confecto sigillis quondam domini Iohannism, episcopi Leodiensis, et predecessoris
nostri Anselmi abbatis ac monasterii nostri sigillato plenius continetur, quod instrumentum
sic incipit: Universis presentes litteras visuris et audituris nos Anselmus Dei gratia abbas totusque conventus

ecclesie Rodensis etcetera, noverit universitas vestra quod, cum ecclesie nostre predicte irrecuperabilia dampna

immineant occasione debitorum, que nos abbas et conventus predicti et ecclesia nostra ab antiquo sustinuimus

etcetera, et sic finit: Et nos Iohannesn Dei gratia episcopus Leodiensis premissis omnibus, videlicet aliena-

tioni, venditioni pensionis predicte, obligationi bonorum ipsius ecclesie et aliis presenti instrumento actis eo quod

nobis constat dictum abbatem et conventum per huiusmodi contractum ecclesie sue fecisse conditionem meliorem

auctoritatem et consensum premissis omnibus adhibemus et sigillum nostrum presentibus in testimonium duximus

apponendum; actum et datum anno Domini M° CCm° octogesimo secundo, feria quarta post dominicam qua can-

tatur Oculi.

Item promittimus dictis preposito, decano et capitulo plenam et iustam warandiam pres-
tare de bonis predictis, ut dictum est, venditis iuxta consuetudinem terre, ubi huiusmodi
bona vendita sita sunt, super hoc observatam et eadem bona omnia et singula disrigareo ab
omni homine, sicubi per nos fuerint obligata et libera facere et tradere eisdem.

Item promittimus eosdem prepositum, decanum et capitulum de una marca redditus annui,
quam solvimus et solvere consuevimus nobili viro comiti de Nuenarep et eius predecessoribus
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occasione curtis et bonorum nostrorum apud Arwilre et in confinio consistentium et ab
omni alio censu, pensione seu precaria, si quam vel si quas eadem curtis et bona nostra dicto
comiti aut alii cuicumque seu quibuscumque de iure vel facto hactenus solvere consueve-
runt, relevare et indempnes conservare.

Item quia ipsi prepositus, decanus et capitulum se pro nobis erga predictum magistrum
Theodericumq super solutione dictarum carratarum vini annue pensionis, quas eidem ad
dies vite sue vendidimus, ut est dictum, sub pactis, conventionibus, penisr et terminis, qui-
bus eidem magistro tenemur, obligaverunt et per presentes obligant, promittimus quod ipsos
servabimus indempnes super hiis et solutione dictarum carratarum vini, quarum tres debent
esse de vino quod dicitur profferwins et alie tres de vino quod dicitur stickewin, prout in
dicto instrumento continetur. Et quia tres carrate vini quod dicitur profferwin, quas singulis
annis ad dies vite ipsius magistri ipsi vel cui hoc commiserit una cum tribus aliis carra-
tis vini, quod dicitur stickewint, ipsi prepositus, decanus et capitulum, si non solverimus,
solvere promiserunt, communiter plus valent et valere consueverunt, quam vinum quod
dicitur stickewin, in recompensationem huiusmodi nos abbas et conventus solvere promit-
timus eisdem preposito, decano et capitulo apud Arwilre singulis annis, quamdiu idem
magister Th.u vixerit, duas marcas nomine annui redditus in festo beati Martini hyemalis
et sex carratas vini quod dicitur stickewin melioris incrementi nostri de vineis, quas apud
Arwilre obtinemus.

Item promittimus eisdem preposito, decano et capitulo quod, quam primum contigerit
haberi episcopum Leodiensem, procurabimus et efficiemus nostris laboribus et expensis,
quod ipse infra novem menses, quo dyocesim Leodiensem ingressus fuerit, vel eius copia
haberi poterit, alienationi et venditioni huiusmodi et omnibus obligationibus suprascriptis
et infrascriptis suam auctoritatem et expressum consensum adhibebit per suas patentes lit-
teras sigillo ipsius sigillatas, quas ipsis emptoribus procurabimus et assignabimus infra
terminum memoratum, omni fraude et dolo penitus exclusis.

Item ad maiorem securitatem omnium premissorum et observationem et impletionem
eorundem eisdem preposito, decano et capitulo curtem nostram apud Arwilre et duodecim
iornales vinearum, quas propriis sumptibus ibidem excolimus, necnon triginta iornales terre
arabilis ac tres iornales pratorum et cetera bona mobilia et immobilia que adhuc apud
Arwilre et eius confinio obtinemus, vsalvo tamen iure predicti magistri, quod habet in bonis
huiusmodi ratione dictarum sex carratarum vini eidem, ut dictum est, solvendarumv, titulo
pignoris et ypothece obligamus, ita quod, si negligentes vel in defectu fuerimus in observa-
tione et implecione omnium seu aliquo premissorum, ipsi prepositus, decanus et capitulum
de dictis curte, vineis, terris arabilibus, pratis ac aliis bonis nostris predictis apud Arwilre
et in confinio se sua auctoritate absque nostra offensa intromittent, redditus et proventus
exinde provenientes percipiendo et levando tam diu, quousque primissa omnia et singula
ipsis per nos fuerint integraliter adimpleta, ita quod levata et percepta medio tempore de
dictis bonis nostris ipsis preposito, decano et capitulo cedant in lucrum et in penam, salvo
iure dicti magistri, ut est dictum.

258

a. 1292 nr. 137

137 q Theodericum B; Theodericum C. – r de s verbeterd uit een a A. – s profferwijn B. – t stikkewijn B;
stikkewin C. – u Theodericus B; Theodericus C. – v-v boven de woorden salvo en solvendarum een
kruisje waarvan de betekenis onbekend is; mogelijk bedoeld om de passage te expungeren A.



Preterea ad habundantem cautelam etw securitatem omnium premissorum et observatio-
nem et impletionem eorundem Reynardus de Vrizdorp miles, Godefridus dictus Rüme-
schuttelex et Reymbodo frater eius, Vdoy de Weydensheym, Cristianus de Bullensheymz et
Godefridus de Kessenich se pro nobis una cum ·· abbate monasterii nostri nunc vel pro tem-
pore existenti erga eosdem prepositum, decanum et capitulum et eorum ecclesiam et unus-
quisque eorum in solidum, ita quod unus sine altero non possit liberari nec se a iacendo
propter absenciam vel mortem alterius excusare, fideiussorio nomine obligaverunt, pro-
mittentes fide prestita corporali, quod, si nos in premissis seu aliquo premissorum negli-
gentes vel in defectu fuerimus, ipsi fideiussores, ex parte eorumdem prepositi, decani et
capituli moniti, Colonie vel Bunieaa pariter honestum hospitium intrabunt personaliter si
audebunt et poterunt, alioquin, corporali fide prestita de huiusmodi impotentia vel non ausu
nuncio ipsorum prepositi, decani et capituli, ·· abbas unum de suis canonicis, ceteri vero
quilibet unum bone nationis famulum cum equo ad dictos locum et hospicium pro se mit-
tent ad iacendum ad comestus honestos more bonorum fideiussorum, nec ab huiusmodi
cessabunt iacentia nec recedent, donec omnia et singula premissa ipsis preposito, decano
et capitulo fuerint cum omni integritate adimpleta, omni fraude et dolo exclusis. Similiter
etiam si aliquem eorumdem fideiussorum ante consummationem omnium premissorum
mori contigerit et nos, postquam ex tunc super hoc moniti infra mensem eque ydoneum
fideiussorem qui ad premissa se obliget non substituerimus, fideiussores superstites iace-
bunt et iacere vel pro se mittere tenebuntur, ut supra continetur, donec in locum defuncti
vel defunctorum eque ydoneus vel ydonei subrogetur vel subrogentur. Super quibus omni-
bus et singulis firmiter observandis et adimplendis a nobis renuntiamus fide et iuramento
super hoc interpositis exceptioni non numerate pecunie, non tradite, non solute doli mali
metus rescripto impetrato vel impetrando fore privilegio, beneficio restitucionis in inte-
gram et cuivis alius iuris communis vel specialis auxilio pro que contra premissa vel aliqua
premissorum in futurum venire possemus per nos vel per alios de iure vel facto quoquo
modo.

In quorum omnium et singulorum fidem, robur et testimonium nos abbas et conventus
predicti sigilla nostra ex certa nostra scientia una cum sigillo honesti viri domini Bruno-
nis, plebani de Arwilre, presentibus duximus apponendum. Nos etiam fideiussores predicti
protestamur, nos, ut dictum est, in solidum super premissis et singulis erga eosdem prepo-
situm, decanum et capitulum obligasse, renunciantes expresse omnibus exceptionibus et
defensionibus iuris et facti, que nobis contra premissa possent prodesse. Nos qui propria
habuimus sigilla nostra, ceteri vero sigillum domini Schevardibb de Rode, militis, presen-
tibus apposuimus et impetravimus apponi et contenti sumus etiam pro nobis sigillis abba-
tis et conventus predictorum. Nos etiam prepositus, decanus et capitulum ecclesie Sancti
Gereonis predicte nomine nostro et ecclesie nostre omnia et singula premissa vera esse
profitentes et ad solutionem sex carratarum vini eidem magistro seu cui hoc commiserit sub
penis, pactis, conditionibus et conventionibus ac terminis super hoc prefinitis ad dies vite
ipsius magistri faciendam nos et ecclesiam nostram iuxta tenorem instrumenti predicti inter
ipsos ·· abbatem et conventum et ipsum magistrum exinde confecti, ut dictum est, fide
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super hoc prestita obligamus per presentes, nolentes per huiusmodi contractum inter nos
ex una parte et dictos abbatem et conventum ex altera, ut dictum est, initum et conventiones
inter nos habitas ipsi magistro seu cui hoc commiserit in iure suo quod habet in pensione
sex carratarum vini predicti, et suo instrumento cum suis conditionibus et penis insertis
super hoc, ut dictum est, confecto et sigillis quondam episcopi Leodiensis necnon et abba-
tis et conventus Rodenses sigillato preiudicium aliquod generari, protestantes quod dicto
magistro Theodericocc viam universe carnis ingresso, prefati abbas et conventus Rodenses
omnino liberi sunt et erunt extunc in antea a solutione pensionis dictarum duarum marcarum
et sex carratarum vini, quas nobis et dicto magistro Theodericodd solvere consueverunt et
eo ipso eadem possessio marcarum et vini ad ipsos abbatem et conventum libere devolven-
tur et sunt reversa.

In cuius rei testimonium et firmitatem sigillum ecclesie nostre presentibus duximus appo-
nendum.

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, feria sexta
ante festum beati Thome apostoli.

138

1293 maart [1-28]

Abt Cuno en het convent van Kloosterrade verkopen enige cijnzen uit
goederen te Lövenich aan Jan van Stolberg, kanunnik van het kapittel
van St.-Gereon te Keulen, diens broer Willem en diens zuster Bela, en
beloven binnen negen maanden na het aantreden van een nieuwe bisschop
van Luik diens schriftelijke toestemming tot de verkoop te verkrijgen.

Originelen
A1. Keulen, Historisches Archiv, archief kapittel St.-Gereon te Keulen, oorkonden, nr. 1/65
(voorheen nr. 74). – Hoog ca. 213, breed 256/259, pliek 31/29. – Enig tekstverlies als
gevolg van vochtinwerking en enkele gaten. – Drie bevestigingsplaatsen voor aan rood-
bruinzijden strengen uithangende zegels (bevestigingstype 4): (S1) spitsovaal staande-
figuurzegel van abt Cuno van Kloosterrade, in donkerbruine was, beschadigd. – (SD2). –
(S3) rond wapenzegel van Willem van Kelberg, in donkerbruine was, beschadigd. – In
dorso: (15de eeuw) Littera conventus de Rode de quadam pensione solvenda apud Love-
nich Iohanni de […….] bonis ibidem solvendam curmeydam et receptionem de bonis
ipsis. – (17de eeuw) Littera non legi ibi (?) de Lovenich; 20 St°; 1292 nr. 1. – (eind 18de
eeuw) Capsa A n° 38.
[A2]. Niet voorhanden tweede exemplaar, bestemd voor de wederpartij; zie onder Ont-
staan.
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Datering
Blijkens hiervóór nr. 126 hanteerde de abt van Kloosterrade in 1283 de paasstijl. Het
is aannemelijk dat ook de onderhavige oorkonde naar de paasstijl gedateerd is. Bij het
gebruik van kerststijl dateert deze oorkonde van maart 1292.

Samenhang
Mogelijk hangt de opgelopen schuld samen met de Limburgse-Successieoorlog (1283-
1289). Zie hiervóór nr. 130 voor de bisschoppelijke toestemming aan abt en convent
van Kloosterrade om jaarlijkse inkomsten tot een maximum van 140 mark te verkopen.
De belofte te zorgen voor bisschoppelijke goedkeuring hangt samen met het feit dat de
Luikse bisschopszetel van 14 oktober 1291 tot 24 augustus 1296 vacant was. Voor de
goedkeuring, zie nr. 140.

Ontstaan
Het gebruik van de term chyrographum wijst erop dat het stuk in tweevoud is gemundeerd,
zoals dat waarschijnlijk ook bij hiervóór nr. 131 en nr. 132 het geval was.

Teksteditie
De beschadigde of verloren tekstgedeelten zijn tussen teksthaken opgelost.

Universis [presen]tesa visuris seu audituris Cono permissione divina abbas totusque
conventus canonicorum regularium monasterii Rodensis Leodiensis dyocesis [salutem]b et
notitiam veritatis.

Ad universitatis notitiam cupimus pervenire quod ad relevandum nos et monasterium nos-
trum ab honoribus debitor[um ….]c ad usuras vendidimus discreto viro Iohanni dicto de
Staylburg presbitero et canonico Sancti Gereonis Coloniensis, Wilhellmo fratri suo et Bele
eius soror[is ……]c marcis Coloniensium denariorum nobis numeratis, traditis et solutis et
in solutionem huiusmodi debitorum conversis annuum et perpetuum censum unius marce
[….. …..]d quam [……]e hactenus et que nobis solvi consuevit in parrochia et villa de
Luvenig, videlicet septem solidos de quindecim iornalibus q[uos]f [Thomas dictus Palart
sitos]c in campis Luvenig et curte et area attinente sita in eadem villa Louenig. Item quinque
solidos de vigintiquatuor iornalibus arabilis [quos olim]c Hermannus dictus Cleninc sitos
prope villa Buyslor in parrochia de Lovenig cum curte et area attinente sita in eadem villa
Buslor [sub]c annuo censu predicto divisim a nobis et nostro monasterio tenuerit. De quo-
rum quolibet bonorum vivens kurmeda, in morte possessoris et pro receptione eorundem
[eiusdem]c quantum summa est census solvi consuevit et debet. Si vivens kurmeda in dictis
bonis non invenitur et eundem perpetuum censum cum suis iuribus attinentis et emergen-
ciis ex nunc in antea perpetuo transferimus per presentem in emptorem predictos et eun-
dem censum cum suis attinentiis effestucamus, resignamus et assignamus eisdem, dantes
ipsis liberam potestatem auctoritate sua de cetero huiusmodi censum et iura capiendi,

nr. 138 a. 1293

261

138 a ca. 5 lettertekens weggevallen A1. – b ca. 4 lettertekens weggevallen A1. – c lezing onzeker A1. –
d gezien de inktsporen zou er denariorum Coloniensium kunnen hebben gestaan A1. – e gezien de inkt-
sporen zou er habemus kunnen hebben gestaan A1. – f ca. 3 lettertekens weggevallen A1.



levandi, ingrediendi et recipiendi, alienandi et [di]sponendig pro sue libito voluntatis. Pro-
mittentes per stipulationem legitimam omnem iustam impetitionem ipsis deponere et dis-
brigare sit mos est patrie non [contra huiusmodi]c contractu umquam facere vel venire. 

Preterea fide interposita corporali promittimus quod postquam haberi dominum episcopum
Leodiensem et ipsum suam dyocesim intrare contigerit, extunc infra novem menses pro-
cambimus nostris laboribus et expensis huiusmodi venditionis et alienacionis contractum
per ipsum dominum ·· episcopum et eius patentes litteras ratificari et confirmari. Alioquin
tam nos ·· abbas vel qui pro tempore fuerit quam Wilhellmus dictus de Kelreburg dapifer
Iuliacensis, quo in solidem fideiussorem super hoc constitutimus, moniti intrabimus et intra-
bunt Coloniam ad iacendam [more]c bonorum fideiussorum, donec huiusmodi ratificatio
et confirmatio ipsis emptoribus vel eorum in huiusmodi bonis et censibus successoribus
consummetur. Renunciamus insuper expresse excepcionibus non iuvante petitie, non tradite,
non solute doli, mali beneficio restitutionis in integram sollenpnitati iuris non servate res-
criptis, impetratis seu inpetrandis contra premissa et omnibus aliis exceptoribus et defenso-
ribus utriusque iuris et consuetudinibus patrie que contra presens chyrographum possent obici
vel opponi.

In cuius rei testimonium et perpetuam firmitatem sigilla nostra duximus presentibus
apponenda. Ego eciam Wilhellmus de Kelresburg, dapifer predictus, protestor me, ut dic-
tum est, fideiussorio nomine obligasse renuncians omnibus et exceptionibus et defensioni-
bus iuris et facti que mihi possent contra premissa prodesse, sigillo meo presentes litteras
consignavi.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, mense marcio.

139

[1296 augustus 24 - 1296 september 28]

Abt Cuno en het convent van Kloosterrade verzoeken de bisschop van
Luik de verkoop van enige goederen door de abdij aan het kapittel van
St.-Gereon te Keulen en aan enkele personen te bevestigen.

Vermelding
De oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit de bevestiging door
Hugo III, bisschop van Luik, van de verkoop van enige goederen door abt en convent
van Kloosterrade d.d. 28 september 1296 (zie hierna nr. 140, ook voor de overlevering).
De passage waaruit het bestaan van het deperditum blijkt, luidt: Petitio religiosorum
virorum Cononis abbatis et conventus monasterii Rodensis ordinis sancti Augustini, nostre
Leodiensis dyocesis nobis exhibita continebat quod, cum ipsi dudum tanta debitorum
sarcina opprimerentur, quod nexus obligationum evadere non poterant nisi de bonis dicti
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sui monasterii venderetur iuxta debitorum ipsorum quantitatem, de licentia et consensu
bone memorie I. predecessoris nostri, quondam Leodiensis episcopi ad succurrendum et
providendum dicto monasterio contra predictorum onera debitorum, venerabilibus viris
·· preposito, ·· decano et capitulo ecclesie Sancti Gereonis Coloniensis et quibusdam aliis
personis de bonis monasterii eiusdem usque ad centum et quadraginta marchatas terre
reddituum annuorum vendiderunt, supplicantes nobis quod huiusmodi venditiones face-
remus auctoritate nostra ordinaria robur firmitatis obtinere iuxta continentiam litterarum
dicti nostri predecessoris super hoc confectarum.

Datering en samenhang
De terminus post quem is het begin van het episcopaat van bisschop Hugo III die op
24 augustus 1296 werd geïnstalleerd. De terminus ante quem vormt de datering van de
oorkonde waarin het onderhavige deperditum wordt genoemd; zie hierna nr. 140. Met
het verzoek om goedkeuring doen abt en convent van Kloosterrade de belofte gestand
die zij in nr. 137 en nr. 138 gedaan hebben. Voor de toestemming-vooraf die de vorige
bisschop van Luik, Jan IV, verleend heeft, om abdijgoed tot een maximum van 140 mark
jaarlijkse inkomsten te verkopen, zie hiervóór nr. 130.

140

1296 september 28

Hugo III, bisschop van Luik, hecht op verzoek van abt en convent van
Kloosterrade in navolging van zijn voorganger zijn goedkeuring aan de
verkoop van abdijgoed aan proost, deken en kapittel van St.-Gereon te
Keulen en aan enkele niet nader genoemde personen, ter verlichting van
de schuldenlast van de abdij.

Originelen
A1. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 764. – Hoog 227/229, breed
293/290, (hervouwen) pliek 26/29, oorspronkelijk 25/18. – Tekst op enkele plaatsen
beschadigd. – Een bevestigingsplaats voor een uithangend zegel (bevestigingstype 1 of 10):
(LS). – In dorso: (17de eeuw) Licentia episcopi Leodiensis data abbati Rodensi vendendi
bona monasterii 1296.
[A2]. Niet voorhanden tweede exemplaar, bestemd voor het kapittel van St.-Gereon te
Keulen; zie hierna onder Ontstaan en overlevering.

Afschriften
B. (ca. 1425) Keulen, Historisches Archiv, archief kapittel St.-Gereon te Keulen, registers,
nr. 2, fol. 152r-152v, nr. 152, vermoedelijk naar [A2]. – C. (ca. 1440) Keulen, Diöze-
sanarchiv, parochiearchief St.-Gereon te Keulen, nr. A II 2 (Liber rubeus), fol. 89v-90r,
nr. 166, vermoedelijk naar [A2].
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Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 50-51, nr. 42, van A1.

Regesten
Joerres, Urkundenbuch St. Gereon, p. 208, nr. 202. – Haas, Chronologische lijst, p. 102,
nr. 279.

Ontstaan en overlevering
Op grond van de inhoud en de overlevering mag aangenomen worden dat de onderhavige
oorkonde ten minste in tweevoud is opgemaakt.

Samenhang
De vervreemdingen van abdijgoed in hiervóór nr. 137 en nr. 138 vonden plaats toen de
Luikse bisschopszetel langdurig vacant was. De onderhavige oorkonde is het gevolg van
het verzoek van abt en convent van Kloosterrade (zie nr. 139). Daarmee deden zij hun
belofte gestand dat zij ervoor zorg zouden dragen dat de nieuwe bisschop van Luik bin-
nen negen maanden na zijn aantreden zijn goedkeuring aan de vervreemdingen zou ver-
lenen. Bisschop Hugo III werd op 24 augustus 1296 geïnstalleerd. Voor de toestemming-
vooraf van bisschop Jan IV om tot een maximum van 140 mark aan jaarlijkse inkomsten
abdijgoed te vervreemden, zie nr. 130.

Hugo Dei gratia Leodiensis episcopus universis presentes litteras inspecturis, salutem in
Domino sinceram.

Petitio religiosorum virorum Cononis abbatis et conventus monasterii Rodensis ordinis
sancti Augustini, nostre Leodiensis dyocesis nobis exhibita continebat quod, cum ipsi dudum
tanta debitorum sarcina opprimerentur, quod nexus obligationum evadere non poterant nisi
de bonis dicti sui monasterii venderetur iuxta debitorum ipsorum quantitatem, de licentia
et consensu bone memorie I. predecessoris nostri, quondam Leodiensis episcopi ad suc-
currendum et providendum dicto monasterio contra predictorum onera debitorum, venerabi-
libus viris ·· preposito, ·· decano et capitulo ecclesie Sancti Gereonis Coloniensis et quibus-
dam aliis personis de bonis monasterii eiusdem usque ad centum et quadraginta marchatas
terre reddituum annuorum vendiderunt, supplicantes nobis quod huiusmodi venditiones
faceremus auctoritate nostra ordinaria robur firmitatis obtinere iuxta continentiam littera-
rum dicti nostri predecessoris super hoc confectarum.

Nos igitur attendentes quod dictus predecessor noster inquisita veritate super facultatibus
et debitis monasterii prelibati per religiosum [virum a]bbatema Sancti Iacobi Leodiensis
super hoc olim ab eo deputatum, ac comperto per dictam inquisitionem, prout etiam idem
[abbas]b Sancti Iacobi nunc de novo nobis retulit, tot et tanta fore debita dicti monas-
terii quod bona mobilia eiusdem sufficere non poterant ad solucionem eorundem, propter
causam huiusmodi et ne ipsum monasterium usurarum voragine destructionem vel alias
per decursum temporis pateretur detrimentum, dictis religiosis vendendi de bonis sui
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monasterii predicti ad succurrendum et subveniendum eidem in premissis usque ad cen-
tum et quadraginta marchatas terre reddituum annuorum, auctoritate ordinaria licentiam
contulit et dicte vendicioni consensit, prout in dictis litteris eiusdem predecessoris nostri
super hoc confectis plenius vidimus contineri, iustis supplicationibus dictorum religioso-
rum propitius inclinati vendiciones ab eis factas tam prefatis ·· preposito, ·· decano et capi-
tulo Sancti Gereonis Coloniensis quam quibusvis aliis personis usque ad dictam summam
ob causas predictas approbamus et eas auctoritate nostra ordinaria tenore presentium
confirmamus.

Datum anno Domini M° CC° nonagesimo sexto, in vigilia beati Michaelis archangeli.

141

[1297 juni 24 of kort daarna]

Beoorkonding van de wijding van de kloosterkerk van Sinnich, van het
hoofdaltaar en van een altaar in de noordbeuk van die kerk door Tho-
mas, bisschop van Salvino, als plaatsvervanger van bisschop Hugo III
van Luik, in aanwezigheid van onder anderen de abt van Kloosterrade,
alsmede beoorkonding van de door genoemde bisschop aan de kerk en
die altaren verbonden aflaten.

Origineel
A. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 19. – Hoog 299/287, breed 230/ 
230, zonder pliek. – In dorso: (16de eeuw) Van de kerckwijnghe. – (17de eeuw) Kerck-
weijhung van Sinnich int jaer 1297.

Afschrift
B. (14de eeuw) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1705, op perkament,
naar A.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 259-261, nr. 4 (juni 24), van B.

Datering
De rechtshandeling is in de tekst gedateerd op 24 juni 1297; zij zal op die datum of kort
daarna zijn beoorkond.

Overlevering
Onderaan A is na 1315 toegevoegd: Item in eodem anno consecratum est altare posi-
tum in parte australi ad honorem Dei et sancti Eligii confessoris necnon in honorem
sancte virginis ac martyris Agathe, cuius consecratio facta est ipso die scilicet feria tertia
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post Pascha ac etiam eodem die singulis [annis]a statuta est agi. Anno Domini M CCC XV
item in medio ecclesie consecratum est altare in honorem Dei et sancte Crucis ac eciam
in honorem XII apostolorum, que dedicacio statuta est agi omnibus annis ipso die scili-
cet dominica prima post octavam Pasche. Anno Domini M° CCC° XV° sub Adolpho
episcopo Leodiensi.

Onderaan B voegde de hand die ook de tekst schreef, eveneens na 1315, notities toe
die betrekking hebben op dezelfde altaarwijdingen. De aan B toegevoegde tekst is ech-
ter niet ontleend aan de toevoeging aan A: Consecratum est altare subb ymagine sancte
Crucis ante chorum in honore Dei et sancte Crucis, in honore sanctorum Petri et Pauli,
Iohannis ewangeliste, Andree, Iacobi maioris, Bartholomei et Mathie apostolorum, Dyo-
nisii et [fratrum servorum]c eius martyrum, Nicholai, Oswaldi, Martini et Medardi sanc-
torum confessorum et pontificum, et sanctarum Marie M[agdalen]ed, Agathe, Barbare,
Margarete ac sanctarum Undecim Milium Virginum a reverendo patre domino Her-
manno, Hennensi episcopo vices reverendissimi in Christo patris ac domini domini
Adolphi, Dei gratia episcopi Leodiensis in pontificalibus agente, anno Domini millesimo
tricentesimoe decimo quinto, cuius dedicatio servabitur dominica qua cantatur Miseri-
cordia Domini. Indulsit in die dedicationis eiusdem altaris et in festum sanctorum pre-
fatorum XLa dies indulgenciarum. Item consecratum est altare in parte australi in capella
in honore sancti Eligii episcopi et confessoris et sancte Agathe virginis, cuius dedicatio
translata est dominica qua cantatur Cantate Domino post festum Pasche. Annus et sub
quof pontifice consecratio facta fuerit, ignoratur, quia non est de illo aliquid testimonium
litterarum, nisi quod invenitur quod in feria tertia in diebus Paschalibus facta […]g.

Teksteditie
Het onderscheid tussen c en t is in A niet altijd duidelijk.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris presentem paginam inspecturis quod
anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo in die beati Iohannis Baptiste
consecrata est, benedicta et dedicata, ecclesia religiosarum puellarum monialium in Syn-
nekeh ordinis sancti Augustini ad honorem Dei, beatissime virginis Marie et omnium sanc-
torum a venerabili patre domno Thoma episcopo Saluinensi de ordine Cysterciensi, vices
reverendi patris domni Hugonis Dei gratia Leodiensis episcopi in pontificalibus agente,
cuius diem dedicationis agi statuit singulis annis die dominica post idem festum beati Iohan-
nis Baptiste immediate sequente. Omnibus vero ad dictam dedicationem vere confessis et
concertis devote confluentibus et manum adiutricem per elemosinarum subventionem ad
opus dicte ecclesie et conventus porrigentibus annum unum indulgentiarum et per octavas
et in die octava quadraginta dies et unam carenam de iniuncta penitentia misercorditeri

relaxavit. Item consecratum est ab eodem ·· patre ipso die maius altare ad honorem bea-
tissime Trinitatis, gloriosissime Marie virginis et victoriosissimi Georgii martyris. Indulsit
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autem omnibus in die beatissime Trinitatis per octavas et in octava quadraginta dies cum
carena. Item in quatuor sollempnitatibus gloriosissime Marie virginis videlicet Nativitatis,
Purificationis, Annunciationis et Assumptionis per dies, per octavas et in octavis diebus
earundem sollempnitatum quadraginta dies. Item in die victoriosissimi Georgii martyris
per octavas et in octava quadraginta dies. Item consecratum est in parte septemtrionali
altare a supradicto patre ipso die ibidem ad honorem beatissimi Iohannis Baptiste, beatissimi
Augustini episcopi et confessoris et sanctarum virginum et martyrum Agnetis et Katerinej.
Indulsit nichilominus in die istorum sanctorum ac sanctarum per octavas et in octavis qua-
draginta dies et unam carenam.

Hoc eciam est notandum quod dedicatio dictorum altarium statuta est agi ipso die domi-
nica post festum beati Iohannis Baptiste, qua dicte ecclesie dedicatio est constituta. Predictis
autem dedicationibus cum precipua veneratione et debita sollempnitate personaliter inter-
fuerunt venerabiles patres de Valle Dei et de Rode ·· abbates, frater Arnoldus prior dicti loci
Vallis Dei cum aliis pluribus religiosis personis sacerdotibus et clericis cum conditione
utriusque sexus multitudo quasi infinita. Summa indulgentiarum per totum sexdecim anni
ducenti octoginta dies cum tribus carenis.

142

1298 juni 13 Rome, St.-Pieter

Paus Bonifatius VIII beveelt de abt van Kloosterrade de personen die
inkomsten van deken en kapittel van de Mariakerk te Aken hebben ach-
tergehouden en bezittingen van dit kapittel hebben ontvreemd, in het
openbaar op te roepen aan hun verplichtingen te voldoen respectievelijk
de goederen te restitueren op straffe van excommunicatie.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Marie te Aken, oorkonden, nr. 134
(voorheen nr. 116). – Hoog 262/262, breed 444/440, pliek 54/58. – Een aan een henne-
pen koord uithangend zegel (bevestigingstype 4): (B) loden bul van de oorkonder. – In
dorso: (eind 13de/begin 14de eeuw) In cista XVIIa, littera XXVa; bulla Bonifacii domino
abbati Rodensi ad compellendum omnes detentores domorum et certeroruma bonorum
[……]res etc. – (eind 18de eeuw) Stift B.M.V. zu Aachen, N° 10.

Registrering
[B]. Niet aangetroffen, maar bekend uit de dienstaantekeningen boven de tekst (zie aan
het slot van de editie).

nr. 142 a. 1298
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Afschrift
C. (1491-1499) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Marie te Aken, regis-
ters, nr. 7 (voorheen Kopiar D), p. 14-15, gewaarmerkt afschrift door notaris Hendrik
Snijders, naar A.

Druk
a. Sauerland, Urkunden und Regesten VI, p. 252, nr. 571 (1393 juni 13), fragment, van C.

Regesten
Sauerland, Urkunden und Regesten I, p. 34, nr. 67. – Mummenhoff, Regesten Aachen, I,
p. 297, nr. 560.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

[B]onifatiusb episcopus, servus servorum Dei dilecto filio ·· abbati monasterii de Rode
Leodiensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Significarunt nobis dilecti filii ·· decanus et capitulum ecclesie Beate Marie Aquensis
Leodiensis diocesis quod nonnulli iniquitatis filii, quos prorsus ignorant, decimas, reddi-
tus, census, pensiones et terragia, que ipsi ecclesie prestare tenentur, necnon legata, terras,
prata, vineas, domos, possessiones, privilegia, instrumenta publica et quedam alia bona
ipsius ecclesie ad eosdem decanum et capitulum communiter spectantia temere ac malitiose
occultare et occulte detinere presumunt non curantes ea ipsis decano et capitulo exhibere
in animarum suarum periculum et eorumdem decani et capituli ac ecclesie non modicum
detrimentum, super quo iidem decanus et capitulum apostolice sedis remedium implorarunt.

Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus omnes huiusmodi
occultos detentores decimarum, reddituum et aliorum predictorum bonorum ex parte nostra
publice in ecclesiis coram populo per te vel per alium seu alios moneas, ut infra compe-
tentem terminum a te prefigendum eisdem decimas, redditus et alia bona predicta a se
debita dictis decano et capitulo manifestent et de hiis plenam et debitam satisfactionem
impendant, necnon possessiones et bona predicta restituant decano et capitulo supradictis.
Alioquin nisi infra alium terminum competentem, quem eis ad hoc peremptorium duxeris
prefigendum, monitioni tue paruerint in hac parte, in eos extunc excommunicationis sen-
tentiam proferas generalem faciens eam, ubi et quando expedire videris, usque ad satisfac-
tionem condignam solenniter publicari.

Datum Rome apud Sanctum Petrum, idus iunii, pontificatus nostri anno quarto.

(in rechterbovenhoek:) N (doorgehaald)
(rechts op de pliek:) Registrata; Angelus Roma
(in dorso, middenboven:) R. de Melinc
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143

1300 mei 8

Abt Hendrik en het convent van het klooster Prüm erkennen dat zij geen
recht hebben op de goederen in de stad Ahrweiler en omgeving, die de
abdij Kloosterrade aan het kapittel van St.-Gereon te Keulen had ver-
kocht.

Origineel
A. Keulen, Historisches Archiv, archief kapittel St.-Gereon te Keulen, oorkonden, nr. 1/75.
– Hoog 91/99, breed 208/203, pliek 21/17. – Twee aan perkamenten stroken uit-
hangende zegels (bevestigingstype 10): (S1) zittendefiguurzegel van de abt, in groene
was, beschadigd; (S2) spitsovaal heiligenzegel van het convent van Prüm, in bruine was,
beschadigd. – In dorso: (14de eeuw) Littere abbatis et conventus Prumiensis quod nihil
habeant in bonis que conventus Rodensis vendit apud Arwilrea capitulo Sancti Gereonis,
(toegevoegd eind 18de eeuw) de anno 1300. – (17de eeuw) Recognitio abbatis et conventus
Prumiensis ordinis sancti Benedicti Treverensis diocesis quod nichil iuris habeant in bonis
ecclesie Sancti Gereonis inb et prope Arwilre. – (eind 18de eeuw) Caps. A No 45.

Afschrift
B. (ca. 1440) Keulen, Diözesanarchiv, parochiearchief St.-Gereon te Keulen, nr. A II 2
(Liber rubeus), fol. 65r, nr. 109, naar A.

Druk
a. Joerres, Urkundenbuch St. Gereon, p. 203-204, nr. 195, van A.

Regest
Bous en Klein, Quellen Ahrweiler, p. 73, nr. 144.

Samenhang
Zie hiervóór nr. 137 en hierna nr. 144.

Universis presentes visuris Henricusc, permissione divina abbas totusque conventus
monasterii Prumiensis ordinis sancti Benedicti, Treuerensis dyocesis noticiam in perpe-
tuum veritatis.

Notum esse volumus quod nos in vineis, molendinis et ceteris bonis, que ·· abbas et
conventus Rodensis Leodiensis dyocesis in opido Arwilre et in confinio venerabilibus viris
·· decano et capitulo ecclesie Sancti Gereonis in Coloniad pro puro allodio vendiderunt, nichil
iuris nobis et monasterio nostro vel dominii competere recognoscimus per presentes sigillis
nostris in robur et testimonium sigillatas.

Datum anno Domini M° trecentesimo, dominica qua cantatur Cantate.

nr. 143 a. 1300
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144

1300 juni 5

Abt Cuno en het convent van Kloosterrade erkennen dat zij de nader
opgesomde goederen te Ahrweiler van abt en convent van Prüm houden
tegen de jaarlijkse levering aan die abdij van een altaardoek en verle-
nen die abdij het recht van voorkoop bij de eventuele verkoop van die
goederen.

Originelen
A1. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 847. – Hoog 287/290, breed
285/284, pliek 28/26. – Een bevestigingsplaats voor een uithangend zegel (bevestigings-
type 1 of 10): (LS1). – Een aan een perkamenten strook uithangend zegel (bevesti-
gingstype 10): (S2) fragment van een ovaal (?) heiligenzegel van het convent van Prüm, in
witte was (= Venner, Zegels, afb. 33, p. 63). – In dorso: (14de eeuw) De abbate
Prvmiense et Arwilre. – (16de eeuw, doorgehaald) De corporale. – (17de eeuw) Docu-
mentum concernens corporale quod debet monasterio Pruynensi et quasdam vineas in
Arweiler. – (ca. 1700) Anno 1300 in octav[is] Pentecost[es]. – (ca. 1770) II.13.A.4. Dona-
tion de plusieurs vignes et terres et de notre cense d’Arweiler a l’abbaye de Rolduc par l’ab-
baye de Prüm parmi une reconnoissance annuelle d’un corporal a fournier a la s. Martin. Item
les conditions a observer en cas que l’abbaye de Rolduc voulut aliener les susdits biens 1300.
A2. Koblenz, Landeshauptarchiv, archief abdij Prüm (= Abteilung 18), oorkonden, nr. 55. –
Hoog 198/191, breed 239/241, pliek 33/31. – Twee bevestigingsplaatsen voor uithan-
gende zegels (bevestigingstype 10): (LS1-SD2). – In dorso: (14de eeuw) De super eo
quod ecclesia de Rode tenetur nobis singulis annis corporale I. – (17de eeuw) Copia zu
Prum. – (18de eeuw) N° 6. – (eind 18de eeuw) Ahrweiler N. 32 F. 4 arm. Cas. 3.

Afschriften
B. (15de eeuw) Koblenz, Landeshauptarchiv, archief abdij Prüm (= Abteilung 18),
inv. nr. 2668 (cartularium), fol. 78vB79v of (nieuw) 84vB85v, nr. 109, naar A2. – C.
(ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 149-150, nr. 63, naar A1.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 51-53, nr. 43, van A1.

Regesten
Analyse critique, p. 27, nr. 194. – Goerz, Mittelrheinische Regesten IV, p. 673, nr. 3030. –
Wauters, Table chronologique VI, p. 700. – Haas, Chronologische lijst, p. 106, nr. 294. –
Bous en Klein, Quellen Ahrweiler, p. 73, nr. 145.

Teksteditie
De tekst is uitgegeven naar A1. De varianten van A2 zijn in de noten opgenomen. Het
onderscheid tussen c en t in A1 is niet altijd duidelijk.
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Samenhang
Vgl. hiervóór nr. 30.

Nos Cono Dei providentiaa abbas totusque conventus monasterii Rodensis ordinis beati
Augustinib, Leodiensisc dyocesis universis presentes litteras audituris et visuris notum faci-
mus tenore presentium protestando quod bona nostra sita apud Arwilre sub iurisdictione viri
venerabilis domini ·· abbatis Prvmiensis Treuerensisd dyocesis – videlicet curtim nostram
in Arwilre sitam, item ibidem tres vineas continentes quinque iurnales sitas supra ripam,
item vineam que dicitur Pelzwerche continentem dimidium iurnalem, item vineam que
sita est Eyterberg, que continet quartale cum dimidio, item vineam que dicitur Plenzeref,
que continet dimidium iurnalemg, item vineam queh dicitur Kyssili, que continet quartale
cum dimidio, item vineam sitam retro Wilre que continet dimidium iurnale, item vineam
que dicitur Sneylhart, que continet quartale cum dimidio, item ex ista parte Albi Lapidis
in duobus locis tres iurnales terre arabilis, item quedam hereditas sita super Strombergj que
continet quadraginta iurnales vel circa terre culte et non culte, item inter Lanstershouenk et
vineas, que dicuntur Rumersheckenl, quedam petia terre arabilis que continet iurnalem
unum, item due partes vinearum sitasm in Alfenrothn et supra ripam continentes tria quar-
talia, item ratione silve habemus partem de eo quod dicitur vorstkorn; item sunt quidam
tenentes hereditates diversas solventes census singulis annis circa duodecim solidos monete
Coloniensis, item duo prata tenentia circa tres iurnales, iacentia in Winsbacho – recognos-
cimus habere et possidere sub annuo censu, videlicet pro uno corporali a viris venerabili-
bus et honestis ·· abbate et conventu Prvmiensisp monasterii tanquam nostra allodia, hoc
excepto quod unum corporale quolibet anno in festo beati Martini hyemalis assignabimus
et presentari faciemus in ecclesiam Prvmiensemq. Sane quod absit si ratione nostre pau-
pertatis contingeret predictam hereditatem vendere vel alienare, tunc tenebimur predictis ··
abbati et conventui litteratorie per legalem nuntium demandare et exhibere predicta bona
apud Prvmiamr in conventu esse venalia; supers quibus bonis emendis vel non, habebunt
predicti ·· abbas et conventus tempus deliberandi octo septimanarum post denunciationem
ipsis a nobis factam, infra quas finale tenentur dare responsum, utrum eorum sit volunta-
tist predicta bona emere et comparare, an non. Si emere recusaverint et contradixerint,
extunc nos de predictis bonis sine omni offensa dictorum dominorum, nostram vendendo
et alienando, prout nobis videbitur, expedire faciemus per omnia voluntatem. Item condi-
tionatum est, si nos particulariter et divisim aliquas particulas predictorum bonorum vendere
contingeret et alienare, tunc emptor de valore hereditatis decem marcarum tenebitur unum
denarium Coloniensisu in die beati Martini pro solutione census annuatim abbati et conven-
tui Prvmiensi. Verum si nos predicta bonav totaliter venderemus et alienare contingeret,
tunc ad nullam exactionem vel ius tenebimur, nisi quod emptor singulis annis tenebitur ad
presentationem et dationem unius corporalis, prout superius est expressum, omni dolo et
fraude penitus exclusis.

nr. 144 a. 1300
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Et ut suprascripta omnia rata et firma inter nos permaneant in posterum, presentes litteras
sigillis nostriw abbatis et conventus duximus sigillandas. xEt nos Henricus Dei gratia abbas
et conventus monasterii Prvmiensis predicti recognitionem predictam et omnia premissa
grata et rata habentes, sigilla nostra presentibus litteris apposuimus in testimonium et obser-
vantiam omnium premissorum.x

Datum anno Domini M° trecentesimo, in octavisy Pentecostes.

145

1301 juli 21

Theobald, abt van Kloosterrade, verbiedt, na een visitatie, samen met de
priorin en het gehele convent van Hooidonk de opname van zusters in
dat klooster totdat hun aantal teruggebracht is tot 21.

Origineel
[A]. Niet voorhanden, maar bekend uit een eind-17de-eeuwse archiefinventaris die ver-
wijst naar [A]: Constitutio certi numeri personarum in Hodonck, 1301 (zie Paquay, Codex
Kloosterrade, p. 302).

Afschriften
[B]. (15de/16de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit C, in Cartularium II van de
abdij Kloosterrade, fol. 9v, naar [A]. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij
Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 151, nr. 64, naar [B].

Druk
a. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 236-237, nr. 12, van C.

Nos Theobaldus divina permissione abbas monasterii Rodensis ordinis beati Augus-
tini, Leodiensis dioecesis notum facimus universis quod nos in visitatione per nos facta
in coenobio sanctimonialium in Hodonc nobis pleno iure subiecto anno dominicae incar-
nationis millesimo trecentesimo primo in vigilia beatae Mariae Magdalenae invenimus
ipsum coenobium ita debitis aggravatum totque personas ibidem receptas in collegio, quod
bona seu reditus ipsius coenobii non sufficiunt ad ministranda necessaria vitae personis
antedictis.

Quare statuimus, ordinavimus et compromisimus una cum priorissa totoque conventu
dicti loci fide prestita corporaliter quod nullam personam deinceps in collegio dicti coenobii
recipiemus nec admittemus, donec numerus ipsarum personarum ad viginti unam personas
sit redactus. Quam quidem ordinationem laudamus approbantes.
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In cuius rei testimonium et munimen sigillum nostrum una cum sigillo nostri coenobii
de Hodonc praedicti praesentibus duximus litteris apponendum.

Datum die et anno praedictis.

146

1302 december 6

Gerard van Keulen, zijn echtgenote Adelheid en hun kinderen, burgers
van ’s-Hertogenrade, verkopen ten overstaan van rechter en schepenen
van ’s-Hertogenrade aan abt en convent van Kloosterrade een jaarlijkse
cijns van twee mark uit hun huis aan de Worm onder verband van het
gehele perceel waarop dat huis staat en veertien morgen akkerland bij
de Kettensief.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 787. – Hoog 126/118, breed
194/209, pliek 14/2. – Een bevestigingsplaats voor een uithangend zegel (bevestigings-
type 1 of 10): (LS) Volgens B was het zegel, blijkens de tekst dat van de stad ’s-Herto-
genrade, ca. 1690 nog voorhanden, uithangend aan een perkamenten strook. – In dorso:
(17de eeuw) Emptio duarum marcarum annui reditus in Rode etc. 1302.

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 151-152, nr. 65, naar A.

Regest 
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 54, nr. 44.

Universis presentem paginam visuris et audituris nos Gerardus dictus de Colonia, Aleydis
uxor eius et liberi eorundem universi oppidani Rodenses presentis carte testimonio profite-
mur quod unanimi consensu et voluntate viris relligiosis ·· abbati et conventui monasterii
Rodensis ordinis beati Augustini, Leodiensis dyocesis duas marcas pagamenti apud Rode
communiter currentis vendidimus singulis annis a domo nostra super flumen quod Wurm
dicitur sita in festo sancti Martini perpetuo iure censuali eisdem relligiosis persolvendas.
Ad quorum maiorem certitudinem constituimus eisdem relligiosis ypothece perpetue loco
totam aream nostram, in qua ipsa domus nostra constructa est cum eiusdem aree omnibus
particulis sibi tam anterius quam posterius attinentibus, et quatuordecim diurnales terre ara-
bilis iuxta Ketzinsifin iacentes, tali condicione mediante quod, si in solutione dictarum
marcarum modis dictis quod absit defecerimus, ipsi relligiosi secundum quod ius dictaverit,
intromittere se poterunt de ypotheca seu bonis supradictis.

nr. 146 a. 1302
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Acta sunt hec coram viris prudentibus et honestis Wilhelmo dicto de Anstela tunc iudice,
Gerardo braxatore, Wilhelmo dicto Hirte, Iohanne dicto Pagkhe, Wirico braxatore, Henrico
dicto Sturm, Wirico dicto Lupo et Gerardo dicto de Iabeke scabinis Rodensibus. 

In cuius rei perpetuam firmitatem nos Gerardus et Aleydis cum liberis nostris predicti
presentem litteram rogavimus sigillo oppidi Rodensis communiri. 

Et nos ·· iudex et scabini predicti omnia prefata vera esse et coram nobis secundum formam
pretactam acta fuisse profitemur ad dictorum G. et A. et liberorum suorum cooppidanorum
nostrorum peticionem presentem cedulam sigillo nostro predicto roborantes.

Datum anno Domini millesimo trecentesimo secundo, in festo beati Nicolay episcopi.

147

1305 november 18 Büllesheim

Gerard VI, graaf van Gulik, verklaart dat Herman van Bubenheim en
zijn vrouw Geertrui ten overstaan van hem aan abt en convent van
Kloosterrade hebben verkocht de jaarlijkse afdracht van één mark en
twee nachtsloffen, die abt en convent hun jaarlijks placht te betalen voor
de hof te Merberen.

Origineel
A. Aken, Stadtarchiv, archief familie Von Coels, inv. nr. 121a, oorkonden, nr. 2. – Hoog
>57/126, breed 206/>130, pliek 20/19. – Linksonder is de hoek afgescheurd of wegge-
schroeid, waardoor enig tekstverlies. – Een aan een perkamenten strook uithangend
zegel (bevestigingstype 11): (S) fragment van een niet te identificeren rond zegel, in
bruine was. – In dorso: (tweede helft 16de eeuw) Affgelacht. – (17de eeuw) Inter alia
hic habetur quod Merbure sit territorii et iurisdictionis Iuliacensis. – (ca. 1770) I.31.A.2.
Confirmation faite par le comte de Juliers d’une redemption par l’abbaye de Rolduc d’un
cens annuel cree l’an 1228 a charge de la dite abbaye pour les dimes de Merberen lui
cedees. 1305.

Afschrift 
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 152-153, nr. 66, naar A.

Regesten 
Paquay, Codex Kloosterrade, p. 237, nr. 13. – Mummenhoff, Regesten Aachen II, p. 25,
nr. 50.

Overlevering
Gezien de dorsale aantekening van de hand van Pirson (ca. 1770) is het stuk waar-
schijnlijk na 1795 uit het archief van de abdij afgedwaald.
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Samenhang
De in de tekst genoemde oorkonde van graaf Willem IV van Gulik is hier nr. 76.

Teksteditie
De door beschadiging in A onleesbare tekstgedeelten zijn hier tussen teksthaken aange-
vuld naar B.

Nos Gerardus comes Iuliacensis notum facimus universis presens scriptum visuris et
audituris quod Hermannus de Bobbenheim et Gertrudis coniuges maturo suorum amico-
rum prehabito consilio vendiderunt et vendidisse coram nobis se recognoverunt reditus
unius marce et duorum nocturnalium ·· abbati et conventui monasterii Rodensis ordinis
sancti Augustini, Leodiensis dyocesis pro quadam pecunie summa dictis coniugibus a dic-
tis ·· abbate et conventu numerata, tradita et assignata, quos dicti ·· abbas et conventus eis-
dem coniugibus et eorum hereditarie antecessoribus annis singulis in festo beati Remigii
de curia eorum in Merbure in nostroa sita districtub et iurisdictione, prout in littera super
hoc confecta et a domino Wilhelmo, patre nostro olim comite Iuliacensi bone memorie
sigillata plenius continetur, hactenus solvere consueverunt, effestucantes insuper tam pro
se quam pro suis heredibus et renunciantes omni exceptioni iuris canonici et civilis super
dicta marca et nocturnalibus, que ipsis coniugibus seu eorum heredibus contra dictos ··
abbatem et conventum posset in posterum suffragari.

Huic empcioni interfuerunt ex utraque parte rogati apud Bullensheim Iohannes celerarius
Rodensis, investitus Godefridus in Lomesheim, Otto plebanus in Bullensheim, Cristianus
de Sceitwilr[e], Antonius de Lupenowe, Petrus scultetus in Lomesheim, Hermannus de
Bobbenheim predictus, Hermannus dictus Grif, Iohannes famulus domini Carsilii canonici
Aquensis, Godefridus dictus Schere de Rode dictus Coile et plures alii fidedigni. [In] cuius
rei testimonium et robur presentem cedulam ad preces dictorum coniugum nostro sigillo
fecimus communiri.

[Dat]um anno Domini M° CCCm° quinto, in octava beati Martini episcopi.

148

1311 februari 22 Avignon

Paus Clemens V bevestigt abt en convent van Kloosterrade in het bezit
van al hun rechten.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 678 (voorheen Rolduc, oorkon-
den, nr. 11, later nr. 20). – Hoog 233/232, breed 399/388, pliek 63/65. – Een aan een

nr. 148 a. 1311
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geel- en roodzijden streng uithangend zegel (bevestigingstype 5): (B) ronde bul van de
oorkonder. – In dorso: (17de eeuw) Confirmatio privilegiorum et immunitatum monas-
terii nostri per Clementem papam. A. – (ca. 1770) II.15.A.2. Bulle de Clemens V con-
firmant les privileges, libertes et immunites de l’abbaye de Rolduc 22 fevrier 1311
(na doorhaling veranderd in 23 mars). – (18de eeuw) Clementis V anno pontificatus 6°.

Afschriften
[B]. Niet voorhanden, maar bekend uit C, naar A. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL,
archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 153-154, nr. 67, naar A en
[B]. – D. (18de eeuw) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 678, p. 1,
gewaarmerkt door notaris J.J. Haghen, naar A.

Druk
a. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 237-238, nr. 14, van C.

Afbeelding 
Corten en Ruyten, Rolduc in woord en beeld, p. 91.

Regesten 
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 54-55, nr. 45 (1310?) en p. 294, nr. 11 (1310). –
Wauters, Table chronologique VIII, p. 435.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder. 

Teksteditie
Het onderscheid tussen c en t is in A niet altijd duidelijk.

Clemens episcopus, servus servorum Dei dilectis filiis ·· abbati et conventui monasterii
Rodensis ordinis sancti Augustini, Leodiensis diocesis, salutem et apostolicam benedictio-
nem. 

Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit
rationis, ut id per solicitudinem offitii nostri ad debitum perducatur effectum. 

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu
omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus sive per
privilegia seu alias indulgentias vobis et monasterio vestro concessas necnon libertates
et exemptiones secularium exactionum a regibus et principibus et aliis Christi fidelibus
rationabiliter vobis et monasterio predicto indultas, sicut eas iuste et pacifice obtinetis, vobis
et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patro-
cinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei
ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipo-
tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Auinione, VIII kalendas martii, pontificatus nostri anno sexto.
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(in rechter bovenhoek:) I (doorgehaald)
(op de pliek:) Rao
(links onder de pliek:) I.F.
(in dorso:) Arnoldus de Dorslon

149

1313 maart 21

Theobald, abt van Kloosterrade, verkoopt een jaarlijkse cijns van twee
mark aan zijn verwante Jutta van Ruyff, kanunnikes te Sinnich, ter aan-
vulling van haar geringe prebende, welke cijns na haar dood aan het
convent van Sinnich zal blijven ter viering van haar jaargetijde.

Origineel
A. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 21. – Hoog 105/87, breed 202/ 
200, zonder pliek. – Een bevestigingsplaats voor een afhangend zegel (bevestigingstype 13):
(SD). – In dorso: (niet lang na 1514) N en Non opus est excopiare. – (18de eeuw) Piece
tres interessante.

Afschriften
B. (17de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 21, naar A. – C.
(1726) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 188, door notaris J.W. Reul, naar
A. – D. (1787) Brussel, ARA, Geheime Raad, Oostenrijkse periode, omslag nr. 782 (voor-
heen 1365), gewaarmerkt door De Loot en C.I. Reul, naar A. – E. (18de eeuw) Hasselt,
RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 124, slordig, naar A.

Druk
a. Brouwers, Chapitre Sinnich, p. 118-119, nr. 29, van A.

Datering
Blijkens hiervóór nr. 126 hanteerde de abt van Kloosterrade in 1283 de paasstijl. Het
is aannemelijk dat hij in navolging van de bisschop van Luik ook in 1312-1313 nog de
paasstijl hanteert. Bij gebruik van kerststijl dateert deze oorkonde van 1 maart 1312.

Ontstaan
De onderhavige oorkonde is door dezelfde hand gemundeerd als hierna nr. 152.

Teksteditie
Het onderscheid tussen c en t is in A niet altijd duidelijk.

Universis presentes litteras inspecturis nos Theobaldus divina paciencia abbas monasterii Roden-
sis ordinis sancti Augustini, Leodiensis dyocesis, salutem in Domino cum noticia veritatis.

nr. 149 a. 1313
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Noveritis quod nos vendidimus discrete puelle Iutte dicte de Ruue, nostre consagwinee
et concanonice regulari in Sinneche ad ipsius sustentacionem corporalem, cum ipsius pre-
benda tenuis sit, duas marcas annui census pagamenti Rodensis pro certa summa pecunie
nobis ab ipsa Iutta tradita et deliberata. Quas quidem marcas dabimus et dare promitti-
mus omni anno circa festum Omnium Sanctorum, quousque predictas marcas alias possi-
mus pro nostra pecunia in bona hereditate commode comparari. Interposita tali condicione
quod predicta Iutta dictas duas marcas a nobis vel ab illis ad quos fuerit assignata levabit
et recipiet, ut premissum est, quoad vixerit, omni anno; qua defuncta dicte due marce in
memoriam aniversarii predicte Iutte conventui de Sinneche hereditarie permanebunt fraude
et dolo cessantibus in premissis.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum.
Datum anno Domini millesimo trecentesimo duodecimo, feria quarta post dominicam Oculi.

150

1315 januari 10

Abt Theobald en het convent van Kloosterrade erkennen op grond van
het testament van wijlen magister Diederik van Ersdorf, kanunnik van
het kapittel van Mariengraden te Keulen, dat zij aan de vicaris van het
Heilig-Kruisaltaar aldaar een aam wijn van hun beste wijnstokken te
Walporzheim verschuldigd zijn, die zij voor eigen rekening en risico in
Keulen zullen leveren.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. (midden 16de eeuw) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 849, gewaar-
merkt door Johan van Oell uit Roermond, notaris en secretaris van het kapittel van St.-
Gereon te Keulen, naar [A]. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade,
inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 154-155, nr. 68, naar B.

Druk
a. Paquay, Codex Kloosterrade, p. 238-239, nr. 15 (1314 januari 7), van C.

Regesten 
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 55, nr. 46 (1314 januari 7). – Wauters, Table chro-
nologique VIII, p. 575 (1314).

Datering
Blijkens hiervóór nr. 126 hanteerde de abt van Kloosterrade in 1283 de paasstijl. Het
is aannemelijk dat hij in navolging van de bisschop van Luik ook in 1314-1315 nog
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de paasstijl hanteert. Bij gebruik van kerststijl dateert deze oorkonde van 11 januari
1314.

Universis presentes litteras visuris et audituris nos Theobaldus Dei gratia abbas totusque
conventus monasterii Radensis Leodiensis diocesis, salutem et cognoscere veritatem.

Noveritis quod nos tenore presentium recognoscimus et publice profitemur quod ex tes-
tamento bone memorie quondam magistri Theodorici de Ezstorp canonici ecclesie Sancte
Marie ad Gradus Coloniensis t[enem]ura et obligati sumus vicario altaris sancte Crucis,
qui pro tempore fuerit in ecclesia Sancte Marie predicta, singulis annis solvere, tradere
et assignare Colonie ad ipsum claustrum Sancte Marie ad Gradus predicte in vase nostro,
nostris laboribus, periculis et expensis in festo beati Martini hyemalis unam amam vini
incrementi nostri melioris crescentis in vineis nostris sitis in Walpershem et de ipsis bonis
nobis ab ipso magistro Theodorico legatis, tali conditione adiecta quod, si in termino solutio-
nis negligentes fuerimus vel remissi quoquo modo, quod extunc a legato huiusmodi cadamus
ipso facto ipsaque bona legata cedant simpliciter ecclesie Sancte Marie ad Gradus predicte,
salva tamen ama predicta vicario sancte Crucis predicte ab ipsis decano et capitulo in omni
sui forma annis singulis persolvenda.

Et nos abbas et conventus predicti, licet ad presens negligentes ex causa rationabili fue-
rimus in solutione predicta, promittimus et ad hoc nos tenore presentium firmiter obliga-
mus, quod deinceps absque protractione huiusmodi amam persolvemus tempore debito et
statuto.

In cuius rei testimonium nos abbas et conventus predicti sigilla nostra appendimus huic
scripto.

Datum anno Domini 1314, feria 6 post Epiphaniam Eiusdem.

151

1320 februari 11 Avignon

Paus Johannes XXII bericht aan de abten van Kornelimünster en van
Kloosterrade alsmede aan Gentil de Collealto, kanunnik van het dom-
kapittel van Langres en pauselijk kapelaan, dat hij aan Jan, zoon van
Reinhard Hoin, een kanonikaat in de Mariakerk te Aken heeft toegekend
alsmede een prebende aldaar zodra deze vrijkomt, en beveelt hun voor
de uitvoering hiervan zorg te dragen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

nr. 151 a. 1320
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Registreringen
B. (1320 februari 11) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 13, fol. 405v-406r,
nr. 1114. – C. (kort na 1320 februari 11) Rome, Vaticaans archief, Reg. Vaticaan, deel 70,
fol. 467r, nr. 1114, naar B. 

Regesten 
Sauerland, Urkunden und Regesten I, p. 258, nr. 542. – Fayen, Lettres Jean XXII, I, p. 325,
nr. 799. – Mummenhoff, Regesten Aachen II, p. 131-132, nr. 260. – Mollat, Jean XXII,
Lettres communes III, p. 66, nr. 11.011.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Teksteditie en samenhang
In dit mandaat gelast de paus de abt van Kloosterrade uitvoering te geven aan een door
hem verleende gunst zonder dat de abt of de abdij hierbij enig direct belang heeft; zie
verder hiervóór nr. 102 en de aldaar in de kopnoot opgesomde nummers. Van deze
bevelschriften geven we slechts van nr. 102 en hierna nr. 155 een volledige tekst in druk.
Hier volstaan we met de weergave van het formulier (de intitulatio, het adres, de groet-
formule en de datumregel) alsmede van het begin van de narratio.

Aangezien B als gevolg van beschadiging onvolledig is, is de onderstaande tekst geba-
seerd op C; waar de nog voorhanden tekst van B afwijkt van C is dit in de noten weer-
gegeven.

Overlevering en tekstreconstructie
Dit mandaat is alleen bekend uit de registrering in het Vaticaans archief. Onder één num-
mer geven de registers in verkorte vorm zowel een optekening van de pauselijke gunst-
verlening aan Reinhard Hoin als die van het onderhavige mandaat. Aangezien de redac-
tie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente regels was onderworpen,
is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat te reconstrueren. Hieron-
der hebben we de verkortingen in het formulier tussen teksthaken aangevuld met hetgeen
bekend is van de aan strenge regels gebonden formulering van deze tekstdelen, en heb-
ben we de passages die verwijzen naar de optekening van de gunstverlening zelf aan-
gepast, waarbij de oorspronkelijke tekst van het mandaat in de noten is weergegeven;
voor een verantwoording van onze handelwijze zij verwezen naar de kopnoot bij nr. 155.

[Iohannes episcopus, servus servorum Dei]a dilectis filiis ·· Sancti Cornelii Indensis et ··
in Rode Coloniensis et Leodiensis diocesium monasteriorum abbatibus ac Gentili de Col-
lealto canonico Lingonensi, capellano nostro salutem [et apostolicam benedictionem].
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Merita fprobitatis c[dilecti filii Iohannis Reinardi dicti Hoin canonici ecclesie Beate Marie
de Aquisgrauib Leodiensis diocesis]c exposcunt ut nos sibid reperia[t]e favorabiliter gratio-
sos. f – – – 

gDatum Avinione, III idus februarii, [pontificatus nostri] anno quartog.

152

1321 september 15

Theobald, abt van Kloosterrade, oorkondt dat Gerard, zoon van wijlen
Gerard van Laar, knaap, aan Jan Monnikszoon van Wijnandsrade, knaap,
een erfelijke jaarrente van één malder rogge Heerlense maat heeft
verkocht onder verband van twee bunder land die hij in leen had van de
abt.

Origineel
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief heerlijkheid Paffendorf, oorkonden, nr. 13. –
Hoog 107/99, breed 192/195. – Een bevestigingsplaats voor een afhangend zegel (beves-
tigingstype 13): een fragment van het zegel van de oorkonder in bruine was.

Ontstaan
De onderhavige oorkonde is door dezelfde hand gemundeerd als hiervóór nr. 149.

Lokalisering
Met het in de tekst vermelde Rode zal Wijnandsrade nabij Laar en Swier bedoeld zijn.
Zie ook nr. 116 voor de familie Scherwier.

Universis presentes litteras inspecturis nos Theobaldus divina permissione abbas monas-
terii Rodensis ordinis sancti Augustini, Leodiensis dyocesis, salutem in Domino cum noti-
cia veritatis.

Noveritis quod constitutus in nostra presencia Gerardus filius quondam discreti famuli
Gerardi de Loire per voluntatem fratris sui Iohannis, nostrorum undique fidelium vendidit
discreto famulo Iohanni dicto filio Monaci de Rode unum maldrum siliginis mensure de
Herle octo vasa continentis annue pensionis eidem Iohanni vel suis heredibus annuatim in
festo beati Andree persolvendum ad placitum dicti Iohannis seu suorum heredum, in par-
rochia de Rode in domo vel granario ipsius Gerardi laboribus presentandum et expensis pro

nr. 152 a. 1321
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certa summa pecunie ipsi Gerardo a dicto Iohanne tradita sive data. Pro quo maldro dictus
Gerardus posuit eidem Iohanni et suis coram ·· anobis abbati duoa bunuaria terre arabilis
sita inter villas de Biesen atque Rode, que a nobis abbateb predicto tenentur in feodum a
fratribus supradictis. Addita tali forma quod, si dictus Gerardus vel sui heredes dictam
pensionem hereditarie venditam non solverent, ut dictum est, termino festi sanctic Andree
prenotato, ita quod dictus Iohannes vel sui dampnum paterentur in parte vel in toto, extunc
dictus Iohannes vel sui dictam hereditatem in festo Nativitatis sancti Iohannis Baptiste
proximo post dictum festum beati Andree affuturum adhibita nostra super hoc licencia et
consensu invadere possent et tamquam suam propriam hereditatem inperpetuum possidere
iure nostro feodali semper in omnibus et per omnia in premissis reservato.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum ·· abbatis predicti ad supplicacionem parcium
utrarumque presentibus est appensum.

Datum anno Domini M° CCCm° vicesimo primo, in crastino Exaltacionis sancte Crucis.

153

1322 maart 19 Avignon

Paus Johannes XXII bericht aan de abten van Kornelimünster en van
Kloosterrade alsmede aan de domproost van Keulen dat hij aan Koen-
raad Hoin een kanonikaat in de Mariakerk te Aken heeft toegekend
alsmede een prebende aldaar zodra deze vrijkomt, en beveelt hun voor
de uitvoering hiervan zorg te dragen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registreringen
B. (1322 maart 19) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 17, fol. 297, nr. 1372;
doorgehaald onder vermelding in marge: at quod scripta est alibi in isto quarterno sub
eodem numero (verwijzend naar C). – C. (1322 maart 19) Rome, Vaticaans archief, Reg.
Avignon, deel 17, fol. 304v-305r, nr. 1372. – D. (kort na 1322 maart 19) Rome, Vaticaans
archief, Reg. Vaticaan, deel 73, fol. 469v-470r, nr. 1372, naar C.

Regesten
Fayen, Lettres Jean XXII, I, p. 395, nr. 1035. – Mummenhoff, Regesten Aachen II, p. 150,
nr. 305. – Mollat, Jean XXII, Lettres communes IV, p. 75-76, nr. 15.229.
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152 a-a deze passage op rasuur en geschreven met donkerder inkt A; er heeft waarschijnlijk oorspronke-
lijk abbati predicto gestaan. – b door overschrijven met donkerder inkt verbeterd uit een ander woord
A. – c de i verbeterd uit een e A.



Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Teksteditie en samenhang
In dit mandaat gelast de paus de abt van Kloosterrade uitvoering te geven aan een door
hem verleende gunst zonder dat de abt of de abdij hierbij enig direct belang heeft; zie
verder hiervóór nr. 102 en de aldaar in de kopnoot opgesomde nummers. Van deze
bevelschriften geven we slechts van nr. 102 en hierna nr. 155 een volledige tekst in druk.
Hier volstaan we met de weergave van het formulier (de intitulatio, het adres, de groet-
formule en de datumregel) alsmede van het begin van de narratio.

De onderstaande tekst is gebaseerd op C, aangezien B blijkens de doorhalingen, de
notitie in de marge en het ontbreken van een auscultatio-teken voor verzending als een
afgekeurde registratie moet worden opgevat; de varianten van B zijn in de noten weer-
gegeven.

Overlevering en tekstreconstructie
Dit mandaat is alleen bekend uit de registrering in het Vaticaans archief. Onder één num-
mer geven de registers in verkorte vorm zowel een optekening van de pauselijke gunst-
verlening aan Koenraad Hoin als die van het onderhavige mandaat. Aangezien de redac-
tie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente regels was onderworpen,
is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat te reconstrueren. Hieron-
der hebben we de verkortingen in het formulier tussen teksthaken aangevuld met hetgeen
bekend is van de strenge eisen waaraan de formulering van deze tekstdelen moest vol-
doen, en hebben we de passages die verwijzen naar de optekening van de gunstverlening
zelf aangepast, waarbij de oorspronkelijke tekst van het mandaat in de noten is weer-
gegeven; voor een verantwoording van onze handelwijze zij verwezen naar de kopnoot
bij nr. 155.

[Iohannes episcopus, servus servorum Dei]a dilectis filiis ·· Sancti Cornelii Indensis et ··
in Rode Coloniensis et Leodiensis diocesium monasteriorum abbatibus ac ·· preposito eccle-
sie Coloniensis salutem [et apostolicam benedictionem].

Laudabile testimonium fquod c[dilecto filio Conrado dicto Hoynb canonico ecclesie Beate
Marie de Aquisgrani Leodiensis diocesis]c de probitatis meritis et bonitatis studiis perhi-
beturd, diligentiuse attendentes dignum duximus ut f – – – .

gDatum Avinione, XIIII kalendas aprilis, [pontificatus nostri] anno sextog.

nr. 153 a. 1322
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154

1325 februari 2

Hille, weduwe van Gerard van Adenbach, haar schoonzoon Jan van Aden-
bach, de zusters Beatrix en Sofie van Sutenroth, burgers van Ahrwei-
ler, schenken aan het door hen gestichte altaar van het Heilig Kruis en
St.-Marie in de parochiekerk van Ahrweiler een jaarlijkse rente van tien
mark, welke rente onder meer bestaat uit een cijns die Tieleman van
Rheinbach en zijn vrouw Adelheid betalen voor enige goederen in
Ahrweiler en omgeving, waaronder een kwart van een wijnberg te Aule
gelegen naast de wijnberg van de kanunniken van de abdij Kloosterrade.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. (17de eeuw) Ahrweiler, Kreisarchiv, Akten 455, gewaarmerkt door notaris Heinrich
Marner, zwaar beschadigd, naar A.

Regest
Zimmer, Inventar Ahrweiler, p. 5-6, nr. 9.

Datering
Bij de datering, die volgens Zimmer 1325 in Purificatione beate virginis luidde, is het gebruik
van een winterstijl verondersteld. Bij paasstijl dateert deze oorkonde van 1326 februari 2.

Samenhang
Op 1328 september 28 bevestigde aartsbisschop Hendrik II van Keulen de onderhavige
schenking; zie REK IV, p. 429, nr. 1771.

Overlevering en teksteditie
Bij een bezoek aan het Kreisarchiv in Ahrweiler in november 1997 bleek dat het enige
voorhanden afschrift van deze oorkonde, waarvan het origineel verloren is gegaan, als
gevolg van aantasting door schimmel niet raadpleegbaar was. Het door ons gegeven regest
is daarom noodgedwongen gebaseerd op het uitvoerige regest van Zimmer. De bij Zim-
mer cursief gezette namen zijn hier romein afgedrukt.

155

1325 februari 26 Avignon

Paus Johannes XXII bericht aan de abt van Kloosterrade, aan de deken
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht en aan meester Jacob van
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Modena, kanunnik te Kamerijk en pauselijk kapelaan, dat hij aan Chris-
tiaan van Aken, clericus van koning Jan van Bohemen, een kanonikaat
in de St.-Servaaskerk te Maastricht heeft toegekend alsmede een pre-
bende aldaar zodra deze vrijkomt, en beveelt hun voor de uitvoering
hiervan zorg te dragen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registreringen
B. (1325 februari 26) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 22, fol. 426r, nr. 842. –
C. (kort na 1325 februari 26) Rome, Vaticaans archief, Reg. Vaticaan, deel 78, fol. 287v-
288r of (nieuw) fol. 285v-286r, nr. 842, naar B.

Regesten 
Fayen, Lettres Jean XXII, I, p. 549, nr. 1488. – Mollat, Jean XXII, Lettres communes V,
p. 316, nr. 21.650.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Tekstreconstructie en editie
Deze oorkonde is uitsluitend bekend uit de registers in het Vaticaans archief. Onder één
nummer geeft de optekening aldaar zowel een registrering van de pauselijke gunstverle-
ning aan Christiaan van Aken als die van het onderhavige mandaat. Deze optekeningen
geven echter niet de volledige tekst van beide oorkonden, die voor een belangrijk deel
gelijkluidend zijn. Niet alleen is het formulier sterk verkort, maar ook bevat de context
verkortingen waarbij wordt verwezen naar voorafgaande registreringen. De tekst van het
mandaat is verkort onder verwijzing naar de gunstverlening aan Christiaan van Aken
zelf (zie de noten d-d en jj-jj), terwijl in die registering weer op elf plaatsen kortheids-
halve wordt verwezen naar de registratie van een eerdere gelijkluidende uitvaardiging,
en wel gezien de aanduiding ut in quarta superiori (zie noot l-l) naar Reg. Avignon, deel 22,
nr. 838.

De redactie van de pauselijke oorkonden was in deze periode aan stringente regels
onderworpen. Het is dan ook mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat
te reconstrueren. In onderstaande tekst hebben we de verkortingen in het formulier, te
weten de intitulatio en een deel van de groetformule en de datumregel, alsmede die aan
het slot van de context tussen teksthaken aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge
eisen waaraan de formulering van deze tekstdelen moest voldoen. De passages die in
onderhavige registrering zijn verkort onder verwijzing naar een andere registeropteke-
ning zijn door middel van noten aangegeven. Op de plaatsen waar de logica ons dwingt

nr. 155 a. 1325
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van de tekst in het register af te wijken, zijn de mogelijk vervangende woorden tussen
teksthaken geplaatst en zijn in een noot de oorspronkelijke bewoordingen opgenomen.

[Iohannes episcopus, servus servorum Dei]a dilectis filiis ·· abbati monasterii Rodensis
et ·· decano Beate Marie Traiectensis, Leodiensis diocesis ac magistro Iacobo de Mutina
canonico Cameracensium ecclesiarumb, capellano nostro salutem [et apostolicam benedic-
tionem].

iiMultiplicia d[dilecti filii Cristiani de Aquis canonici ecclesie Sancti Seruaciic Traiecten-
sis, Leodiensis diocesis]d merita probitatis quibus personam [suam]e fidedignorum testimonio
commendari percepimus rationabiliter, nos inducunt ut personam [suam] f favore apostolico
persequentes [eidem]g reddamur ad gratiam liberalemh.

Hinc est quod nos volentes [eidem Cristiano]i premissorum meritorum intuitu necnon
consideratione carissimi in Christo filii nostri Iohannis regis Boemie illustris pro [eodem
Cristiano]j clerico suo nobis in hac parte humiliter supplicationis gratiam facere specialem,
canonicatum ecclesie Beati Seruatii Traiectensis, Leodiensis diocesis cum plenitudine iuris
canonici lapostolica [eidem Cristiano]k auctoritate conferimus et de illo etiam providemusl

prebendam vero nulli alii de iure debitam, siqua in dicta ecclesia vacat ad presens vel cum
vacaverit, quam per [eundem]m ovel procuratorem [suum]n ad hoc legitimo constitutum
infra unius mensis spacium, postquam [eidem Cristiano]p vel eidem procuratori de huius-
modi prebendeo vacatio illius innotuerit, duxeri[t]q acceptandam, sconferendam [eidem Cris-
tiano]r post acceptationem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis donationi
apostolice reservamus,s districtius inhibentes venerabili fratri nostro ·· episcopo Leodiensi
et dilectis filiis preposito, decano et capitulo ipsius ecclesie vel illi seu illis tad quem vel
ad quos in dicta ecclesia prebendarum collatio proviso aut quis alia dispositio pertinet com-
muniter vel divisim, ne de illa interim etiam ante acceptationem huiusmodi, nisi postquam
eis constiterit quod [idem]u vel procurator predictus illam nolueri[nt]v acceptare, disponere
quoquomodo presumant ac decernentes exnunc irritum et inanet si secus super hiis wa quo-
quam quavis auctoritate contigerit attemptari,w non obstantibus de certo canonicorum
numero et quibusbuslibetx aliis ipsius ecclesie statutis et consuetudinis contrariis iuramento,
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155 a in B vervangen door & In eundem modum. – b boven de regel toegevoegd B. – c Seruatii C. – d-d deze
passage, mogelijk de lezing van het mandaat in plaats van tue in B, overgenomen uit het adres van
de gunstverlening onder aanpassing van de naamval. – e mogelijk de lezing in plaats van tuam B. –
f mogelijk de lezing in plaats van tuam B. – g mogelijk de lezing in plaats van tibi B. – h liberales C. –
i mogelijk de lezing in plaats van tibi B. – j mogelijk de lezing in plaats van te B. – k mogelijk de lezing
in plaats van tibi in de tekst waarnaar B verwijst. – l-l deze passage is overgenomen uit de volledig
uitgeschreven tekst van de registrering Reg. Avignon, deel 22, nr. 838, conform de verwijzing etc. ut
in quarta superiori usque prebendam in B. – m mogelijk de lezing in plaats van te B. – n mogelijk de
lezing in plaats van suum in de tekst waarnaar B verwijst; een reconstructie tot eiusdem valt niet uit
te sluiten. – o-o deze passage, in B verkort tot etc. usque vacatio, hier overgenomen uit de volledig
uitgeschreven tekst van de registrering nr. 838. – p mogelijk de lezing in plaats van tibi B. – q veran-
derd uit duxeris B. – r mogelijk de lezing in plaats van tibi B. – s-s deze passage, in B verkort tot etc.
usque districtius, hier overgenomen uit de volledig uitgeschreven tekst van de registrering nr. 838. –
t-t deze passage, in B verkort tot etc. usque si, hier overgenomen uit de volledig uitgeschreven tekst
van de registrering nr. 838. – u mogelijk de lezing in plaats van tu in de tekst waarnaar B verwijst. –
v veranderd uit nolueritis in de tekst waarnaar B verwijst. – w-w deze passage, in B verkort tot etc.
usque non, hier overgenomen uit de volledig uitgeschreven tekst van de registrering nr. 838. – x aldus B,
lees quibuslibet. 



confirmitate apostolica yvel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui apostolica vel
alia quavis auctoritate in eadem ecclesia in canonicos sint recepti vel uty recipiantur insis-
tant. Seu si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis in dicta eccle-
sia speciales vel de beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales apostolice sedis zvel
legatorum eius littere impetravit, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decre-
tum vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus preterquam auctoritate nostraz

in ecclesia ipsa receptis et prebendas inibi expectantibus, [eundem Cristianum]aa in asse-
cutione dicte prebende volumus anteferri, bbsed nullum per hoc eis quo ad aliorum pre-
bendarum ac beneficiorum assecutionem preiudicium generari.bb Aut si prefatis episcopo,
preposito, decano et capitulo vel quibusvis aliis communiter vel divisim a prefata sit sede
indultum ccquod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id com-
pelli non possint, quodquecc de canonicatibus et prebendis eiusdem ecclesie ddvel aliis bene-
ficiis ecclesiasticis ad eorum collationem, provisionemdd vel quamcumque aliam disposi-
tionem coniunctim vel separatim hhspectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas
non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentio-
nem, et qualiter alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscumque tenoris exis-
tat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi
gracie impediri valeat quomodolibet vel differi et de qua cuiusque toto tenore habenda sit
in nostris litteris mentio specialis, aut si presens non fueritee ad prestandum de observan-
dis statutis et consuetudinis eiusdem ecclesie solitum iuramentum, dummodo in absentia
[sua]ff per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accessi[t]gg corporaliterhh,
illud prestet. ii

Quocirca mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios
eundem Cristianum vel procuratorem suum eius nomine exnunc auctoritate nostra in dicta
ecclesia recipi facientes in canonicum et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo
ipsius ecclesie cum plenitudine iuris canonici assignatis prebendam per vos, ut premittitur,
in dicta ecclesia reservatam siqua tempore huiusmodi nostre reservationis in prefata eccle-
sia vacabat vel extunc vacavit aut quamprimum illam vacare contigerit, prefato Cristiano vel
dicto procuratore, pro eo post acceptationem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinen-
tiis suis eadem auctoritate conferre et assignare curetis, inducentes eum vel procuratorem
suum eius nomine in corporalem possessionem dicte prebende necnon iurium et pertinen-
ciarum ipsius et defendentes inductum sibique facientes de ipsorum canonicatus et pre-
bende fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventibus universis integre responderi,
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155 y-y deze passage, in B verkort tot etc. usque recipiantur, hier overgenomen uit de volledig uitgeschre-
ven tekst van de registrering nr. 838. – z-z deze passage, in B bekort tot etc. usque in, hier overgeno-
men uit de volledig uitgeschreven tekst van de registrering nr. 838. – aa mogelijk de lezing in plaats
van te B. – bb-bb deze passage, in B verkort tot etc. usque aut, hier overgenomen uit de volledig
uitgeschreven tekst van de registrering nr. 838. – cc-cc deze passage, in B verkort tot etc. usque de, hier
overgenomen uit de volledig uitgeschreven tekst van de registrering nr. 838. – dd-dd deze passage, in
B verkort tot etc. usque vel, hier overgenomen uit de volledig uitgeschreven tekst van de registrering
nr. 838. – ee veranderd uit fueris in de tekst waarnaar B verwijst. – ff mogelijk de lezing in plaats van
tua in de tekst waarnaar B verwijst. – gg veranderd uit accessis in de tekst waarnaar B verwijst. –
hh-hh deze passage, in B verkort tot etc. usque illud, hier overgenomen uit de volledig uitgeschreven
tekst van de registrering nr. 838. – ii-ii de gehele passage van Multiplicia tot prestet, in B verkort tot
Multiplicia etc. usque illud prestet, stilzwijgend verwijzend naar de overeenkomstige passage in de
registrering van de gunstverlening aan Christiaan van Aken.



non obstantibus omnibus supradictis, seu si prefatis episcopo, preposito, decano et capitulo
vel quibusvis aliis communiter vel divisim a prefata sede indultum existat quod interdici,
suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, contradictores aucto-
ritate nostra [appellatione postposita compescendo].

jjDatum Avinione, IIII kalendas martii, [pontificatus nostri] anno nono.jj

156

1325 maart 2 Avignon

Paus Johannes XXII bericht aan de abten van Kornelimünster en van
Kloosterrade alsmede aan meester Jan de Rocca, kanunnik te Napels en
pauselijk kapelaan, dat hij aan Robin de Foresto op verzoek van koning
Karel IV van Frankrijk en Navarra een kanonikaat in de Mariakerk te
Aken heeft toegekend alsmede een prebende aldaar zodra deze vrijkomt,
en beveelt hun voor de uitvoering hiervan zorg te dragen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registreringen
B. (1325 maart 2) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 22, fol. 519, nr. 1153. –
C. (kort na 1325 maart 2) Rome, Vaticaans archief, Reg. Vaticaan, deel 78, fol. 398r of
(nieuw) fol. 394r, nr. 1153, naar B.

Regesten
Hansen, Aachener Urkunden, p. 219, nr. 12. – Sauerland, Urkunden und Regesten I, p. 343-
344, nr. 727. – Fayen, Lettres Jean XXII, I, p. 550, nr. 1489. – Mummenhoff, Regesten
Aachen II, p. 174-175, nr. 363. – Mollat, Jean XXII, Lettres communes V, p. 321, nr. 21.700.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Teksteditie en samenhang
In dit mandaat gelast de paus de abt van Kloosterrade uitvoering te geven aan een door
hem verleende gunst zonder dat de abt of de abdij hierbij enig direct belang heeft; zie
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155 jj-jj in het mandaat verkort tot Datum ut supra, overgenomen uit de datumregel van de gunstverlening B.



verder hiervóór nr. 102 en de aldaar in de kopnoot opgesomde nummers. Van deze
bevelschriften geven we slechts van nr. 102 en hiervóór nr. 155 een volledige tekst in
druk. Hier volstaan we met de weergave van het formulier (de intitulatio, het adres, de
groetformule en de datumregel) alsmede van de arenga.

Overlevering en tekstreconstructie
Dit mandaat is alleen bekend uit de registrering in het Vaticaans archief. Onder één num-
mer geven de registers in verkorte vorm zowel een optekening van de pauselijke gunst-
verlening aan Robin de Foresto als van het onderhavige mandaat. Aangezien de redac-
tie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente regels was onderworpen,
is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat te reconstrueren. Hieronder
hebben we de verkortingen in het formulier tussen teksthaken aangevuld met hetgeen
bekend is van de strenge eisen waaraan de formulering van deze tekstdelen moest vol-
doen, en hebben we de passages die verwijzen naar de optekening van de gunstverlening
zelf aangepast, waarbij de oorspronkelijke tekst van het mandaat in de noten is weerge-
geven; voor een verantwoording van onze handelwijze zij verwezen naar de kopnoot bij
nr. 155.

[Iohannes episcopus, servus servorum Dei]a dilectis filiis ·· Sancti Cornelii Indensis et
·· Rodensis Coloniensis et Leodiensis diocesiumb monasteriorum abbatibus ac magistro
Iohanni de Rocca canonico Neapolitanensi, capellano nostro salutem [et apostolicam bene-
dictionem].

fLaudabilia dilecti filii Robini de Foresto, c[canonici ecclesie Beate Marie de Aquisgrani
Leodiensis diocesis]c merita probitatis aliaque dona virtutum super quibus apud nos fide-
dignorum testimonio commendaturd, nos excitant et inducunt ut ad personam [suam]e benig-
nitatis apostolice dexteram extendamus. f – – – 

gDatum Avinione, VI nonas martii, [pontificatus nostri] anno nono.g

157

1327 november 26 Avignon

Paus Johannes XXII bericht aan de abt van Kloosterrade, aan de cantor
van de Mariakerk te Aken en aan Jacob van Modena, scholaster te Toul,
dat hij aan Christiaan, zoon van Reinhard Hoin, op verzoek van koning

nr. 157 a. 1327
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156 a in B vervangen door In eundem modum. – b door de schrijfhand boven de regel toegevoegd B. –
c-c mogelijk de lezing van het mandaat aangevuld uit het adres van de gunstverlening onder aanpas-
sing van de naamval B. – d veranderd uit commendaris B. – e mogelijk de lezing in plaats van tuam
B. – f-f in B verkort tot etc. usque noscerit obtinere, verwijzend naar de tekst van de gunstverlening
zelf, waaruit de rest van de afgedrukte passage is weergegeven. – g-g in mandaat verkort tot Datum ut
supra B.



Jan van Bohemen een kanonikaat in de St.-Adelbertkerk te Aken heeft
toegekend alsmede een prebende aldaar zodra deze vrijkomt, en beveelt
hun voor de uitvoering hiervan zorg te dragen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registreringen
B. (1327 november 26) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 30, fol. 353r, nr. 1793.
– C. (kort na 1327 november 26) Rome, Vaticaans archief, Reg. Vaticaan, deel 86,
fol. 310v-311v, nr. 1793, naar B.

Regesten
Hansen, Aachener Urkunden, p. 221, nr. 21. – Sauerland, Urkunden und Regesten II,
p. 94, nr. 1334. – Fayen, Lettres Jean XXII, II, p. 160, nr. 2059. – Mummenhoff, Reges-
ten Aachen II, p. 193-194, nr. 411. – Mollat, Jean XXII, Lettres communes VII, p. 84,
nr. 30.533.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Teksteditie en samenhang
In dit mandaat gelast de paus de abt van Kloosterrade uitvoering te geven aan een door
hem verleende gunst zonder dat de abt of de abdij hierbij enig direct belang heeft; zie
verder hiervóór nr. 102 en de aldaar in de kopnoot opgesomde nummers. Van deze
bevelschriften geven we slechts van nr. 102 en hiervóór nr. 155 een volledige tekst in druk.
Hier volstaan we met de weergave van het formulier (de intitulatio, het adres, de groet-
formule en de datumregel) alsmede van de arenga.

Overlevering en tekstreconstructie
Dit mandaat is alleen bekend uit de registrering in het Vaticaans archief. Onder één num-
mer geven de registers in verkorte vorm zowel een optekening van de pauselijke gunst-
verlening aan Christiaan, zoon van Reinhard Hoin, als die van het onderhavige man-
daat. Aangezien de redactie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente
regels was onderworpen, is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat
te reconstrueren. Hieronder hebben we de verkortingen in het formulier tussen teksthaken
aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge eisen waaraan de formulering van deze
tekstdelen moest voldoen, en hebben we de passages die verwijzen naar de optekening
van de gunstverlening zelf aangepast, waarbij de oorspronkelijke tekst van het mandaat
in de noten is weergegeven; voor een verantwoording van onze handelwijze zij verwezen
naar de kopnoot bij nr. 155.
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[Iohannes episcopus, servus servorum Dei]a dilectis filiis ·· abbati monasterii in Rode et ··
cantori Beate Marie Aquensis Leodiensis diocesis ac Iacobo de Mutina scolastico Tullensis
ecclesiarum salutem b[et apostolicam benedictionem]b.

Laudabilia probitatis fmerita super quibus apud nos fidedignorum testimonio commen-
da[tur]c merito, nos inducunt ut ad personam e[dilecti filii Cristiani nati dilecti filii ·· Rey-
nardid dicti Hoin, canonici ecclesie Sancti Adalberti Aquensis Leodiensis diocesis]e apos-
tolice munifitencie dexteram extendamus.f – – – 

gDatum Avinione, VI kalendas decembris, [pontificatus nostri] anno duodecimo.g

158

1330 september 30 Avignon

Paus Johannes XXII bericht aan de abt van Kloosterrade, aan de cantor
van de St.-Adelbertkerk te Aken en aan Jacob van Modena, scholaster
te Toul, dat hij aan Theobald, zoon van Theobald Rodekin van Sinnich,
een kanonikaat in de Mariakerk te Aken heeft toegekend alsmede een
prebende aldaar zodra deze vrijkomt, en beveelt hun voor de uitvoering
hiervan zorg te dragen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registreringen
B. (1330 september 30) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 39, fol. 261v-262r. –
C. (kort na 1330 september 30) Rome, Vaticaans archief, Reg. Vaticaan, deel 97, fol. 301r,
nr. 770, naar B.

Regesten
Hansen, Aachener Urkunden, p. 224, nr. 46. – Sauerland, Urkunden und Regesten II,
p. 378, nr. 1976. – Fayen, Lettres Jean XXII, II, p. 446, nr. 2862. – Mummenhoff, Reges-
ten Aachen II, p. 220, nr. 482. – Mollat, Jean XXII, Lettres communes X, p. 21, nr. 51.042.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

nr. 158 a. 1330
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157 a in B vervangen door In eodem modo. – b-b verkort tot etc B. – c veranderd uit commendaris B. –
d de e niet geheel zeker B; Raynardi C. – e-e mogelijk de lezing in plaats van tuam B, overgenomen uit
het adres van de gunstverlening. – f-f in B verkort tot etc. usque roboris vel momenti verwijzend naar
de tekst van de gunstverlening zelf, waaruit de rest van de afgedrukte passage is weergegeven. –
g-g in het mandaat verkort tot Datum ut supra BC.



Teksteditie en samenhang
In dit mandaat gelast de paus de abt van Kloosterrade uitvoering te geven aan een door
hem verleende gunst zonder dat de abt of de abdij hierbij enig belang heeft; zie verder
hiervóór nr. 102 en de aldaar in de kopnoot opgesomde nummers. Van deze bevelschrif-
ten geven we slechts van nr. 102 en hiervóór nr. 155 een volledige tekst in druk. Hier
volstaan we met de weergave van het formulier (de intitulatio, het adres, de groetformule
en de datumregel) alsmede van de arenga.

Overlevering en tekstreconstructie
Dit mandaat is alleen bekend uit de registrering in het Vaticaans archief. Onder één num-
mer geven de registers in verkorte vorm zowel een optekening van de pauselijke gunst-
verlening aan Theobald, zoon van Theobald Rodekin van Sinnich, als die van het onder-
havige mandaat. Aangezien de redactie van de pauselijke oorkonden in deze periode
aan stringente regels was onderworpen, is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van
dit mandaat te reconstrueren. Hieronder hebben we de verkortingen in het formulier
tussen teksthaken aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge eisen waaraan de
formulering van deze tekstdelen moest voldoen, en hebben we de passages die verwijzen
naar de optekening van de gunstverlening zelf aangepast, waarbij de oorspronkelijke
tekst van het mandaat in de noten is weergegeven; voor een verantwoording van onze
handelwijze zij verwezen naar de kopnoot bij nr. 155.

[Iohannes episcopus, servus servorum Dei]a dilectis filiis ·· abbati monasterii Rodensis
et ·· cantori Sancti Adalberti Aquensis Leodiensis diocesis acb Iacobo de Mutina scolastico
Tullensis ecclesiarum salutem c[et apostolicam benedictionem]c

Probitatis et aliarum virtutum merita gquibus prout testimonio fidedignorum accepimus
innari dinosceritd, promerentur ut personam fdilecti filii Theobaldi nati dilecti filii Theobaldi
dicti Rodekin de Senekee, canonici ecclesie Beate Marie Aquensis Leodiensis diocesisf gra-
tiosis favoribus persequamurg. – – – 

iDatum Avinioneh, II kalendas octobris, [pontificatus nostri] anno quintodecimoi.

159 

1331 september 30 Avignon

Paus Johannes XXII bericht aan de abt van Kloosterrade en aan de dekens
van de Heilig-Kruiskerken te Luik en te Angoulême dat Christiaan zoon

292

a. 1331 nr. 159

158 a in B vervangen door & In eundem modum. – b de a verbeterd uit een i B. – c-c verkort tot etc. B. –
d veranderd uit dinosceris B. – e de lezing Seueke niet uitgesloten in BC. – f-f deze passage afkomstig
uit het adres van de gunstverlening zelf onder aanpassing van de naamval ter vervanging van een
oorspronkelijk suam B. – g-g de hier weergegeven passage bekort tot etc. usque illud prestet B. – h Avi-
nione C. – i-i in het mandaat verkort tot Datum ut supra B.



van Reinhard Hoin, die ondanks zijn buitenechtelijke geboorte de gees-
telijke wijdingen heeft ontvangen en die van hem een kanonikaat in de
St.-Adelbertkerk te Aken heeft verkregen, de functie van scholaster aan
die kerk die hij zonder dispensatie bekleedt, moet neerleggen, en beveelt
hun er zorg voor te dragen dat Christiaan die functie herkrijgt in het
geval deze niet door een ander wordt opgeëist.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registreringen
B. (1331 september 30) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 41, fol. 409r-409v. –
C. (kort na 1331 september 30) Rome, Vaticaans archief, Reg. Vaticaan, deel 103, fol. 165v-
166r, nr. 324, naar B.

Druk
a. Fayen, Lettres Jean XXII, II, p. 530-531, nr. 3108, fragmenten.

Regesten
Hansen, Aachener Urkunden, p. 225, nr. 49. – Mummenhoff, Regesten Aachen II, p. 227-
228, nr. 497. – Mollat, Jean XXII, Lettres communes XI, p. 37, nr. 55.216.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Samenhang
De in de onderstaande tekst genoemde verlening van kanonikaat en prebende aan Chris-
tiaan, zoon van Reinhard Hoin, is hier nr. 157.

Teksteditie
In dit mandaat gelast de paus de abt van Kloosterrade uitvoering te geven aan een door
hem verleende gunst zonder dat de abt of de abdij hierbij enig belang heeft; zie verder
hiervóór nr. 102 en de aldaar in de kopnoot opgesomde nummers. Van deze bevel-
schriften geven we slechts van nr. 102 en hiervóór nr. 155 een volledige tekst in druk.
Hier volstaan we met de weergave van het formulier (de intitulatio, het adres, de groet-
formule en de datumregel) alsmede van de quasi-arenga aan het begin van de context.

Tekstreconstructie
Aangezien de redactie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente regels
was onderworpen, is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat te
reconstrueren. Hieronder hebben we de verkortingen in het formulier tussen teksthaken
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aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge eisen waaraan de formulering van deze
tekstdelen moest voldoen; voor een verantwoording van onze handelwijze zij verwezen
naar de kopnoot bij nr. 155.

[Iohannes episcopus, servus servorum Dei] dilectis filiis ·· abbati monasterii Roydensis
Leodiensis diocesis et ·· Sancte Crucis Leodiensis ac ·· Engolismensis decanisa ecclesiarum
salutem b[et apostolicam benedictionem]b.

Meritis probitatis et devotionis super quibus dilectus filius Cristianus Renardi dictus
Hoyn canonicus ecclesie Sancti Adalberti Aquensis Leodiensis diocesis apud nos fidedig-
norum testimonio multipliciter commendatur, inducimur ut – – – .

Datum Avinione, II kalendas octobris, [pontificatus nostri] anno sextodecimo.

160

1332 februari 3 Avignon

Paus Johannes XXII beveelt op verzoek van Jan van Langendorf, gees-
telijke in het diocees Keulen, aan de proost van St.-Kunibert te Keulen
alsmede aan de dekens van St.-Severinus en St.-Joris aldaar er zorg voor
te dragen dat genoemde Jan, indien hij geschikt is en geen ander kano-
nikaat bekleedt, als kanunnik in de abdij Kloosterrade wordt opgenomen,
zodra aldaar een plaats vrij komt.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registreringen
B. (1332 februari 3) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 40, fol. 443. – C. (kort
na 1332 februari 3) Rome, Vaticaans archief, Reg. Vaticaan, deel 101, fol. 291v-292r,
nr. 836, naar B.

Regesten
Sauerland, Urkunden und Regesten II, p. 435-436, nr. 2101 (februari 5). – Fayen, Let-
tres Jean XXII, II, p. 556, nr. 3179.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.
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Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Tekstreconstructie en editie
Dit mandaat is alleen bekend uit een registratie in de pauselijke kanselarij in verkorte
vorm. Aangezien de redactie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente
regels was onderworpen, is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat
te reconstrueren. In onderstaande tekst hebben we de verkortingen in het formulier tus-
sen teksthaken aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge eisen waaraan de for-
mulering van deze tekstdelen moest voldoen (zie Tangl, Päpstliche Kanzleiordnungen,
p. 315-316, nrs. 116 en 117); voor een verantwoording van onze handelwijze zij verwe-
zen naar de kopnoot bij hiervóór nr. 155.

Onderstaande tekst is gebaseerd op C, omdat het sub B gemelde register niet raad-
pleegbaar was.

[Iohannes episcopus, servus servorum Dei] dilectis filiis ·· preposito Sancti Kuniberti et ··
Sancti Severini ac ·· Sancti Georgii decanis ecclesiarum Coloniensium salutem [et aposto-
licam benedictionem].

Cupientibus vitam ducere regularem apostolicum debet adesse presidium, ut eorum pium
propositum possint ad laudem Divini nominis adimplere.

Cum itaque sicut accepimus dilectus filius Iohannes de Langendorp presbiter Colonien-
sis diocesis cupiat unacum dilectis filiis ·· abbate et conventu monasterii de Rodeducis Bra-
bantie ordinis sancti Augustini, Leodiensis diocesis in eodem monasterio, in quo certus
canonicorum numerus esse dinoscitur institutus, sub regulari habitu perpetuo virtutum
Domino famulari, nos volentes ipsum in huiusmodi suo laudabili proposito confovere dis-
cretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum per
vos vel per alium seu alios eundem Iohannem, si sit ydoneus et aliud canonicatum non
obsistat, in dicto monasterio, si aliquis de dicto numero deest ad presens vel quamprimum
aliquem deesse contigerit, faciatis auctoritate nostra in canonicatum recipi et in fratrem,
sibique iuxta consuetudinem ipsius monasterii regularem habitum exhiberi ac de commu-
nibus ipsius monasterii proventibus sicut uni ex aliis ipsius monasterii canonicis integre pro-
videri, ipsumque ibidem sincera in Domino caritate tractari, contradictores per censuram
ecclesiasticam appellatione postposita compescendo, non obstantibus quibuscumque statu-
tis et consuetudinibus monasterii et ordinis predictorum contrariis iuramento, confirmatione
apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis, aut si per aliis in dicto monasterio scripta
forsan apostolica sint directa, aut si dictis abbati et conventui vel quibusvis aliis commu-
niter vel divisim a sede apostolica sit indultum quod ad receptionem vel provisionem ali-
cuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici, suspendi vel excommunicari
non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum
de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali
cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam
effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore
habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

Datum Avinione, III nonas februarii, [pontificatus nostri] anno sextodecimo.
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161

1332 juni 17 Avignon

Paus Johannes XXII beveelt de abt van Kloosterrade erop toe te zien dat
de bezittingen van de Mariakerk te Aken die op onrechtmatige wijze zijn
vervreemd, worden gerestitueerd.

Origineel 
A. Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Marie te Aken, oorkonden, nr. 188
(voorheen nr. 162). – Hoog 267/269, breed 416/412, pliek 68/69. – Een aan een hen-
nepen koord uithangend zegel (bevestigingstype 4): (B) loden bul van de oorkonder. –
In dorso: (18de eeuw) N 10. – (eind 18de eeuw) Stift BMV zu Aachen.

Regesten
Sauerland, Urkunden und Regesten II, p. 443, nr. 2123. – Fayen, Lettres Jean XXII, II,
p. 576, nr. 3238. – Mummenhoff, Regesten Aachen II, p. 239, nr. 520.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Samenhang
Op dezelfde dag deed de paus een gelijkluidend mandaat uitgaan aan de abt van Korne-
limünster bij Aken (Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief kapittel St.-Marie te Aken,
oorkonden, nr. 188; regest bij Mummenhoff, Regesten Aachen II, p. 239, nr. 519).

Iohannes episcopus, servus servorum Dei dilecto filio ·· abbati monasterii Rodensis Leo-
diensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad audientiam nostram pervenit quod tam dilecti filii capitulum ecclesie Beate Marie
Aquensis Leodiensis diocesis quam predecessores eorum decimas, terras, domos, possessio-
nes, castra, grangias, piscarias, prata, nemora, pascua, molendina, iura, iurisdictiones et que-
dam alia bona ipsius ecclesie datis super hoc litteris, confectis exinde publicis instrumentis,
interpositis iuramentis, factis renuntiationibus et penis adiectis in gravem ipsius ecclesie
lesionem nonnullis clericis et laicis aliquibus eorum ad vitam, quibusdam vero ad non modi-
cum tempus et aliis perpetuo ad firmam vel sub censu annuo concesserunt, quorum aliqui
super hiis confirmationis litteras in forma communi a sede apostolica impetrasse dicuntur.

Quia vero nostra interest super hoc de oportuno remedio providere, discretioni tue per
apostolica scripta mandamus quatinus ea que de bonis ipsius ecclesie per concessiones huius-
modi alienata inveneris illicite vel distracta non obstantibus litteris, instrumentis, iuramentis,
penis, renuntiationibus et confirmationibus supradictis, ad ius et proprietatem eiusdem ecclesie
legitime revocare procures, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione post-
posita compescendo. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia odio vel timore sub-
traxerint, censura simili appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere.

Datum Auinione, XV kalendas iulii, pontificatus nostri anno sextodecimo.
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(in de rechterbovenhoek:) I (doorgehaald)
(op de pliek rechts:) Ciprianus
(onder de pliek links:) B. de Via
(in dorso, middenboven:) Wilhelmus de Reys
(in dorso, linksboven:) I
(in dorso, rechtsboven:) L

162

1335 juni 6 Avignon

Paus Benedictus XII beveelt op verzoek van Rembold, zoon van Diede-
rik Bire van Koslar, geestelijke in het diocees Keulen, aan de dekens van
(het St.-Gangolfkapittel te) Heinsberg en van het Onze-Lieve-Vrouwe-
kapittel te Maastricht alsmede aan Bertrand van Hülhoven, kanunnik te
Luik, er zorg voor te dragen dat genoemde Rembold, indien hij geschikt
is en geen ander kanonikaat bekleedt, als kanunnik in de abdij Kloos-
terrade wordt opgenomen, zodra aldaar een plaats vrij komt.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registreringen
[B]. (1335 juni 6) Niet voorhanden, maar bekend uit de vermelding in Rome, Vaticaans
archief, Reg. Avignon, deel 48, fol. 519v (de inhoudsopgave): De religionis ingressu anni
primi: Reymbaldo Theoderici, si gratia in monasterio Rodeducis Leodiensis diocesis. –
C. (kort na 1335 juni 6) Rome, Vaticaans archief, Reg. Vaticaan, deel 120, fol. 245r,
nr. 737-6, naar [B].

Regesten
Vidal, Benoît XII, Lettres communes I, p. 150-151, nr. 1624. – Fierens, Lettres Benoît XII,
p. 56, nr. 149.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Overlevering
Uit de inhoudsopgave van Register Avignon deel 48 (zie onder [B]) blijkt dat zich een afschrift
van dit mandaat in het verloren gegane deel van het register van het eerste pontificaatsjaar
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van paus Benedictus XII heeft bevonden. De tekst is nu alleen overgeleverd in het naar
[B] vervaardigde en gelijktijdige afschrift C.

Tekstreconstructie en editie
Dit mandaat is alleen bekend uit een registratie in de pauselijke kanselarij in verkorte
vorm. Aangezien de redactie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente
regels was onderworpen, is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat
te reconstrueren. In onderstaande tekst hebben we de verkortingen in het formulier tussen
teksthaken aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge eisen waaraan de formulering
van deze tekstdelen moest voldoen (zie Tangl, Päpstliche Kanzleiordnungen, p. 315-316,
nrs. 116 en 117); voor een verantwoording van onze handelwijze zij verwezen naar de
kopnoot bij hiervóór nr. 155.

[Benedictus episcopus, servus servorum Dei] dilectis filiis ·· de Heinsberga et ·· Beate
Marie Traiectensis Leodiensis diocesis decanis ac Bertrando de Hulhauenb canonico Leo-
diensis ecclesiarum salutem c[et apostolicam benedictionem]c.

Cupientibus vitam ducere regularem apostolicum debet adesse presidium, ut eorum pium
propositum possint ad laudem Divini nominis adimplere.

Cum itaque dilectus filius Raymbaldus natus dilecti filii Teoderici dicti Bire de Coslaer
clericus Coloniensis diocesis cupiat sicut accepimus in monasterio Rodeducis ordinis sancti
Augustini, Leodiensis diocesis unacum dilectis filiis ·· abbate et conventu eiusdem monas-
terii sub regulari habitu virtutum Domino famulari, nos volentes ipsum in huiusmodi suo
laudabili proposito confovere discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus
vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios eundem Raymbaldum, si sit ido-
neus et aliud canonicatum non obsistat, auctoritate nostra recipi faciatis in prefato monas-
terio, si in eo certus canonicorum numerus non habetur vel etiam si huiusmodi numerus for-
san existat et de ipso numero aliquis deest ad presens exnunc alioquin quamprimum aliquem
deesse continget, in canonicum et in fratrem, sibique iuxta ipsius monasterii consuetudi-
nem regularem habitum exhiberi ac de communibus ipsius monasterii proventibus sicut
uni ex aliis prefati monasterii canonicis integre provideri, ipsumque ibidem sincera in
Domino caritate tractari, non obstantibus quibus statutis et consuetudinibus contrariis
monasterii et ordinis predictorum iuramento, confirmatione sedis apostolice vel quacumque
firmitate alia roboratis, aut si per aliis scripta forsan apostolica ibidem sint directa, seu si
eisdem abbati et conventui vel quibusvis aliis communiter vel divisim apostolica sit sede
indultum quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli
aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non
facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et
qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscumque tenoris existat per
quam presenti non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quo-
modolibet vel differi et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio spe-
cialis, contradictores per censuram ecclesiasticam d[appellatione posthabita compescendo]d.

Datum Avinione, VIII idus iunii, [pontificatus nostri] anno primo.
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163

1339 februari 15 Avignon

Paus Benedictus XII stelt de abt van Kloosterrade en de dekens van de
kerk van St.-Servaas te Maastricht en van de Heilig-Kruiskerk te Luik
aan als toezichthouders op de naleving van het decreet ‘Super Cathe-
dram’ naar aanleiding van een klacht van de rector van de parochiekerk
van Heerlen dat hem gelet op dat decreet onrecht was aangedaan door
predikheren, minderbroeders, augustijner eremieten en karmelieten.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registreringen
B. (1339 februari 15) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 53, fol. 47r, nr. 45. –
C. (kort na 1339 februari 15) Rome, Vaticaans archief, Reg. Vaticaan, deel 127, fol. 77v-
78r, nr. 45, naar B.

Regesten
Vidal, Benoît XII, Lettres communes II, p. 171, nr. 6941. – Fierens, Lettres Benoît XII,
p. 273, nr. 552.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Samenhang
Het in de onderstaande tekst genoemde pauselijke decreet ‘Super Cathedram’ had
betrekking op de inbreuk die de bedelorden maakten op de zielzorg door de seculiere
geestelijkheid. Het werd in eerste instantie uitgevaardigd op 18 februari 1300 door
Bonifatius VIII, het werd op 17 februari 1304 door Benedictus XI herroepen, en het
werd door Clemens V tijdens het concilie van Vienne (1311-1312) opnieuw van kracht
verklaard. Daarna werd het opgenomen in het Corpus iuris canonici; zie Conciliorum
decreta, p. 341-345, nr. 10.

Tekstreconstructie en editie
Dit mandaat is alleen bekend uit een registratie in de pauselijke kanselarij in verkorte
vorm. Aangezien de redactie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente
regels was onderworpen, is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat
te reconstrueren. Hieronder hebben we de verkortingen in het formulier tussen tekstha-
ken aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge eisen waaraan de formulering van

nr. 163 a. 1339

299



deze tekstdelen moest voldoen; voor een verantwoording van onze handelwijze zij ver-
wezen naar de kopnoot bij hiervóór nr. 155.

[Benedictus episcopus, servus servorum Dei] dilectis filiis ·· abbati monasterii de Rode-
ducis et ·· Sancti Seruatiia Traiectensis Leodiensis diocesis ac ·· Sancte Crucis Leodiensis
decanis ecclesiarum salutem b[et apostolicam benedictionem]b.

Frequentes hactenus immo innumerose quodammodo de diversis mundi partibus venera-
bilium fratrum nostrorum episcoporum aliorumque superiorum prelatorum necnon dilec-
torum filiorum rectorum, curatorum et parrochialium sacerdotum querele contra dilectos
filios predicatorum et minorum ordinum fratres apostolice sedis iamdudum excitarunt nos-
trumque clamosis insinuationibus excitare et fatigare non cessant auditum quod iidem fratres
decretalem dudum editam a felicis recordationis Bonifacio papa VIII predecessore nostro
que incipit Super Cathedram, ac deinde per pie memorie Clementem papam V predeces-
sorem nostrum in Viennensi consilio innovatam, temere observare non curant, sed ipsam
transgredi non verentur in eiusdem sedis contemptum, animarum suarum periculum et
eorundem conquerentium et ecclesiarum parrochialium preiudicium et gravamen. Intel-
leximus quoque quod plerumque prefatis dictorum predicatorum et minorum necnon heremi-
tarum sancti Augustini et carmelitarum ordinum fratribus, in cuius ordinis dictorum here-
mitarum personis idem predecessor Bonifacius decretalem predictam, in qua tantum de
ipsis predicatorum et minorum cavetur ordinibus, per omnia voluit postmodum integrali-
ter et inconcusse servari, quamque subsequenter felicis recordationis Iohannes papa XXII
predecessor noster ad dictorum carmelitarum fratrum ordinem antedictum quoad omnia in
ea contenta, extendit, a predictis episcopis, prelatis, rectoribus, curatis et sacerdotibus contra
tenorem decretalis predicte graves iniurie atque molestie in diversis partibus inferuntur.

Nuper etiam pro parte dilecti filii ·· rectoris parrochialis ecclesie de Herle Leodiensis dio-
cesis nobis extitit intimatum quod predicti eorundem predicatorum, minorum, heremita-
rum et carmelitarum ordinum fratres contra tenorem decretalis eiusdem multa eidem gra-
vamina et iniurias inferunt et iacturas. Quia igitur parum esset iura condere nisi qui eadem
tueatur, existat, nos dicti Iohannis predecessoris qui decretalem predictam de fratrum suo-
rum de quorum mentioc fuimus, consilio voluit et mandavit integraliter observari, vestigiis
inherentes discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut
unus vestrum per vos vel alium seu alios, etiam si sint extra loca in quibus estis conserva-
tores seu iudices deputati, tam eidem rectori adversus fratres predictos quam econverso
eisdem fratribus adversus rectorem prefatum efficacis defensionis presidio assistentes et
facientes decretalem predictam quo ad omnia eius capitula firmiter observari, non permitta-
tis contra tenorem ipsius per memoratos fratres dictorum ordinum eidem rectori nec etiam per
predictum rectorem eisdem fratribus gravamina aut iniurias irrogari, facturi ipsis hincinde
de quibuscunque iniuriis, molestationibus, gravaminibus et dampnis illatis hactenus et etiam
imposterum inferendis eisdem contra tenorem decretalis eiusdem in illis videlicet que iudi-
cialem requirunt indaginem, summarie, simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii,
in aliis vero prout qualitas ipsorum exegerit iusticie complementum, molestatores et iniuria-
tores huiusmodi necnon contradictores quoslibet et rebelles, quandocunque et quotienscunque
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expedierit, per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo, non obstan-
tibus quibuscunque exemptionibus, specialibus vel generalibus, tam fratribus ac ordinibus
predictis vel alicui seu aliquibus fratrum et ordinum eorundem quam prefato rectori, com-
muniter vel divisim, sub quacunque forma vel expressione verborum ab eadem sede conces-
sis ac eiusdem Bonifatii qua cavetur ne aliquis extra suam civitatem vel diocesim, nisi in
certis exceptis casibus et in illis ultra unam dietam a fine sue diocesis, ad iudicium evoce-
tur, seu ne iudices et conservatores a sede deputati predicta extra civitatem et diocesim in
quibus deputati fuerint, contra quoscunque procedere sive alii vel aliis vices suas commit-
tere aut aliquos ultra unam dietam a fine diocesis eorundem trahere presumant, dummodo
ultra duas dietas aliquis auctoritate presentium non trahatur, seu quod de aliis quam de
manifestis iniuriis et molestiis et aliis que iudicialem indaginem exigunt, penis in eos, si
secus egerint, et in id procurantes adiectis conservatores se nullatenus intromittant, quam
aliis quibuscunque constitutionibus a predecessoribus nostris Romanis pontificibus tam de
iudicibus delegatis et conservatoribus quam personis ultra certum numerum dper litteras
apostolicasd ad iudicium non vocandis, aut aliis editis que vestre possent in hac parte iuris-
dictioni aut potestati eiusque libero exercicio quomodolibet obviare, seu si tam eisdem fra-
tribus vel eorum ordinibus aut alicui seu aliquibus fratrum et ordinum predictorum quam
rectori prefato vel quibusvis aliis communiter vel divisim a prefata sit sede indultum quod
excommunicari, suspendi vel interdici seu extra vel ultra certa loca vel alio quocunque
modo ad iudicium evocari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodie et eorum personis, locis, ordini-
bus et nominibus propriis mentionem, et quibuslibet aliis indulgentiis seuf privilegiis dicte
sedis generalibus vel specialibus quorumcunque tenorem existant, per que presentibus non
expressa vel totaliter non inserta vestre iurisdictionis explicatio in hac parte valeat quo-
modolibet impediri et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum specialem
oporteat in nostris litteris fieri mentionem. Ceterum iudicibus seu conservatoribus quibus-
cunque per litteras apostolicas sub quacunque alia quam presenti verborum forma vel expres-
sione confectas eisdem dictorum predicatorum, minorum, heremitarum ac carmelitarum
ordinum fratribus seu ipsis ordinibus communiter vel divisim super dampnis et iniuriis et
aliis quibuscunque rebus seu negotiis alias deputatis et subdelegatis eorum presentibus et
futuris auctoritate presentium districtius inhibemus, ne aliquem seu aliquos auctoritate lit-
terarum nostrarum pretextu seu occasione quorumcunque dampnorum vel iniuriarum sive
gravaminum contra tenorem predicte decretalis Super Cathedram ipsis fratribus seu eorum
ordinibus antedictis communiter vel divisim a quibuscunque personis illatorum hactenus et
etiam inferendorum imposterum coram se alicubi deinceps ad iudicium vel alias quoquo-
modo vocare seu in causam aliquatenus trahere presumant, inhibitionem huiusmodi non
solum ad futura, sed etiamg ad quovismodo adhuc pendentia et iam cepta negocia volentes
extendi, ac decernentes prefatas litteras et processus earum auctoritate quomodocunque
habitos et habendos ad dampna, gravamina et iniurias huiusmodi contra tenorem dicte decre-
talis illata et inferenda, ut dictum est, deinceps aliquatenus non extendi, et etiam irritum et
inane, si secus super premissis per quoscunque scienter vel ignoranter contigerit attemptari,
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vobis nichilominus iniungentes ut inhibitionem nostram huiusmodi ad dictorum iudicum seu
conservatorum et subdelegatorum noticiam, de quibus vobis expedire videbitur, deducere
procuretis.

Insuper volumus et apostolica auctoritate decernimus quod quilibet vestrum prosequi
valeat articulum etiam per alium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo fuerit impedi-
mento canonico prepeditus, quodque a data presentium sit vobis et unicuique vestrum in
premissis omnibus et eorum singulis, ceptis et non ceptis, presentibus et futuris perpetuata
potestas et iurisdictio attributa, ut eo vigore eaque firmitate possitis in premissis omnibus,
ceptis et non ceptis, presentibus et futuris, et pro predictis procedere ac si predicta omnia
et singula coram vobis cepta fuisent, et iurisdictio vestra et cuiuslibet vestrum in predictis
omnibus et singulis per citationem vel modum alium perpetuata legitimum extitisset, consti-
tutione predicta super conservatoribus, et alia qualibet in contrarium edita non obstante.

Datum Avinione, XV kalendas marcii, [pontificatus nostri] anno quinto.

164

1342 januari 24

Tieleman van Gisenhoven, zoon van wijlen Sclachwie, burger van Ahr-
weiler, en anderen erkennen van deken en kapittel van St.-Servaas te
Maastricht wijngaarden in Ahrweiler in erfpacht te hebben ontvangen;
onder hen Pieter in Curia die een halve morgen pacht van de wijngaard
Plenzere, gelegen in Bachem, onder verband van een wijngaard waaruit
abt en convent van Kloosterrade een jaarlijkse cijns van vijf penningen
ontvangen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. (tweede helft 14de eeuw) Maastricht, RAL, archief kapittel St.-Servaas te Maastricht,
inv. nr. 10 (Liber privilegiorum), fol. 42r-43v (= oud fol. 30r-31v), nr. 58, naar [A]. –
C. (midden 18de eeuw) Maastricht, GA, collectie Handschriften, nr. 205 (G.J. Lenarts,
Diplomata Traiectensia I: De anno 800 ad 1399), p. 573-574, fragment, naar B.

Regesten 
Doppler, Charters St. Servaas, p. 326-329, nr. 306 (1344). – Frick, Quellen Neuenahr,
p. 124, nr. 668 (1344).

Datering
Er is in deze periode geen reden aan te nemen dat bij de datering van de onderhavige oor-
konde een voorjaarsstijl gehanteerd is, zoals Doppler blijkbaar meende. 
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Teksteditie
De zeer uitvoerige tekst betreft de verpachting van een aantal wijngaarden. Hier worden
slechts het begin- en het slotprotocol afgedrukt alsmede de essentie van de dispositio en
het tekstgedeelte waarin abt en convent van Kloosterrade vermeld worden.

Universis presentia visuris et audituris ego Thilmannus de Gysenhouen filius quondam
dicti Sclachwie, oppidanus in Arwiilre notum facio et protestor me recepisse iure heredi-
tario et perpetue a venerabilibus viris dominis decano et capitulo ecclesie Sancti Seruatii
Traiectensis Leodiensis dyocesis vineas eorum subscriptas sitas in parrochia de Arwiilre
predicta – – –.
Item egoa Petrus dictus in Curia recepi a dominis decano et capitulo predictis dimidium iur-
nale vinee eorum dicte Plenzerin, site Bagheym, modo per omnia antedicto obligans ipsis
quartale vinee, site tusschen den wegen, solventis dominis abbati et conventui monasterii
Rodensis quinque denarios annui census tytolo ypothece et subpignoris super eo, et adb

hec Aluerardis uxor mea legitima consensit cum expressa plenarie voluntate.
– – – 

In quorum omnium testimonium et robur firmitatis perpetuum nos Thilmannus Slagwie
ac ceteri receptores supradicti una cum nostris uxoribus supradictis sigillum communec dis-
cretorum virorum ·· scabinorum de Arwiilre presentibus litteris rogavimus apponi; et nos
scabini de Arwilre proficemus nos ad instantes preces Th. Slagwie ac aliorum predictorum
omnium et singulorum vineas prefatas dominorum decani et capituli antedictorum reci-
pientium atque uxorum eorundem sigillum nostrum communed presentibus appendissee in
testimonium veritatis. 

Datum anno Domini M CCCma quadragesimo secundo, feria Va post f Agnetis virginis et
martyris.

165

1343 maart 12 Villeneuve-les-Avignon

Paus Clemens VI verleent goedkeuring aan het verzoek van abt Tieleman
van Kloosterrade om Koenraad Janszoon van Rode, burger van Aken,
priester en kanunnik van het klooster Hooidonk, over te plaatsen naar
de abdij en hem aldaar een kanonikaat toe te kennen alsmede een pre-
bende zodra deze vrijkomt.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

nr. 165 a. 1343
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Registrering
B. (1343 maart 12) Rome, Vaticaans archief, Reg. Supplieken, deel 3, fol. 93v of (nieuw)
fol. 89v.

Regesten
Berlière, Suppliques Clément VI, p. 71, nr. 336. – Mummenhoff, Regesten Aachen II,
p. 327, nr. 705.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Overlevering
Deze oorkonde is alleen overgeleverd via een register in het Vaticaans archief. Volgens
de toen geldende regels zal het volgens bepaalde richtlijnen opgestelde verzoekschrift
van de abt na verleende goedkeuring en registratie aan de indiener zijn geretourneerd.
Het origineel, dat niet is overgeleverd, zal zich in het abdijarchief hebben bevonden.
De goedkeuring werd in het register in de marge aangegeven door middel van het woord
fiat gevolgd door de initiaal van de paus, bij Clemens VI een R. 

Samenhang
Zie het in verband hiermee uitgevaardigde mandaat, hierna nr. 166.

Ad supplicationem Tilmanni abbatis monasterii Rodensis ordinis sancti Augustini regu-
laris, Leodiensis diocesis dominus noster papa providit quod Conradus Iohannis dictus de
Rode civis Aquensis, presbiter, canonicus et frater cenobii de Hodounth dicte Leodiensis
diocesis transferretur de dicto cenobio in Hodunth ad ipsum monasterium Rodensem ac
etiam providit eidem Conrado de canonicatu et prebenda, siqua vacat ad presens in dicto
monasterio alias de proximo vacatur – fiat R. – et quod transseat sine alia lectione – fiat R.

Datum apud Villamnovam Avinionensis diocesis, IIII idus martii, anno primo.

166

1343 maart 12 Villeneuve-les-Avignon

Paus Clemens VI gelast de abt van het kapittel te Visé, de proost van St.-
Rombout te Mechelen en Jan de Ponte, kanunnik te Doornik, erop toe
te zien dat Koenraad Janszoon van Rode, kanunnik van het klooster te
Hooidonk, op verzoek van hemzelf en van abt Tieleman van Kloosterrade
als kanunnik wordt opgenomen in de abdij Kloosterrade en een pre-
bende zal ontvangen, zodra er een beschikbaar is.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registreringen
B. (1343 maart 12) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 62, fol. 51r-51v. – C.
(kort na 1343 maart 12) Rome, Vaticaans archief, Reg. Vaticaan, deel 151, fol. 27v, nr. 84,
naar B.

Regest
Van Isacker, Lettres Clément VI, I, p. 258, nr. 792.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Tekstreconstructie en editie
Dit mandaat is alleen bekend uit een registratie in de pauselijke kanselarij in verkorte
vorm. Aangezien de redactie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente
regels was onderworpen, is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat
te reconstrueren. In onderstaande tekst hebben we de verkortingen in het formulier tussen
teksthaken aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge eisen waaraan de formule-
ring van deze tekstdelen moest voldoen; voor een verantwoording van onze handelwijze
zij verwezen naar de kopnoot bij hiervóór nr. 155.

Samenhang
Zie het verzoekschrift met dezelfde dagtekening, hiervóór nr. 165.

[Clemens episcopus, servus servorum Dei] dilectis filiis ·· abbati secularis Visetensis et ··
preposito Sancti Rumoldi Machliniensis Leodioensisa et Cameracensis diocesis ac Iohanni
de Ponte canonico Tornacensis ecclesiarum salutem b[et apostolicam benedictionem]b.

Honestatis supplicum votis libenter annuimus et quod a nobis digne petitur, favore conce-
dimus liberali.

Cum itaque sicut accepimus dilectus filius Conradusc Iohannis dictus de Rode canoni-
cus cenobii de Hodunchd ordinis sancti Augustini, Leodiensis diocesis monasterio Rodensi
ordinis et diocesis predictorum inmediate subiecti, desideret ut in dicto monasterio
Rodensi, ut in eo liberius Domino valeat famulari, auctoritate apostolica recipie in cano-
nicum et in fratrem, dilectus quoque filius Tilmannusf abbas dicti monasterii asserens

nr. 166 a. 1343
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166 a aldus B; Leodiensis C. – b-b verkort tot etc. B. – c in de marge toegevoegd met verwijzingstekens ter
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eundem Conradumg discretum virum ac presbiterum boneque conversationis et vite, dudum
Conradum ipsum receperit in canonicum atque fratrem in cenobio prelibato ipsumque magis
esse utilem monasterio quam cenobio prelibatis, et eciam ex aliis certis causis nobis expo-
sitis idem abbas bono modo non possit, ut vellet, dictum Conradum facere recepi in eodem
Rodensi monasterio in canonicum et in fratrem, nos abbatis et Conradi prefatorumh in hac
parte votisi annuere favorabiliter intendentes discretioni vestre per apostolica scripta manda-
mus quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios eundem Conradum
in prebendiatus ordine constitutum, si in eodem monasterio certus canonicorum numerus
non habetur vel eciam si huiusmodi numerus ibidem forsan existat et de ipso numero ali-
quis deest ad presens exnunc, alioquinj quamprimum aliquis deesse continget, auctoritate
nostra in dicto monasterio Rodensi recipi faciatis in canonicum et in fratrem sibique de
comunibusk eiusdem monasterii proventibus sicut uni ex aliis ipsius monasterii canonicis
integre provideri ac eum sincera ibidem in Domino caritate tractari, contradictores aucto-
ritate nostra appellatione postposita conpessendol, non obstantibus quibuscunque statutis et
consuetudinibus monasterii, cenobii et ordinis predictorum contrariis iuramento, confirma-
tione sedis mapostolice velm quacunque firmitate alia roboratis aut si pro aliis in dicto monas-
terio scriptan forsan apostolica sint directa, seu si abbati qui est pro tempore et dilectis filiis
conventui dicti monasterii vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede
indultum quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compellio

aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non
facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem,
et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali cuiuscunque tenoris existat per
quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus earum inpediri valeat
quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio
specialis; nos enim irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quavis auc-
toritate scienter vel ignoranter contigerit acceptari.

Datum apud Villamnovam Avinionensis diocesis, IIII idus marcii, [pontificatus nostri]
anno primo.

167

1354 juni 23

De gebroeders Goswijn en Arnold van Zievel, ridders, en Otto van Driel,
knaap, verzoenen zich met Willem I van Gennep, aartsbisschop van
Keulen, Jan, hertog van Brabant, Willem, markgraaf van Gulik, Diederik,
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166 g Contadum C. – h in de marge toegevoegd met verwijzingstekens ter vervanging van een doorge-
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graaf van Loon, Jan van Valkenburg, heer van Born, Reinhard, heer van
Valkenburg en met de schepenen, raad en burgers van de steden Keulen
en Aken, welke verzoening tot stand is gekomen door tussenkomst van
Cuno, abt van Kloosterrade en anderen, die de oorkonde mee bezegelen.

Origineel
A. Keulen, Historisches Archiv, Haupturkundenarchiv, nr. 3/2106. – Hoog 355/352,
breed 516/511, pliek 39/37. – Zes bevestigingsplaatsen voor aan perkamenten stroken
uithangende zegels (bevestigingstype 10): (S1) rond wapenzegel mogelijk van Goswijn
van Zievel, in bruine was, beschadigd. – (S2) rond wapenzegel, mogelijk van Arnold
van Zievel, in bruine was, beschadigd. – (LS3). – (S4) rond wapenzegel van abt Cuno
van Kloosterrade (vgl. nr. 171), in bruine was, beschadigd. – (S5) rond wapenzegel,
mogelijk van Godard van der Heyden, in bruine was, beschadigd. – (S6) rond wapen-
zegel, mogelijk van Reinhard van Berg, heer van Valkenburg, in bruine was, zwaar
beschadigd. – In dorso: (14de eeuw) Eyn sone van dem besesse des huyses zu Griphyn-
choven dat man dat brechen sal ind dat nyet wider buwen sal (aangevuld 16de eeuw)
anno 1354 in vigilia sancti Iohannis Baptiste. – (17de/18de eeuw) Diese soene ist aufge-
richtet per Goswyn von Gyuel, Arnold van Cyvel, seinen brueder, rittern, ind Otto van
Dryele, knapen. N° 1.

Afschriften
B. (ca. 1360) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief sticht Kurköln, cartularium 4,
fol. 60v-61r, nr. 115, naar A. – C. (14de eeuw) Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, archief
sticht Kurköln, cartularium 1, p. 110-111, nr. 77, naar A of B. – D. (ca. 1375) Münster,
Staatsarchiv, collectie Handschriften, Manuscript I 178, fol. 93v -94v, naar C.

Druk
a. Ennen en Eckertz, Quellen Köln IV, p. 397-400, nr. 361, van A.

Regesten
Urkunden-Archiv, p. 13, nr. 2106. – REK VI, p. 165, nr. 556. – Kraus, Regesten Aachen,
p. 85-87, nr. 122.

Teksteditie
De oorkonde bevat uitvoerige bepalingen van de overeenkomst. Hier worden slechts het
begin- en het slotprotocol weergegeven, almede die gedeelten van de tekst waarin de abt
van Kloosterrade een rol speelt.

Wir Goiswiina van Cyuelb, Arnolt van Cyvelc siin bruder, rittere, ind Ottod van Dreylee,
knape, duen kunt allen luden die disen brief sulen sien of hoerin lesen. 

nr. 167 a. 1354

307

167 a Goswin B, Goswyn C, Goyswiin D. – b Zeuele BC, Zeuelen D. – c Zeuele BCD. – d Otte CD. – e Dryele
B, Driele CD.



Want die homechtigen vursten inde heirren her Wilhem ·· ertzebisschoff zu Coelnef, her
Iohan ·· hertzoge van Brabant, her Wilhem ·· marcgreue zu Guylgeg, her Diderichh ·· greue
van Loen, her Iohan van Valkenburchi, ·· heirre zu Burne, her Reynart, ·· heirre zu Valken-
burchj, inde die ·· scheffene, ·· rayt inde burgere der ·· stede van Coelnek inde van Aichenl

van geboitz wegen uns heirren heren Karlism des Roemschenn ·· kunings umme bruchge
willen, der sy uns aynspraichen, eyn besess begriffen hatten vur deme huys van Gripic-
hoeveno inde uns Goiswiinp ind Otten vurscreuen mit anderen unsen helperen, die herna in
desen brieve gescreven steynt, besessen hatten up demselven huys, so bekennen wir, dat
wir Goiswiinq, Arnolt ind Ottor vurscr. ind unse vurscr. helpere vur uns inde vur alle die-
giene die uns dartzu gehulpen of geraden haint, sy weren up deme huys of van deme huys,
nyman uysgescheiden, gesuynt siin vruntlichen, gentzlichen inde luterlichen mit den vurscr.
heirren inde steden inde mit yren helperen inde sy mit uns vur unsen vurscr. heirren den ··
kuninc inde vur sich seluen van allen den saichen, darumme sy uns besessen hatten, id sy
van rouve oue van muyntzen oue van coufluden, des sy uns zugesprochen hatten, inde van
allen den dyngen die sich herumme tusschen yn ind uns erloufen hatten bis up dise ziit in
der vugen inde manyren als herna volgit: Zo dem eirsten so hain ich Goiswiins vurscr. dat
vurscr. huys van Gripichouent geantwort inde gelieuert in hant inde in macht der vurscr. ··
heirren inde stede, als dat sy dat auebrechen inde slichten sulen, inde dat ich of eyman van
mynen wegen datselue huys nummerme weder begriifen noch machen sulen, inde sowat
gevangen up demeseluen huys weren, die sulen der ·· heirren inde der ·· stede vurscr. siin
los inde ledich irs gevencnus, yren willen darmede ze schaffen. Inde die vurscr. ·· heirren
inde ·· stede sulen uns ind unse helpere, die up deme huys mit uns besessen waren, aue duen
geleyden velich, of wir inde sy des noyt hauen, as veirre as den ·· abt van Roedeu, heren
Carsilis van Meroedev inde heren Godarde van der Heydenw dunkit, dat des noit sy.

– – – 
Dise vurscr. soene hain wir Goiswiinx ind Arnolt van Cyuely ind Ottoz van Dreyleaa vurscr.

ind unse helpere, die herna gescreuen steynt, vur uns ind vur alle andere unse helpere inde
redere mit guden willen angenomen, inde wir inde sy hauen geloeft inde gesichert inde zu
den heilgen gesworen, dieselue soene vaste inde stede ze halden sunder alrekunne argelist.

Inde des zu urkunde inde stedicheit hain wir Goiswiinbb, Arnolt ind Ottocc vurscr. vur
uns ind unse vurscr. helpere inde redere unse ingesigele an disen brief gehangen inde hain
voirt gebeden die eirsame lude heren Conen, den ·· abt van Roededd, inde heren Goedardeee

van der Heydenff, die dise vurscr. soene mit uns gemuntdedingt haint, inde voirt heren Rey-
nardegg van Berge, rittere, dat sy yre ingesigele mit den unsen an disen brief haint gehan-
gen. Inde wir Cone, ·· abt van Roedehh, inde Goedardii van der Heydenjj vurscr. bekennen dat
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167 f Colne BCD. – g Guylche BCD. – h Dyderich B, Diederich CD. – i Valkenburg B. – j Valkenburg B.
– k Colne BCD. – l Achen B. – m Karls B, Karols C, Kairls D. – n Roymschen B, Romeschen C. –
o Grypinchouen B, Grypenkoyuen CD. – p Goyswin B, Goswiin C, Goyswiin D. – q Goswin B, Gos-
wiin C, Goyswiin D. – r Otte B. – s Goswin B, Goiswyn C, Goyswiin D. – t Grypinchouen B, Gry-
penkoyuen C, Grypenkouen D. – u Raide B, Royde CD. – v vamme Rode B, vamme Roide CD. –
w Heiden D. – x Goswin B, Goyswyn C, Goyswiin D. – y Zeuele BCD. – z Otte CD. – aa Dryele BD,
Driele C. – bb Goswin B, Goyswyn C, Goyswiin D. – cc Otte CD. – dd Royde B, Roide CD. – ee Godart
B, Goedart CD. – ff Heiden BCD. – gg Reynart BCD. – hh Royde BD, Roide C. – ii Godart B, Goed-
art CD. – jj Heiden CD.



wir allit dat also gededingt hain, as vurscr. steyt, inde wir ind ouch ich Reynart van Berge
vurscr. bekennen dat wir zu eyme urkunde der wairheit der vurscr. stucken van beden der
vurscr. heren Goiswiinskk inde heren Arnoltz van Cyuelll ind Otten van Dreylemm unse inge-
sigele an disen brief hain gehangen.

Dit sint die helpere die in der vurscr. soene begriffen sint inde die uruede gedain haint,
mit namen: her Schelart van Leyuendailnn, Iohan van Dreyleoo, Sander inde Diderichpp van
Eyle, Niit van Eychtzqq, Reymar van Riimsheimrr, Iohan van den HusenAss, Mynnett van
Euskirchen, Wilhem van Wiilreuu, Goitginvv van Pyse, Seger van Marwiichww, Diderichxx

van Huemen, Sander van Crettereyy, Iohan der steygerzz van Hernheymaaa, Heinrichbbb van
Wancheim, Heynkenccc Schuempefferddd, Goitgineee Daemsfff sun van Battenbruychggg,
Arnolt van Marmagen, Arnolt ind Teylkinhhh van Blankenheimiii, Diderichjjj Wammilkkk,
Heinrichlll van Coslairmmm, Hartman van Gelre, Widuwoltnnn Claysooo van Heystppp, Iohan
van Susteren, Thysqqq neue der stumme, Iohan der smit van der Hairtrrr, Iohan der aelde inde
Iohan der junge van Ropensss, Cleuesadilttt, Herman mit den huren, Cone van Haysdailuuu,
meister Heynsevvv der blidenmechger, Tilmanwww Kintxxx, Reynart van Roedeyyy, Iohan
van Keelzzz, Peter van Vulmersheymaaaa, Iohan Kintbbbb van Palmersheim, Heinrichcccc van
Neyldddd, Heinricheeee van Lublairffff, Iohan Cloetgggg, Caldiis van Hillisheimhhhh, Iohan van
Suchtelen.

Dis brief wairt gegeuen in den iaren uns Herren, do man schreyf dusent druhundert veir
inde vunftzich, up sent Iohans auent Baptisten dat he geboren wairt.

168

[kort voor 1355 januari 19]

Priorin en convent van het klooster Hooidonk besluiten met instemming
van de abt van Kloosterrade het aantal kloosterlingen te Hooidonk te
beperken tot 24 zusters en tot twee broeders ten behoeve van de viering
van de eredienst.

nr. 168 a. 1355
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167 kk Goswins B, Goyswyns C, Goyswiins D. – ll Zeuele BCD. – mm Dryele BCD. – nn Lyuendail B, Lie-
uendail C, Lieuendaile D. – oo Driele B, Dryele CD. – pp Dyderich B, Diederich CD. – qq Echtze BCD.
– rr Riintzheim CD. – ss Huysen C. – tt Min B, Myn CD. – uu Wylre C. – vv Goytgen B, Goytgyn C,
Goytgin D. – ww Marwiick CD. – xx Dyderich B, Dyederich C, Diederich D. – yy Krettere BCD. –
zz steiger CD. – aaa Hernsheim BCD. – bbb Henrich BCD. – ccc Honnechin C, Heynechin BD. – ddd Schu-
mepeffer B, Schynnepeffer C, Schinnepeffer D. – eee Goitchin B, Goytgin C, Goitghin D. – fff Dayms
B. – ggg Battenbruch C, Battenbruych D. – hhh Tilchen B, Tielchen C, Tielghin D. – iii Blankenheim
B, Blanckenheym C. – jjj Dyderich B, Diederich C. – kkk Wammyl B, Wamule C, Wanmule D. –
lll Henrich BCD. – mmm Coslar B, Goyslar C, Goslar D. – nnn Wieduwolt BCD. – ooo Clais BCD. –
ppp Heist BCD. – qqq Thiis BCD. – rrr Hart BCD. – sss Rypen BCD. – ttt Cleuesadel BCD. – uuu Hase-
dail B, Hasedale C, Hasedaile D. – vvv Heintze B, Heyntze CD. – www Tylman C. – xxx Kynt BCD. –
yyy Royde BCD. – zzz Kyel B, Keyl CD. – aaaa Volmersheim B, Wolmerheim C, Wolmersheim D. –
bbbb Kynt BCD. – cccc Henrich BCD. – dddd Nyel B, Nyele CD. – eeee Henrich BCD. – ffff Lublar B, Liblar
CD. – gggg Cloyt BCD. – hhhh Hillesheym C, Hillesheim BD.



Vermelding
Deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een vermelding in nr. 170. De
passage waaruit het bestaan van een deperditum blijkt, luidt: (…) propter quod dicte pri-
orissa et conventus de consensu dilecti filii  ̈abbatis monasterii Rodensis ordinis et diocesis
predictorum, cui dictum monasterium de Hodonc immediate est subiectum, pensatis ipsius
monasterii de Hodonc facultatibus, certum ibidem videlicet vigintiquatuor sororum et duo-
rum fratrum minorum (lees vermoedelijk numerum) pro divino servicio inibi exercendo iura-
mento medio statuerunt, prout in instrumento publico inde confecto asserunt contineri (…).

Datering
De terminus post quem van dit deperditum is de datering van hiervóór nr. 145, toen het
aantal zusters beperkt werd tot 21, en de datering van hierna nr. 170. Gezien de samen-
hang met nr. 170 zal de oorkonde kort voor die oorkonde vervaardigd zijn. 

169

[kort voor 1355 januari 19]

De abt van Kloosterrade, de priorin en het convent van Hooidonk ver-
zoeken paus Innocentius VI om goedkeuring van hun besluit om het aan-
tal kloosterlingen te Hooidonk te beperken tot 24 zusters en tot twee
broeders ten behoeve van de viering van de eredienst.

Vermelding
Deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een vermelding in hierna
nr. 170. De passage waaruit het bestaan van een deperditum blijkt, luidt: Sane peticio
dilectarum in Christo filiarum ·· priorisse et conventus monasterii de Hodonc, per prio-
rissam soliti gubernari, ordinis sancti Augustini, tue diocesis, nobis nuper exhibita con-
tinebat (…), quare prefati abbas, priorissa et conventus nobis humiliter supplicarunt ut
statutum huiusmodi confirmare auctoritate apostolica de speciali gratia dignaremur. 

Datering
De termini van dit deperditum zijn de verkiezing van paus Innocentius VI (18 december
1352) en de datering van nr. 170.

170

1355 januari 19 Avignon

Paus Innocentius VI geeft de bisschop van Luik opdracht het besluit
van priorin en convent van het aan de abdij Kloosterrade onderhorige
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vrouwenklooster Hooidonk om het aantal kloosterlingen te Hooidonk te
beperken tot 24 zusters en tot twee broeders ten behoeve van de viering
van de eredienst met pauselijk gezag te bevestigen, indien de inkomsten
van het klooster dit toestaan.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registreringen
[B]. (1355 januari 19) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 129, fol. 426r, in 1995
niet raadpleegbaar. – C. (ca. 1355) Rome, Vaticaans archief, Reg. Vaticaan, deel 231,
fol. 181r, nr. 25, naar [B].

Druk
a. Despy, Lettres d’Innocent VI, I, p. 312-313, nr. 922, van C.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Samenhang
Zie hiervóór nr. 145, waarin het maximum aantal zusters op 21 werd gesteld. Het onder-
havige mandaat is een reactie op een verzoek van de abt van Kloosterrade en de priorin
en het convent van Hooidonk (nr. 169), dat niet overgeleverd is, maar waarnaar in deze
oorkonde verwezen wordt.

Tekstreconstructie en editie
Dit mandaat is alleen bekend uit een registratie in de pauselijke kanselarij in verkorte
vorm. Aangezien de redactie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente
regels was onderworpen, is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat
te reconstrueren. In onderstaande tekst zijn de verkortingen in het formulier tussen tekst-
haken aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge eisen waaraan de formulering
van deze tekstdelen moest voldoen (zie Tangl, Päpstliche Kanzleiordnungen, p. 315-316,
nrs. 116 en 117); voor een verantwoording van deze handelwijze zij verwezen naar de
kopnoot bij hiervóór nr. 155.

[Innocentius episcopus, servus servorum Dei] venerabili fratri ·· episcopo Leodiensi,
salutem [et apostolicam benedictionem]a.

Ecclesiarum et monasteriorum utilitati et tranquillitati consulaturb cum numerus persona-
rum Domino famulantium ac eisdem iuxta ipsorum exigentiam facultatum provide ordinatus
apostolice firmitatis munimine roboratur.

nr. 170 a. 1355
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Sane peticio dilectarum in Christo filiarum ·· priorisse et conventus monasterii de
Hodonc, per priorissam soliti gubernari, ordinis sancti Augustini, tue diocesis, nobis nuper
exhibita continebat quod olim in dicto monasterio, propter nimiam impertunitatemc peten-
tium, multemd sorores seu moniales eiusdem monasterii recipiebantur etiam ultra quam
ipsius monasterii ad eius onera necessaria supportanda possent sufficere facultates, propter
quod dicte priorissa et conventus de consensu dilecti filii ··e abbatis monasterii Rodensis
ordinis et diocesis predictorum, cui dictum monasterium de Hodonc inmediate est subiectum,
pensatis ipsius monasterii de Hodonc facultatibus, certum ibidem videlicet vigintiquatuor
sororum et duorum fratrum minorumf pro divino servicio inibig exercendo iuramento medio
statuerunt, prout in instrumento publico inde confecto asserunt contineri, quare prefati
abbas, priorissa et conventus nobis humiliter supplicarunt ut statutum huiusmodi confirmare
auctoritate apostolica de speciali gratia dignaremur. 

Nos itaque ipsorum abbatis, priorisse et conventus quieti et paci ac monasterii de Hodonc
predictorum indempnitati providere salubriter intendentes, huiusmodi supplicacionibus incli-
nati, fraternitati tue, de qua in hiis et aliis fiduciam in Domino gerimus specialem, tenore pre-
sentium committimus et mandamus quatinus si attentis dictis facultatibus huiusmodi numerus
sit sufficiens, super quo tuam conscienciam oneramus, illum apostolica auctoritate confirmes. 

Datum Auinione, XIIII kalendas februarii, [pontificatus nostri] anno tertio.

171

1355 mei 20 Aken

Matthias Hendrikszoon van Heerlen, openbaar notaris, geeft op verzoek
van Reinhard, heer van Monschau, Valkenburg en Schönforst, een trans-
sumpt van een oorkonde d.d. 1 mei 1353, waarin Margareta van Valken-
burg een derde deel van de stad en burcht van Valkenburg, Monschau
en Bütgenbach voor 11.000 gulden verkoopt aan Hendrik van Vlaan-
deren en zijn vrouw Filippa, heer en vrouwe van Valkenburg. Onder de
zegelaars abt Cuno van Kloosterrade. 

Origineel
A. Arnhem, Gelders Archief, archief van de graven en hertogen van Gelre, charterver-
zameling, nr. 432. – Hoog 449/476, breed 468/464, pliek 62/52. – Vier bevestigings-
plaatsen voor aan perkamenten stroken uithangende zegels (bevestigingstype 11): (SD1). –
(S2) een onbekend wapenzegel, mogelijk van Cuno van Ruyff, abt van Kloosterrade, zwaar
beschadigd en gereconstrueerd. – (SD3). – (S4) restanten van een vermoedelijk spitsovaal
zegel, gereconstrueerd. – In dorso: (ca. 1600) Vc LXIX.
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170 c aldus C, lees importunitatem. – d aldus C, lees multe. – e digniteitspunten later toegevoegd C. –
f aldus C, lees waarschijnlijk numerum. – g een tweede inibi doorgehaald C.



Druk
a. Nijhoff, Gedenkwaardigheden II, nr. 58, p. 58-63, naar A (1353 mei 1).

Regesten
Quadflieg, Monschau, p. 95-96, nr. 30. – Kraus, Regesten Aachen III, p. 95-96, nr. 140.

In nomine Domini, amen. 
Noverint universi et singuli presens publicum instrumentum visuris seu audituris quod

hoc est exemplum seu transsumptum quarundem litterarum in verbis Teutonicis conscrip-
tarum anno a Nativitate Eiusdem Domini millesimo tricentesimo quinquagesimo quinto,
indictione octava, mensis maii die vicesima, hora vesperarum vel circa, verisque sigillis illo-
rum quorum esse dicebantur in filis sericis pendentibus sigillatarum, non abrasarum, non
cancellatarum nec in aliqua sui parte, prout prima fronte apparebat, viciatarum, sed omni
vicio et suspectione carencium quarum ordo talis est.a

– – – 
Fuit autem collacio predictarum litterarum ad litteras originales prefatas facta in civitate

regalis sedis Aquensis, in domo venerabilis viri domini Iohannis de Brandenburch, prepositi
ecclesie Beati Andree apostoli Coloniensis et canonici ecclesie Beate Virginis Aquensis,
presentibus honorabilibus et circumspectis viris dominis Sthephano dicto Wambus canonico
ecclesie Beate Virginis Aquensis predicte, Arnoldo de Paruis canonico ecclesie Beati Alberti
Aquensis et Mathia dicto Creeckiin presbitero Leodiensis dyocesis, testibus fidedignis ad
huiusmodi vidimus collacionem et transsumptum vocatis specialiter et rogatis, anno, indic-
tione, mense, die et loco, omnibus quibus supra in testimonium veritatis premissorum. 

(SN) Et ego Mathias Heinrici de Herle clericus Leodiensis dyocesis, publicus imperiali
auctoritate notarius prescriptas litteras seu presens transsumptum manu propria fideliter
transscripsi et exemplavi nil addens vel diminuens quod sensum mutet vel intellectum, ac
presens publicum instrumentum ex originalibus litteris predictis sumptum et collacionem
de predicto instrumento ad originales litteras predictas una cum testibus predictis diligenter
inspexi et feci et, quia utrumque concordare inveni, me huic instrumento seu transsumpto
et exemplo subscripsi ac signum meum consuetum eidem apposui rogatus per nobilem et
potentem virum dominum Reynardum, de Monyoe, de Valkinburch et de Schoinuorst domi-
num, et requisitus. 

In quorum omnium testimonium et fidem pleniorem sigilla venerabilium virorum et
dominorum Rycaldi ··b abbatis monasterii Sancti Cornelii in India, Cononis ··c abbatis in
Radeducis monasterii Sancti Lamberti Leodiensis dyocesis, Gotschalci cantoris ecclesie
Beate Virginis Aquensis et Hermanni decani ecclesie Beate Virginis sepedicte eiusdem
dyocesis et, quia presens publicum instrumentum ex originalibus litteris ut premittitur trans-
sumptum penitus vidimus et audivimus concordare, ideo duximus vexedule appendenda huic
instrumento publico, exemplo, et transscripto, ob preces nobilis viri et domini de Monyoe,
de Valkinburch et de Schoinuorstd inmediate dicti, datum et transcopiatum anno, indic-
tione, mense, die et loco omnibus quibus supra.
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[kort voor 1360 juni 21]

Cuno van Ruyff, abt van Kloosterrade, en Christiaan Lewe, schepen van
Aken, berichten als gekozen scheidslieden namens het verbond van de
landvrede, aan Willem I van Gennep, aartsbisschop van Keulen, dat zij,
ten aanzien van het geschil van het verbond van de landvrede, in het
bijzonder de stad Aken, met de heer van Schönberg en de zijnen en de
scheidslieden namens dezen, niet tot overeenstemming zijn gekomen
en verzoeken derhalve de aartsbisschop als overman een beslissing te
nemen, waarbij zij puntsgewijs hun visie op het geschil geven.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Concept
Ac. (ca. 1360) Aken, Stadtarchiv, Reichsstädtisches Archiv, I, oorkonden, nr. Z 80: Copia
des saegens dat der abt van Rade ind er Cristioin gesait hain.

Regesten
REK VI, p. 370-371, nr. 1323. – Kraus, Regesten Aachen III, p. 217-218, nr. 338.

Datering
In reactie op deze brief oorkondt de aartsbisschop van Keulen op 21 juni 1360 (zie REK VI,
p. 371-372, nr. 1324). Deze brief zal dan ook kort voor die datum zijn ontstaan. 

Overlevering
Weliswaar heeft de schrijver van Ac Copia boven de tekst geschreven, maar het lijkt, gezien
de vele aanvullingen en correcties in de marge, wel zeker dat het stuk eerst als concept
voor het nu verloren origineel gediend heeft. 

Teksteditie
In de tekst zijn boven de letters o, u en y veelvuldig lettertekens toegevoegd. Mogelijk is
er een onderscheid tussen de bovengeschreven o en e. Deze lettertekens zijn bij de trans-
criptie genegeerd.

Toelichting
Zie voor een uitvoerige behandeling van dit conflict Rotthoff-Kraus, Die politische Rolle,
p. 81-91.

Eym hewirdigen in Christo vader ind herre unsme lieuen ind genedigen herre ·· heren
Wilhelm, van der gnaden unss Herren der ·· heliger kirgen zu Coelne ertzbisschoff ind des
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heligen Roymschen rijchs in Italien ertzkanzelere, ·· Cone van Ruue, abt zu des Herzogen
Rade, ind Christioin Lewe, scheffene ind burgere zu Ayghen, unsen willigen dienst bereyt
mit alre eren ind wirdichheit.

·· Lyeue genedige herre, uch genuge zu wissene dat wir gekoren raitlude ind segere unser
·· herren ind stede des verbuntz umb die sachgen die goinde waren tusschen denseluen
unsen herren ind steeden des verbuntz ain eyne side, ind den herre van Schonenbercha,
vrauwen Elsenb, sinre moder, cder vrauwen van Schonenbergc, ind Johand van Schonenberg,
esinre brudere, ain ander side, mit deme ·· herren Van der Sleyden ind mit Johan van Ste-
nishusen als gekoren raitlude ind segere des ·· herren van Schonenberch, der vrauwen van
Schonenberch, sinre moder, ind Johan sinre bruder bij eyn zu dage gereden sijn ind haint
unss undersprochgen up alle die zeege die der ·· herre van Schonenberg, die vrauwe van
Schonenberch, sijn moder, ind Johan, sijn bruder, deme verbunde vurg. ind der steede van
Ayghen gezegen hain ind haint dar umb getast zu vurste na deme reygte ind vonden dat
wir des reygtz eyndreygligen nyet als wijs in woren als wir gerne geweist weren. Dar umb
wir geynre mijnnen gecomen in kunden die unss dar umb zijtlich duchte. Warbij lieve herre
wir uch als eynen gekoren overman alle die sachgen so wy die brieve die darup gemacht
sijn begrifent updragen ind in vre hant setzen ind bidden urre genediger hoygeit dat ir die
sachge also volenden ind besinnen wilt als die brieve sprechgent die ir darup mit uren sie-
gel besiegelt gegeuen hait.
(1) Ind wile wir eyn reygt na unsen besten sinne up alle zeegen van beyden siden sprechgen
muyssen, so hain wir unss besprochgen ind beraden mit gudenf, wisen ind bescheydenen
luden die unss darup gevroyt hain, ind sprechgen ain deme eirsten vur eyn reygt na unsen
besten sinne gna rade guder ludeg, wyle die dienere der steede van Ayghen alre namen mis-
dede ind schaden unschuldich sijn ind sij dat beweren woelden ind willen zu alre zijt up
den heligen, dat sij darumb billiger vur ore unschult stoin solen ind stein dan sij yman
anders ouerwisen sole. 
(2) Ind du doch die burgere van Ayghen deme ·· herren van Schonenberch zu dage reeden,
up wilgen dagen die burgere van Ayghen allewege als reygtz sinre zeegen urbodich ind
gehoirsame waren, so sprechge wir vur eyn reygt na unsen besten sinne hna rade guider
ludeh dat man der steede ind den burgeren van Ayghen darinbouen egeynen schade schul-
dich in was ze doin. Ind wyle hee on schade gedoin hait bouen dat gebot, so sal hee on den
schade richten ind besseren.
(3) Vort up eynre dage zu Limburch sante der ·· herre van Schonenberch ereni Johan sinen
cappeloyn ind Johan van Stenishuysen mit volkomenre maygt mit sinre ingesiegele widder
die burgere van Ayghen ze dedingen ·· da intusschen dat her ·· Heinrich van Grunselt,
burchgreve zu Limburch, mit vlise gienck ind arbeyde wy hee die sachgen gesonen ind
gesetzen kunde als ome maygt gegeuen was van deme verbunde mit oren offenen brieuen.
Du ome die sone nyet in volgde, du dedingde hee ind intfienck van herren Johan, deme
cappeloin, ind Johan van Stenishusen vurg. eynen guiden alden steden vreede, durende van
deme dage bis Kristdach darna volgende was ind den dach al ind gaff denseluen vreede in
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alle der wijs als vurscr. is, als guide lude zuygen die dat hoirten ind sogen, den burgeren
ind steede van Ayghen. So sprechge wir vur eyn reygt na unsen besten sinnen jna rade
guider ludej wile die volkomen maygt des ·· herren van Schonenberch den vreede gaff als
er Heinrich van Grunselt, burgreue zu Limburch gesait hait ind sait, so sal der ·· herre
van Schonenberch den vreede van reygt ind billich halden. Ind wyle de vreede nyet gehal-
den in is ind die burgere van Ayghen bennen den vreede geuangen, gestockt ind geschat
sijn ind dat on genomen is, so sal der ·· herre van Schonenberch on dat richten ind bes-
seren.
(4) Vort up alsulge zeege dat die vrauwe van Schonenberch den burgeren van Ayghen in
orre notelen gezegen hait, dat die dienere van Ayghen ore schade gedoin solden hain, so
sprechgen wir na unsen besten sinnen vur eyn reygt kna raede guider ludek dat die dienere
van Ayghen billich sich der zeegen anenemen mogen ind ore unschult dar vur doin of sijs
unschuldich sijn ind unschult dar vur doin willen.
(5) Vort also als Johan van Schonenberg der steede van Ayghen gezegen hait dat sij ome
groissen schade mit rouve ind mit brande gedoin hain sunder reygt of reede, ind hee mit
on in geynre vientschaf in stunt als hee sait ndes wir dochl in der antwerden nyet in ven-
den die die stat ind burgere van Ayghen darup gesprochen ind gegeuen hauen, malso som

wat Johan geschiet is dat ome dat is geschiet in offenborre intsaygter vyentschaffn, oso
sprechge wir vur eyn reygt na unsen besten sinneo pna rade guider ludep, als Johan van
Schonenberch dat bewijst ind beweirt dat hee den burgeren van Ayghen geyn veytschaf
noch vientschaf, gedoin in hait ind sinen schade beweirt als eyn guet man schuldich is ze
beweren qdat ome de schade war geschietq rvur deme ind ee ome der steede dienere van
Ayghen intseygtenr, so sal man ome den schade richten. Die geene die den schade gedoin
hain die mogen dan sof sij willens den schade minren indt anenemen mit oren eyde als reygt
is.

Vort lieve herre cleege ind antwerden so wy sij in notelen uch ouergegeuen ind geschreuen
sijn van des verbuntz ind der burgere wegen van Ayghen ind wyle dat verbunt ind burgere
van Ayghen groissen schade, kost, arbeyt, smerze ind hoemuyt als ore notel begrijft gele-
den hain ind gedoin is den burgeren van Ayghen zu unreygt ind unuerdient, so bidde wir
uch lieue herre oytmuytligen dat ir dat besinnen ind reygtverdigen wilt mit uren wisen rade
also als ir wist ind kent dat uch ind uren medeuerbunden nutzelichu, eirlich ind urber sij.
Want unss dunckt na allen herkomen ind na unsen besten sinnen ind sprechenv dat vur
reygt wna deme wir unss beraden hain mit wisen guider ludew dat man deme verbund ind
den burgeren ind der steede van Ayghen billich ind zu reygte den groissen schade, kost,
arbeyt, smerze ind homuyt richten ind besseren sal ind schuldich is ze doin.
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172 j-j bovengeschreven Ac. – k-k bovengeschreven Ac. – l bovengeschreven Ac. – m-m ind doorgehaald; also
so bovengeschreven Ac. – n-n in de tekst een verwijsteken; onder de tekst aangevuld Ac. – o-o onder de
regel; doorgehaald Ac. – p-p bovengeschreven Ac. q-q bovengeschreven Ac. – r-r in de tekst een verwijs-
teken en enkele onleesbaar gemaakte woorden; onder de tekst aangevuld Ac. – s-s bovengeschreven Ac.
– t dit woord doorgehaald en bovengeschreven Ac. – u lich bovengeschreven Ac. – v bovengeschreven
Ac. – w-w bovengeschreven Ac.
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1361 mei 2 Rode

Jan, heer van Wittem, verklaart dat Jan van Othée, rentmeester, 194 mark
en drie schelling heeft betaald ter vergoeding van de onkosten die hij
zelf, de abt van Kloosterrade, Jan van Wambeke en andere vrienden van
de hertog en hertogin van Luxemburg en Brabant hebben gemaakt ter
gelegenheid van een dagvaart.

Origineel
A. Brussel, ARA, charters van Brabant, nr. 1911. – Hoog 67/62, breed 226/224, geen
pliek. – Een bevestigingsplaats voor een opgedrukt zegel: (SD).

Regesten
Verkooren, Inventaire des chartes III, p. 362, nr. 1911. – Kraus, Regesten Aachen III,
p. 246, nr. 380.

Anno Domini millesimo CCCm° sexagesimo primo, prima die maii Aquis et sequente die
eiusdem mensis Rode fuerunt domini de Witham, de Gronselt, abbas Rodensis, Iohannes
de Wambeke, complures aalios amicosa dominorum ducis et ducisse Lucemburgensis et
Brabantie ad tenendam dietam contra amicos domini de Heynsberch; qui consumpserunt
tam Aquis quam Rode in universo CXCIIII marcas III solidos, quam summam predictam
nos Iohannes dominusb de Witham recognoscimus sub sigillo nostro presentibus applac-
cato Iohannem de Othey receptorem persolvisse. Datum ut supra.

174

1361 november 11

Gerard Aleijns en zijn vrouw Adelheid hebben ten overstaan van rechter
en schepenen van ’s-Hertogenrade een jaarlijkse afdracht op St.-Maar-
ten (11 november) van drie malder rogge Roder maat uit tien morgen
akkerland achter Ritzerfeld voor 42 kleine Florentijnse guldens verkocht
aan abt en convent van Kloosterrade ten behoeve van de kapelaan van
het St.-Lucia-altaar in de crypte van de abdij.

Origineel
[A]. Niet voorhanden, maar bekend uit een eind-17de-eeuwse archiefinventaris die verwijst
naar [A]: Rutzenfelder erfpacht von 3 mald[er] Raitscher mayssen 1361 (zie Paquay,
Codex Kloosterrade, p. 197).
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Afschriften
[B]. (15de/16de eeuw) Niet voorhanden, maar bekend uit C, in Cartularium II van de
abdij Kloosterrade, zonder opgave van folio. – C. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief
abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III), p. 155-156, naar [B]. – D. (eind 18de
eeuw) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 812, naar [A] of [B].

Regest
Paquay, Codex Kloosterrade, p. 239-240, nr. 16.

Teksteditie
Aangezien afschrift D in tegenstelling tot C mogelijk rechtstreeks naar het origineel is
afgeschreven, wordt de tekst hier naar D uitgegeven.

Wir reicht ende scheffen van Rode doen kunt allen luden dij dissen brief solen seijn of
horen leijsen dat vur ons sijnt komen bescheiden lude Gerart Aleijns ende Aleijt sijne elige
huijsvrauwe in der zijt dat sijt wael doen moichten, haent verkoicht ende verkoefuent over-
midz dissen brief irsame geistligen heren den abt ende goitzhuijs van Rode in urber des
capellaens, recteurs ende bewerners Sent Lucien elters der heijliger jonfrauwen, dij bijnnen
der kroigt in demselven goitzhuijs steit, an zeijn morgen artlantz gelegen hijnder Rutzevelt
bi dem zeijndepael neest des goitzhuijs ende irs hoijffs land van Rutzeveld ende an dessel-
ven Gerartz beijnden bi Honthoeven gelegen neest den beijnden van der Heijden, dat los ende
ledich van alre geldijngen ende vri eijgen goet is, dri malder rocgen Roijtzer moijssen paicht-
korns, zweijn pennijngen neest dem besten alle jaer erffligen ende eweligen up sent Mer-
tijns daghe des heligen buschofs in dat vorschr. goitshuijs up der heren kornhuijs zo ant-
werden, zo leveren ende wael zo bezalen umb zweij ende veijrtzich gulden, dij man heijst
gode cleijne gulden van Florentz, goit van golde ende swaer van geweichte, dij demselven
Gerard wael bezalt sijnt. In solge voge wert sagge dat Gerart of sijne erven bruglich weren
of vunden wurden in eijnger zijt, in eijn deil of in al, in bezalijnge ende leveringe des vorschr.
paichtz, so mogen dij vorschr. heren of capelaen des elters ir hant sloijn an dat vorschr. lant
beijnden ende underpant irren urber, nutz ende vrien wille as mid irren eijgen gode doen,
bis an dij zijt dat en wael bezaelt is ende volkomelich gnoich gescheit is eijn irren schade
sonder wederspreigen Gerartz of ijmans van sijnen wegen, alle argelist afgenomen. 

In gezugnijs der waereit so haen wir ons scheffen stoiltz segel an dissen brieff gehangen. 
Gegeven in dem jaer ons Heren dusent drihondert eijn en seistzich, up sent Mertijndagh

vorschr.

175

1361 januari 23

Willem V, hertog van Gulik, geeft de hof te Schleibach vrijstelling van alle
lasten. 
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Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 984. – Hoog 117/121, breed 222,
pliek 25/31. – Een aan een perkamenten strook uithangend zegel (bevestigingstype 10):
(S) fragment van een rond wapenzegel, in bruine was, gerestaureerd (vgl. Ewald, Rhei-
nische Siegel VI, p. 11 en pl. 4, nr. 9). – In dorso: (14de eeuw) De curte in Scleiibach. –
(ca. 1700) Friiheit von allen schatzen und dienst des hoofs Sleiidbach. – (ca. 1770)
II.2.A.4 Immunite de la cense de Schleibach de tout genre de charges publiques par
Guilleaume duc de Juliers janvier 1361. – (18de eeuw) Anno 1361 coria (?) festum
Agnetis; een eind-17de-eeuwse archiefinventaris verwijst naar A en naar nr. 185: Des
hoffs Schleibach befreyunges originalia 1361, 1375, 1648 (zie Paquay, Codex Klooster-
rade, p. 298).

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 156, naar A.

Druk
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 55-56, nr. 47.

Samenhang
Hoewel de abdij Kloosterrade in de tekst nergens vermeld wordt, waren abt en convent
van Kloosterrade blijkens hierna nr. 185 de begunstigden van deze vrijstelling. 

Wir Wilhelm van Goitz genaden hertzoge van Guilge, greue van Valkenberg ind heirre
zu Monyoie, doin kunt allen luden mit desem brieue dat want wir oeuermitz kuntschaf
unser vrunde as Johants van Broiche unz droisserts, heren Goiswijnts van Zeuel, heren
Schelartz van Obbendorp ind Westphelincks unz rentmeisters, ind unser lude unz lantz van
Willemsteyne des wale gewitzgeit ind underwijst sijn, as dat de hof zo Sleidbach mit alle
siinre zobehoeren, so wie de gelegen is in unsem lande van Willemsteyne uns in unsen zij-
den noch unsen eruen engeynre kunne dienste schetzincge noch bede, van rechte schuldich
en is, ind dan af alwege vrij geweist haue, dar umb hain wir hertzoge vurs. umb beden ind
dienstes wille heren Goedartz van der Heyden, ritters, uns lieuen vrunts, de uns des ouch
mit anderen unsen vrunden wale gewitzgeit hait, den seluen hof zo Sleidbach mit alle synre
zobehoeren, so wie de in unsem lande gelegen is vur uns ind vur unse erven, van allen
dienste schetzincgen ind beden gevrijt erflich ind ewelich. Gebieden ind beuelen dar umb
alle unsen amptluden die nu siint of namails siin solen dat sii den seluen hof mit siinre zobe-
hoere van allen dienste schetzincgen ind beden vrij halden ind laissen. 

Ind dis zo urkunde ind steitgeit, so hain wir hertzoge vurscr. unse segel vur uns ind unse
eruen an desen brief doin hangen. 

Gegeuen des satersdachs na sente Agneten dage, in den jaren unss heren dusint druhun-
dert eyn ind seyszich jair. 

nr. 175 a. 1361
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176

[1362 september 28 - 1363 juni 26]

Een aantal kanunniken van de abdij Kloosterrade protesteert bij paus
Urbanus V tegen de verkiezing van Christiaan van der Stege tot abt en
draagt Pieter van Dedekem voor als geschiktere kandidaat.

Vermelding
Deze brief, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een vermelding in hierna nr. 178.
De passage waaruit het bestaan van een deperditum blijkt, luidt: Postmodum vero pre-
dicti Iohannes de Kenswijlre, Conradus de Aquis, Willelmus de Mertzenhusen, Iohan-
nes de Roede, Sanderus de Brughusen, Henricus de Roede et Egidius de Bruxella nobis
per eorum patentas et autenticas litteras humiliter supplicarunt ut de persona dicti Petri
de Dedekem, (…) eidem monasterio providere de benignitate apostolica dignaremur.

Datering
De terminus ante quem is de datering van oorkonde nr. 178, waarin dit deperditum
vermeld is. Aangenomen mag worden dat de brief slechts enkele maanden daarvoor
geschreven is. In elk geval dateert de brief van na het begin van het pontificaat van paus
Urbanus V op 28 september 1362.

177

[1362 september 28 - 1363 juni 26]

Paus Urbanus V schrijft het formulier van de eed van trouw voor, die de
nieuwe abt van Kloosterrade moet afleggen.

Vermelding
Deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een vermelding in hierna nr. 178.
De passage waaruit het bestaan van een deperditum blijkt, luidt: Volumus autem quod
tu vel idem antistes qui sibi dictum munus impendet, recipias vel recipiat ab eodem sic
prefecto, nostro et ecclesie Romane nomine, fidelitatis debite solitum iuramentum iuxta
formam quam sub bulla nostra mittimus interclusam.

Datering
Zie nr. 176. 

Samenhang
Het onderhavige deperditum zal door de paus met nr. 178 zijn meegezonden. In dat
mandaat wordt wellicht nog een tweede deperditum vermeld. Aansluitend op de hiervoor
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geciteerde tekst luidt nr. 178: Formam autem iuramenti quod ille quem prefeceris ut
(prefertur) prestabit per ipsius patentes litteras eius sigillo signatas (…).

178

1363 juni 26 Avignon

Paus Urbanus V geeft op verzoek van een aantal kanunniken van Kloos-
terrade bisschop Daniël van Verden, verblijvend te Keulen, opdracht een
geschikte persoon aan te stellen als abt van Kloosterrade, waar Chris-
tiaan van der Stege na de dood van abt Koenraad onder invloed van
buitenaf en onder valse voorwendsels pretendeerde te zijn verkozen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registrering
B. (1363 juni 26) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 155, fol. 74r-v. 

Drukken
a. Sauerland, Urkunden und Regesten V, p. 57-58, nr. 174, fragmenten, naar B. – b. Tihon,
Lettres d’Urbain V, I, p. 351-352, nr. 835, naar B.

Regesten
Berlière, Suppliques Clément VI, p. 71, noot 2. – Hayez, Urbain V, Lettres communes II,
p. 418, nr. 8151.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Tekstreconstructie en editie
Dit mandaat is alleen bekend uit een registratie in de pauselijke kanselarij in verkorte
vorm. Aangezien de redactie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente
regels was onderworpen, is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat te
reconstrueren. In onderstaande tekst hebben we de verkortingen in het formulier tussen
teksthaken aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge formulering van deze tekst-
delen (zie Tangl, Päpstliche Kanzleiordnungen, p. 315-316, nrs. 116 en 117); voor een
verantwoording van deze handelwijze zij verwezen naar de kopnoot bij hiervóór nr. 155.

nr. 178 a. 1363
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Samenhang
Zie voor de in deze tekst vermelde deperdita hiervóór nr. 176 en nr. 177.

[Urbanus episcopus, servus servorum Dei] venerabili fratri Danieli episcopo Verdensi in
civitate Coloniensi commoranti, salutem [et apostolicam benedictionem]a.

Inter solicitudines varias quibus assidue premimur, illa pulsat precipue mentem nostram
ut ecclesiis et monasteriis pastorum solatio destitutis, provisio auctore Domino proveniat
fructuosa.

Olim siquidem, sicut accepimus, monasterium de Rodeducis ordinis sancti Augustini,
Leodiensis diocesis per obitum quondam Conradi abbatis dicti monasterii, qui extra Roma-
nam curiam diem clausit extremum, abbatis regimine destituto, dilectus filius Cristianus de
Stega canonicus dicti monasterii falso pretendens se a quatuor seu quinque ipsius monas-
terii canonicis in abbatem dicti monasterii fore electum, per laicalem potenciam in ipso
monasterio se intrusit illudque occupavit, prout detinet occupatum, contradicentibus tamen
dilectis filiis Iohanne de Kenswijlre, Conrado de Aquis, Willelmo de Mertzenhusen,
Iohanne de Roede, Petro de Dedekem, Sandero de Brughusen, Henrico de Roede in presbi-
teratus, et Egidio de Bruxella in diaconatus ordine constitutis canonicis expresse professis
dicti monasterii, qui erant maior et seniorb pars conventus monasterii sepedicti. Postmodum
vero predicti Iohannes de Kenswijlre, Conradus de Aquis, Willelmus de Mertzenhusen,
Iohannes de Roede, Sanderus de Brughusen, Henricus de Roede et Egidius de Bruxella
nobis per eorum patentas et autenticas litteras humiliter supplicarunt ut de persona dicti Petri
de Dedekem, quem asserunt virum providum et discretum, vite ac morum honestate deco-
rum, litterarum scientiac preditum, de legitimo matrimonio procreatum, eidem monasterio
providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos itaque de premissis certam notitiam non habentes ac volentes super eis, ut longe
vacationis dicti monasterii dispendiis occurratur, celeriter providere, fraternitati tue, de qua
in hiis et aliis gerimus in Domino fiduciam specialem, per apostolica scripta mandamus qua-
tenus vocatis qui fuerint evocandi et auditis hincinde propositis, si simpliciter et de plano,
sine strepitu et figura iudicii, tibi constiterit, electionem huiusmodi de persona ydonea cano-
nice celebratam, dummodo dictus Cristianus per impressionem et potentiam laicalem se in
ipso monasterio non intruserit, eiusd administrationi se non ingesserit, electionem confirmes
eandem. Alioquin de dicto Petro, si ad hoc etiam per te reperiatur ydoneus, alias de alia per-
sona dicti monasterii ad hoc sufficiente et ydonea, super quibus omnibus tuam conscientiam
oneramus, eidem monasterio hac vice auctoritate nostra providere procures ac dictum Chris-
tianum seu illum de quo ut premittitur providebis, ipsi monasterio preficias in abbatem,
curam et administrationem et regimen ipsius monasterii sibi in spiritualibus et temporalibus
plenarie committendo faciens sibi ae suis subditis reverentiamf et obedientiam debitam exhi-
beri, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.

Et insuper illi quem ipsi monasterio prefeceris, ut prefertur, munus benedictionis impen-
das, etg per alium antistitem gratiam et communionem apostolice sedis habentem impendi
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facias. Volumus autem quod tu vel idem antistes qui sibi dictum munus impendet, recipias
vel recipiat ab eodem sic prefecto, nostro et ecclesie Romane nomine, fidelitatis debite
solitum iuramentum iuxta formam quam sub bulla nostra mittimus interclusam. Formam
autem iuramenti quod ille quem prefeceris uth prestabit per ipsius patentes litteras eius
sigillo signatas, tu vel idem antistes procures seu procuret nobis per proprium nuntium
quantocius destinare.

Datum Auinione, VI kalendas iulii, [pontificatus nostri] anno primo.

(Rechtsboven): XXIIII

179

1363 juli 6 Maastricht, (refuge)huis van Sinnich

Jan zoon van Jan de Cervo, openbaar notaris, oorkondt dat Catharina
van Brodesberg, overste van Sinnich, ten overstaan van schout en sche-
penen van Gronsveld, van hemzelf en van getuigen aan Godfried de
Vinea, schepen van Maastricht, 23 bunder en één morgen akkerland in
erfpacht heeft gegeven, waarbij de overste belooft zo nodig de bezegelde
instemming van de abt (van Kloosterrade) in de vorm van een transfix
te zullen verwerven. 

Originelen
A1. Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 33. – Hoog 443/447, breed 312/310,
pliek 27/24. – Twee bevestigingsplaatsen voor aan perkamenten stroken uithangende
zegels: (LS1-2). – Blijkens F met een thans verloren getransfigeerde bevestiging door
de schepenen van Maastricht, gedateerd 10 september 1363. – In dorso: (14de eeuw)
Gronselt. – (14de eeuw) Pontificatu domini sanctissimi in Christo Domino domini pape
Urbani quinti, anno eius primo. – (niet lang na 1514) D . – (16de eeuw) Instrument van
Gronsselt in Latijn. – (1609) R. iudicialiter 13a julii 1609 in Gronsfelt Heinrich van Velraet
rentmeister attestor. – (18de eeuw) Noopende Gronsfelt is in Lattin.
[A2]. Niet voorhanden, maar blijkens de tekst van A1 is een tweede origineel opgemaakt
en uitgereikt aan de tegenpartij.

Afschriften
B. (14de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 33, naar A1. – [C].
(1583 januari) Niet voorhanden, maar bekend uit E. – D. (1609) Hasselt, RA, archief
klooster Sinnich, inv. nr. 137, naar A1. – E. (1685) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich,
inv. nr. 199, door Kicken, klerk van het leenhof, naar [C]. – F. (17de eeuw) Maastricht,
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RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 1736, nr. 10, naar A1. – G. (18de eeuw) Hasselt,
RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 137, door notaris J.W. Reul, naar D. – H. (18de eeuw)
Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 137, afschrift door N. de Coulon, naar G.

Vertaling in het Nederlands
I. (17de eeuw) Hasselt, RA, archief klooster Sinnich, inv. nr. 137.

Regesten 
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 263-264, nr. 10 (4 juli). – Brouwers, Chapitre
Sinnich, p. 137-138, nr. 49.

Teksteditie
In deze oorkonde beschikt de overste van Sinnich over goederen te Gronsveld en Heugem.
De abt van Kloosterrade lijkt niet bij de handeling betrokken. Een eventuele instemming
van zijn kant in de vorm van een transfix is niet aangetroffen. Hier worden slechts het
begin- en het slotprotocol afgedrukt, alsmede de passages waarin de abt van Klooster-
rade en de essentie van de rechtshandeling vermeld worden. 

In nomine Domini, amen.
Pateat universis et singulis hoc presens publicum instrumentum visuris seu audituris

quod anno a Nativitate Eiusdem millesimo trecentesimo sexagesimo tertio, indictione prima,
mensis iulii die sexta, hora decantationis summe misse vel quasi, in presentia honestorum
virorum scilicet Wolteri dicti Kotzeneir pistoris, sculteti de Grontselta, et scabinorum eius-
dem ville videlicet Willelmi de Eckelrode, Gerardi dicti Pouwe, Huberti de Eckelrode, et
Iohannis dicti Kaufstert de Grontseltb, meique notarii publici atque testium subscriptorum ad
hoc vocatorum specialiter et rogatorum propter hoc personaliter constituta honesta persona
domina Katharinac de Brodersberghd, magistra conventus de Zynkee, Leodiensis dyocesis,
ordinis sancti Augustini, consensu et voluntate maturaque deliberatione prehabita totius ut
asseruit sui conventus ad summum et perpetuum pactum iure hereditario contulit honesto
viro Godefridof de Vinea, scabino Traiectensi, dicte dyocesis, viginti tria bonuaria cum uno
iurnali terre arabilis, paulo magis vel minus in hiis peciis subsequentibus situatis: – – –.

In quorum omnium premissorum veritatis firmitatem nos domina ac magistra Katherina
de Brodersberch sepedicta profitemur sigillum antedicti nostri conventus pro nobis ac
nostro conventu cum sigillo sepedicti Godefridig de Vinea necnon signo notarii publici
infrascripti presenti instrumento fore appensum. Et promittimus insuper bona fide si necesse
fuerit, procurare sigillum et consensum domini nostri domini abbatis, nostri superioris, per
unam litteram presenti instrumento transfigendam, suo sigillo roboratam ad requisicionem
sepedicti Godefridih seu suorum heredum omni excusacione remota. Et ego Godefridusi de
Vinea, scabinus Traiectensis, Leodiensis dyocesis, sepedictus, profiteor sigillum meum pro-
prium una cum sigillo sepedicti conventus necnon signo notarii publici infrascripti in robur
et munimen veritatis esse appensum et ad omnes conditiones et promissiones prescriptas
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fore me bona fide obligatum, super quibus condicionibus et promissionibus antescriptis
quelibet pars antedictarum partium sub astantium testimonio personarum, sibi fieri unum
instrumentum publicum a me petiit et requisivit.

Acta fuerunt hec Traiecti in camera domus inhabitacionis sepedicti conventus retro cap-
pellam Beate Marie Minoris site, presentibus ibidem honestis et discretis viris domino
Nycholaoj de Abensdalek, presbytero ac cappellano sepedicti conventus de Zynke, Iohanne
de Cervo, Reynero de Vinea, armigeris; Paulo Ostienbecker clerico, Godefridol cognato
antedicti Godefridim de Vinea et quampluribus aliis fidedignis testibus ad premissa vocatis
specialiter et rogatis, anno, indictione, mense, die et hora supradictis.

Consimile instrumentum habet quelibet pars.

(SN) Et ego Iohannes filius quondam Iohannis de Cervo, clericus opidi Traiectensis, Leo-
diensis dyocesis, publicus auctoritate imperiali notarius, premissis omnibus et singulis una cum
sculteto, scabinis et testibus prescriptis presens interfui, ea, ut prescriptum est, fieri vidi et
audivi hocque presens publicum instrumentum deinde fideliter confeci et propria mea manu
scripsi, quod meo proprio signo solito et consueto signavi, rogatus in testimonium veritatis
omnium premissorum, approbante hanc suprascripsionem suo in vicesima quinta linea.

180

[1371 januari 5 - 1373 oktober 3]

Paus Gregorius XI draagt abt en convent van Kloosterrade op Jacob
van Sinnich, priester in het bisdom Luik, als kloosterling tot de abdij toe
te laten.

Vermelding
Dit mandaat, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een vermelding in hierna nr. 184.
De passage waaruit het bestaan van een deperditum blijkt, luidt: (…) nos predictis abbati
et conventui nostris dedimus litteras in mandatis ut eundem Iacobum in dicto monaste-
rio in monachum reciperent et in fratrem et sincera in Domino caritate tractarent (…).

Datering
Van dit deperditum kan worden vastgesteld dat het, evenals de drie hierna te noemen
deperdita, van voor 3 oktober 1373 dateert. In het onderhavige geval zal het mandaat
ook dateren van na het aantreden van paus Gregorius XI op 5 januari 1371. 

Samenhang
In nr. 184 geeft de paus de dekens van de kapittels van St.-Paulus te Luik en van Onze-
Lieve-Vrouwe te Maastricht opdracht de slepende kwestie over de toelating van Jacob
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van Sinnich als kloosterling in Kloosterrade te beëindigen. In de narratio van die oorkonde
wordt een verzoek van Jacob van Sinnich als aanleiding voor dat mandaat aangehaald.
Niet alleen is dat verzoek (hier nr. 183) verloren gegaan, maar de weergave ervan in
nr. 184 bevatte aanwijzingen voor nog drie deperdita, namelijk een mandaat van de paus
aan abt en convent van Kloosterrade om Jacob toe te laten (het onderhavige deperditum),
een mandaat van de paus aan de deken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouwe te Maas-
tricht om het eerste mandaat te doen effectueren (hier nr. 181) en het antwoord van de
deken aan de paus, waarin hij verklaart waarom Kloosterrade weigerachtig blijft (hier
nr. 182).

181

[kort voor 1373 oktober 3]

Paus Gregorius XI geeft de deken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouwe
te Maastricht opdracht abt en convent van Kloosterrade ertoe te bewe-
gen Jacob van Sinnich, priester in het bisdom Luik, als kloosterling tot
de abdij toe te laten.

Vermelding
Dit mandaat, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een vermelding in hierna nr. 184.
De passage waaruit het bestaan van een deperditum blijkt, luidt: (…) nos dilecto filio
·· decano ecclesie Beate Marie Traiectensis dicte diocesis per alias nostras litteras manda-
vimus ut prefatos abbatem et conventum moneret et auduceret ut eundem Iacobum reci-
perent in monachum et in fratrem et sincera in divino caritate tractarent iuxta predictarum
eis dictarum continenciam litterarum (…).

Datering
Van dit deperditum kan slechts worden vastgesteld dat het van kort voor 3 oktober 1373
dateert.

Samenhang
Zie nr. 180 onder Samenhang.

182

[kort voor 1373 oktober 3]

Gerard Rost, deken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouwe te Maastricht,
bericht aan paus Gregorius XI dat abt en convent van Kloosterrade zich
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verzetten tegen de toelating van Jacob van Sinnich, priester in het bis-
dom Luik, als kloosterling van de abdij.

Vermelding
Deze brief, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een vermelding in hierna nr. 184.
De passage waaruit het bestaan van een deperditum blijkt, luidt: (…) alioquin idem
decanus nobis causam rescribetur rationabilem, si qua subesset, quarum id non debetur
fieri vel non posset, cum autem sicut eadem petitio subiungebat, licet prefatus decanus
eosdem abbatem et conventum postmodum monuisset iuxta earundem litterarum sibi
dictarum formam ut ipsum Iacobum in monachum reciperent et in fratrem, tamen abbas
et conventus predicti huiusmodi monitionibus obauditis allegantes in dicto monastrio
certum fore numerum monachorum ipsum Iacobum recipere recusarunt quamquam aliud
rationabile non proponerent quarum hoc facere non debentur.

Datering
Van dit deperditum kan slechts worden vastgesteld dat het van kort voor 3 oktober 1373
dateert.

Samenhang
Zie nr. 180 onder Samenhang.

Identificatie
Voor de Maastrichtse deken Gerard Rost, in 1374-1376 vermeld als opvolger van Eusta-
chius Sul, die in 1368 was overleden, zie Bosman, Onze Lieve Vrouwekerk, p. 181.

183

[kort voor 1373 oktober 3]

Jacob van Sinnich, priester van het bisdom Luik, verzoekt paus Grego-
rius XI om zijn toelating tot de abdij Kloosterrade door middel van een
mandaat te bewerkstelligen.

Vermelding
Deze brief, waarvan de tekst verloren is, is bekend uit een vermelding in hierna nr. 184.
De passage waaruit het bestaan van een deperditum blijkt, luidt: Exhibita siquidem nobis
pro parte dilecti filii Iacobi de Zinghe, presbiteri Leodiensis diocesis, peticio continebat
quod, cum olim idem probus cuperet una cum dilectis filiis ·· abbate et conventu monaste-
rii Rodensis ordinis sancti Augustini dicte diocesis in dicto monasterio sub regulari habitu
virtutum Domino famulari, (…).
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Datering
Van dit deperditum kan slechts worden vastgesteld dat het van kort voor 3 oktober 1373
zal dateren.

Samenhang
Zie nr. 180 onder Samenhang.

184

1373 oktober 3 Avignon

Paus Gregorius XI geeft de dekens van de kapittels van St.-Paulus te
Luik, van Onze-Lieve-Vrouwe en van St.-Servaas te Maastricht opdracht
toe te zien op de toetreding van Jacob van Sinnich, priester van het bis-
dom Luik, in de abdij Kloosterrade; eerder hadden abt en convent van
Kloosterrade en de deken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouwe te
Maastricht een mandaat met een gelijke strekking ontvangen, waartegen
de abdij zich had verzet.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Registrering
B. (1373 oktober 3) Rome, Vaticaans archief, Reg. Avignon, deel 188, fol. 229v -230r.

Regest
Tihon, Lettres Gregoire XI, p. 399, nr. 2323.

Identificatie
De identiteit van de oorkonder valt af te leiden uit de plaats van de registrering.

Datering
Het incarnatiejaar volgt uit het pontificaatsjaar van de oorkonder.

Samenhang
Zie nr. 180 onder Samenhang.

Tekstreconstructie en editie
Dit mandaat is alleen bekend uit een registratie in de pauselijke kanselarij in verkorte
vorm. Aangezien de redactie van de pauselijke oorkonden in deze periode aan stringente
regels was onderworpen, is het mogelijk tot op zekere hoogte de tekst van dit mandaat
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te reconstrueren. In onderstaande tekst zijn de verkortingen in het formulier tussen tekst-
haken aangevuld met hetgeen bekend is van de strenge eisen waaraan de formulering
van deze tekstdelen moest voldoen (zie Tangl, Päpstliche Kanzleiordnungen, p. 315-316,
nrs. 116 en 117); voor een verantwoording van deze handelwijze zij verwezen naar de
kopnoot bij hiervóór nr. 155.

[Gregorius, episcopus, servus servorum Dei] dilectis filiis ·· Sancti Pauli Leodiensis et
Sancte Marie ac ·· Sancti Servacii Traiectensis, Leodiensis diocesis, ecclesiarum decanis,
salutem [et apostolicam benedictionem]a.

Cupientibus vitam ducere regularem apostolicum debet adesse presidium ut eorum pri-
mum propositum possint ad laudem divini nominis adimplere. 

Exhibita siquidem nobis pro parte dilecti filii Iacobi de Zinghe, presbiteri Leodiensis
diocesis, peticio continebat quod, cum olim idem probus cuperet una cum dilectis filiis ··
abbate et conventu monasterii Rodensis ordinis sancti Augustini dicte diocesis in dicto
monasterio sub regulari habitu virtutum Domino famulari, nos predictis abbati et conven-
tui nostris dedimus litteras in mandatis ut eundem Iacobum in dicto monasterio in mona-
chum reciperent et in fratrem et sincera in Domino caritate tractarent quodque postmodum
cum predicti abbas et conventus mandatis huiusmodi obauditis ad efficere non curassent,
nos dilecto filio ·· decano ecclesie Beate Marie Traiectensis dicte diocesis per alias nostras
litteras mandavimus ut prefatos abbatem et conventum moneret et auduceret ut eundem
Iacobum reciperent in monachum et in fratrem et sincera in divino caritate tractarent iuxta
predictarum eis dictarum continenciam litterarum, alioquin idem decanus nobis causam
rescribetur rationabilem, si qua subesset, quarum id non debetur fieri vel non posset, cum
autem sicut eadem petitio subiungebat, licet prefatus decanus eosdem abbatem et conventum
postmodum monuisset iuxta earundem litterarum sibi dictarum formam ut ipsum Iacobum
in monachum reciperent et in fratrem, tamen abbas et conventus predicti huiusmodi moni-
tionibus obauditis allegantes in dicto monasterio certum fore numerum monachorum ipsum
Iacobum recipere recusarunt quamquam aliud rationabile non proponerent quarum hoc
facere non debentur.

Nos igitur volentes dictum Iacobum in huiusmodi suo laudabili preposito consonere dis-
cretione vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum per
vos vel alium seu alios vocatis qui fuerint evocandi de premissis vos diligenter infermetur
et si per infermacionem huiusmodi repereritis, eiundem Iacobum ad hoc fore ydoneum et
aliud canonicatum, non obstante ipsum Iacobum in prefato monasterio si in eo certus mona-
chorum numerus non haberetur et ex hec ipsum monasterium numerum non gravetur, vel eciam
si huiusmodi numerus ibidem forsan existit et de ipso numero aliquis deest ad presens
exnunc alioquin, quamprimum aliquem deesse contigerit auctoritate nostra recepi faciatis
in monachum et in fratrem sibique iuxta ipsius monasterii consuetudinem regularem habitum
exhiberi et de comunibus ipsius monasterii proventibus sicut uni ex aliis prefati monaste-
rii monachis integre provideri ipsumque ibidem sincera in Domino caritate tractari.

Contradictores auctoritate nostra appellatione postposita compenscendo non obstantibus
quibuscunque statutis et consuetudinibus monasterii et ordinis predictorum contrariis, iuramento,
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confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis aut si pro aliis scripta for-
san ibidem apostolica fuit directa seu si eisdem abbati et conventui vel quibusvis aliis,
communiter vel divisim, a sede apostolica sit indultum quod ad receptionem vel provisionem
alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici, suspendi vel excommuni-
cari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad
verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali
vel speciali cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter
non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differi et de qua cuiusque
toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

Datum Avinione, V nonas octobris [pontificatus nostri] anno tercio.

(Rechtsboven:) XIIII

185

1375 mei 31 Kaster

Willem VI, hertog van Gulik, en zijn vrouw (Maria) van Gelre bevestigen
op verzoek van abt en convent van Kloosterrade dat hun hof te Schlei-
bach door de vader van Willem van Gulik vrijgesteld is van diensten.

Origineel
A. Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 984. – Hoog 125/119, breed
276/276, pliek 26/27. – Door slijtage op de vouwen zijn gaten ontstaan, waardoor tekst-
verlies optreedt. – Een aan perkamenten strook uithangend zegel (bevestigingstype 10):
(S) rond wapenzegel (ad causas), in rode was, beschadigd (vgl. Ewald, Rheinische Sie-
gel VI, p. 12 en pl. 5, nr. 3). – In dorso: (17de/18de eeuw) Secundae litterae libertatis. –
(17de/18de eeuw) Sleichbach. – (17de/18de eeuw, op aparte papieren omslag, in ver-
schillende handen) Secundae litterae libertatis Schleibach, 1375 1 jan. – (eind 18de eeuw)
II.2.A.5. Ratification de l’immunite de Schleibach de tout genre de charges publiques
accordee par Guilleaume duc de Juliers l’an 1361 confirmee par son fils, 1 jan. 1375.

Afschrift
B. (ca. 1690) Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 828 (Cartularium III),
p. 157, nr. 71, naar A.

Regest 
Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 56-57, nr. 48.

Samenhang
De oorkonde werd uitgevaardigd op verzoek van abt en convent van Kloosterrade omdat
het origineel van nr. 175 onvindbaar was. 
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Teksteditie
Het tekstverlies op de vouwen was blijkens B al voor het eind van de 17de eeuw ont-
staan. 

·· Wir Wilhelm, van Gods gen[aden]a ·· hertzoge van Guilge ind van ·· Gelre, ·· greue
van Valkenborch ind herre zo ·· Monyoie, in[d Mari]eb van Gelre, van derseluer genaden
hertzoginne, greuynne ind vr[ouwe]c ·· der lande vurschreuen, vur ons ind onse eruen doen
kont allen luden ind kennen, want [die e]rsamed geistlige lude ·· der abt ind conuente des
godshuys van sHertzogen Roide vur ons comen sint ind gezoint haint dat wilne onse lieue
herre ind vade[r s]eligere gedaichte yn ind yrme godshuyse gevrijet hedde y[re]nf hoff zo
Sleydbach gelegen ind hedde yn daerup sine brieue ind segele doen geuen, dwilche brieue
si also verlacht hedden dat si zo desen zijden nae yren willen daerane niet comen in kon-
den, as si dat mit yren eyden zen heiligen verw[……]ndg behalde[n woe]ldenh ind ouch
behalden soelen, wilche zijt wir dat gebieden ind willen si des nyet zo erloissen, so hain
wir Gode zo eren [***ft]i ind vruntschaff die ons geschiet ind gedain ist van deme vurgen.
·· abde ind conuente van Roide, geconfirmiert ind [bestediget]j, confir[mieren]k ind beste-
digen mit disen brieue vur ons ind onse eruen, dem vurgen. abde ind conuente van Roide
ind yren nacoemlincgen alsulche brieue van vrijuncgen, as wilne unse lieve herre ind vadere
deme G[od]l genaide yn verleent ind gegeuen hadde off gegeuen moichte hain van deme
hove zo Sl[ei]dbachm, also dat wir vur ons ind unse eruen denselven hof [zo]n Sleidbach
mit sijnre zobehoere gevrijet hain ind vryen hudistaichs overmids desen brie[ue]o. Ind
kemen vrij sijn van allen dienste die ons of onse [erve]np dan af of daer vyss geschien
moichte. Bevelen ind gebieden daerumb allen [onsen]q amptluden ind scheffenen van ··
Wilhelmsteyne in[d van]r Oeuchen die nu sin of werden moegen, dat si den vurgen. abt ind
conuent van [Roide ind]s ouch yre nacoemlincge by deser tgenwordiger [….v]rijuncgent

yrss hoiffs van Sleidbach ha[l]denu kennen ind laissen zo ewigen dagen, d[aer]v weder niet
zudoen noch laissen geschien eyngerwis[e….]w dat onse ernste wille is.

Ind hain des umb gantze steitgeit unse segele an desen brie[ue]x doen hancgen, de gege-
ven wart zo Caster, up dach [Asce]nsionisy Domini anno Eiusdem millesimo trecentesimo
septuagesimo quinto. ··

(Onder de pliek links:) Orkunds heren Iohan van Hmz
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186

[1364 januari 31 - 1384 december 14, waarschijnlijk 1381 februari 20]

Willem van Merzenhusen, abt van Kloosterrade, klaagt Gillis van Nunhem
en de zijnen en Willem van der Stege aan bij de gezworenen van het verbond
van de landvrede wegens het aanvallen van hemzelf en het beroven van
de abdij, ondanks de verzoeningspoging door de ridders Schellart van
Frelenberg, Winrik van Weyenberg alsmede Sander van Aken en anderen.

Origineel
A. Aken, Stadtarchiv, Reichsstädtisches Archiv, I, oorkonden, nr. Z 224. – Hoog 224/222,
breed 229/231, geen pliek. – Op papier. – Onbezegeld. 

Datering
De brief is jonger dan hiervóór nr. 178 van 26 juni 1363, omdat Willem van Merzen-
husen toen nog geen abt van Kloosterrade was. De terminus post quem is de eerste
woensdag na de zondag Exsurge na 26 juni 1363. Vast staat dat de volgende bekende
abt, Jan van Rode, op 14 december1384 optrad (vgl. Trier, Staatsarchiv, Bestand Ta 66,
nr. 7). Wanneer Willem van Merzenhusen is aangetreden is onzeker. Men zou kunnen
vermoeden dat dit in 1381 heeft plaatsgevonden; in dat jaar begon namelijk de eerste van
een reeks registers, die nu verloren zijn. Deze registers zijn in de eerste helft van de 18de
eeuw door Heyendal (vgl. Haas, Inventaris Kloosterrade, p. 62) nog gezien. De woens-
dag na de zondag Exsurge valt in 1381 op 20 februari.

Lieue geminde herren, mit mijnen gebede ende waeldoet. 
Geweerdghe uch zu wissen dat mijn moeder mijnliche daghe gemacht hadde mit Gelijs

van Nuynhem, yren eydem, ouermitz wilge dage mijr Gelijs zu sande sijnen kneycht; he
wolde dye daghe leysten dye doch gehaldin woerdin, alzoe dat ich Gelijs boet van mijnre
moeder wegin der sachin der wijr samen ghaeus hadden zu bliuen bij des hertzogin mannen
van Guelge off vur sijnen scheffenen. Willich gebot Gelijs aldå ontsacht ende versacht,
umdat yme sijn wille steytlich nyet bliuen en muchte, um wilger sachin wille Gelijs mich
up den minlichen daghe mit sijnen gesellin dye hee mit yme bracht, verbulderde ende unge-
limps genuegh aen mich armen man bestont zu keren. Alsoe dat Johan van Uytwijc aldå
mijr up den scåendin vuesa untsachte ende in den dorpe då he mijr ontsachte, reyt deselve
Johan mit Tysgin van Kerke ende mit Dyederich van Nuynhem, Gelijs broeder, dye mir
doch nyet ontsacht hadden, noch sich bewaert in mijnre moeder hoff ende nåmen mijr aldå
mijne peerdt ende sluegin dye omme ende hulpen Johanne dye doch ewech vuren alzoe dat
dye ander gesellin dye mit yme då wåren, sij alzoe verre schuldgedey dat si sich nyet wael
bewaert hedden alsoe dat mijr doch mijne peerdt weder woerden, mer doch soe hauen mijr
Johan endeb Tysgin ende Dyederijch ontsacht ende synt mijne ontsachde vyant bouen dit
gebodt dat ich Gelijs geboedin haue.
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Warum lieue geminde herren, want ich allis rechtz ende allis bescheydtz aen uch bliuen
wille, soe clage ich uch klegelich over Gelijs, Johanne, Tijsgin ende Dyederichs dat yr mijr
um God dat umbescheyt wilt richten ende keren, dat mijr mijne smået gebessert muege
weerden.

Oych lieue geminde herren, geweerdge uch zu wissen dat der gesellin eyn van deme
goetshuse van Royde her Willem van den Stege, dat goetshues nacht ende dagh vurmaels
gerouft hayt ende grosen kenlichin kost ende schade gedåen haet unverschuldt, wåbij dat
datselue goetshues verderflich is; wilger sachin doch he ende mijn goetshues vur mijnen
zijden vermitz heren Schelart van Vrelenberg, heren Wynrich van Weyenberg, ritter; heren
Sanders van Aychin ende ander sijne vrundt luterlich gesoent waert ende dranc mijn goets-
hues in kenlichen schade, alsoe dat yme sijne soene van den goetshues gehaldin waert dat
men noch wael wijsen sal mit sijnen vrunden. Boven alle desen schade is he van nuwes
comen ende haet mynen goetshues ende mijrc untsaght, alzoe dat des goetshues hoyue en
deyl zu dryesch mues bliuen liggen. Ende sonderlingen dat leste he van Aychin reydt, reydt
he zu Vredenaldenhouen in des goetshues hoff ende ontsacht aldå den halfwinne in des hert-
zoginlande van Guelge. Nu gesceren du he zu Aychen reydt, dede he datselue ende wåend
yn aldå peerdt ende anderen plonder genamen hauen.

Lieue herren, want ich heyr um vernoymen haue dat ijr ynne verslicht mit denghenen
dod he ontghegin gebrucht hayt ende ijr uch sijnre aen noymen hayt, dar um ich oych dit
klegelich klage ende bidde um God ende um waeldoet dat ijr dit richten wilt van yme ende
ynen darzu wilt berichten dat he zu rechtin wille staen, idsij vur uch off vur geystlichen
gericht, des soelin ich ende mijn conuent allewegin bij recht ende bescheyde bliuen. 

Lieue herren, here nå denckt um Goeds wille, alzoe dat mijr ende mijnen armen goets-
hues dit gericht weerde. Ende låest mich dis ure geneytlich guetlich antwerde wissen mit
desen bode. God bewaer uch allewege ende gebyedt ouer mijn ende mijnre gesellin dyenst.

Gegeuen des gudensdages nå den sondage als men singt Exurge Domine.
Ende weert oych sache dat ijr mijr denseluen heren Willem wolt leueren, ich woldes mich

ummerme van uch bedanckin.

Willelm van Merzenhusen, abt zu Royde

(in dorso:) Aen eerbare wijse ende bescheyden heren, den herren ende geswårenen des
verbonds ende des gemeynen lantvredin tuschin Mase ende Rijn. Mijnen lieuen geminden
herren dd.
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BIJLAGE

Inkomsten en bezittingen van de abdij Kloosterrade; het ‘cijnsregister’

Bewaarplaats
Maastricht, RAL, archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 827 (Cartularium I), fol. 6v-8v.

Druk
a. Franquinet, Inventaris Kloosterrade, p. 95-105, nr. 112-4°.

Datering
Voor de samenstelling en de datering van de codex waarin het ‘cijnsregister’ wordt aan-
getroffen, zie Inleiding, p. XIII-XIV. Het cartulariumgedeelte van de codex dateert van
1222 à 1224. Het eerste deel van het cijnsregister is door dezelfde hand geschreven als
het cartularium. In dit gedeelte komt het jaartal 1225 voor. Dit wijst erop dat het regis-
ter in elk geval snel na de voltooiing van het cartularium is begonnen. Het is waar-
schijnlijk, maar niet zeker, dat latere delen van het register, die door andere handen
geschreven zijn, rond 1225 gedateerd moeten worden. De tekst van het register wordt
nog gevolgd door hiervóór nr. 106 van 1253. De datering van die oorkonde, 1253, waar-
schijnlijk 28 mei, is de terminus ante quem van het cijnsregister. 

Ontstaan
Het register is cumulatief en gaat terug op oudere gegevens. Onduidelijk is aan de hand
van welke bronnen hij is aangelegd. Het feit dat abt Rutger, wiens abbatiaat eindigde
vóór 1217, voorkomt in een passage die door de tweede hand in de tekst van de eerste
hand is ingevoegd, zou er op kunnen wijzen dat althans dit gedeelte van het register
teruggaat op een lijst die van oudere datum is.

Teksteditie
De tekst van dit cijnsregister bevat slechts weinig aanduidingen aangaande de structuur
van de tekst; bijna steeds loopt de tekst achter elkaar door. In deze editie is geprobeerd
de opgaven enigszins te structureren: waar het register zelf een duidelijke indeling in
‘alinea’s’ kent, is de tekst in de uitgave gescheiden door witregels; de aanduidingen die
op zichzelf staan en niet gevolgd worden door een bedrag en derhalve de indruk wekken
als rubrieken bedoeld te zijn, worden uitspringend afgedrukt en de individuele opgaven
beginnen steeds op een nieuwe regel. De structuur die door deze laatste ingreep aan de
tekst gegeven is, is een interpretatie. Alleen opgaven in het register die een grammaticale
zin vormen, worden afgesloten door een punt. 

Aan het begin van de laatste bladzijde van de codex, zijn hier vanaf noot xxx bij onlees-
bare passages tussen teksthaken de lezingen toegevoegd van Franquinet, Inventaris
Kloosterrade; blijkens p. 103, noot 1 was dit blad volgens hem ‘als buitenblad aan de
werking der lucht en aan ’t stof der eeuwen (...) blootgesteld geweest, [en] is de inkt op
vele plaatsen vergaan. Wat hier nog volgt heb ik meestal niet dan bij middel van reac-
tieven kunnen lezen’. Zie de afbeelding op p. 352-356.

(fol. 6v, kol. 1:)
Census annuales de Berge et de Bulsbach

Albertus Vmegotte X denarios et obulum
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Vritis molendinarius XI denarios
Warnerus de Berge XXII denarios et obulum
Irmengardis de Berge VI denarios
Godefridus Vrtel VI denarios et I gallinatium
Rudolphus de Berge XI denarios
Bonefatius et fratres sui de Berne V solidos et VI denarios
Henricus Iudensim de Viseto VII denarios et obulum et duos gallinatios
Gozwinus piscator XI denarios
Theodericus de Linse XIIII denarios et pictam
Thomas pelliparius XXII°s denarios
Bastinus de Viseto XXIII denarios et I gallinatium
Petrus II°s denarios et totidem gallinatios
Franco de Berge IIII denarios et totidem gallinatios
Gozwinus de Fonte I denarium

De Bulsbacha

Gertrudis IIII°r denarios et II°s gallinatios
Mathildis IIII°r denarios et II gallinatios
Florentius senex II denarios
Ruthgerus II°s denarios

In Sinnecheb

Isabel pro curte I denarium et II sumbrinos avene et II°s cappones
Godefridus I denarium et II°s sumbrinos avene et II°s cappones
Mathildis uxor Amilii III°s c denarios, III sumbrinos avene et II°s cappones
Theodericus Allec I denarium, II sumbrinos avene, II cappones
Iohannes Busse I denarium, II sumbrinos avene, II°s cappones
Eueza I denarium, II sumbrinos avene, II°s cappones
Due curtes mulieris cuiusdam Irmen II°s denarios, V sumbrinos avene et IIII°r cappones
Due curtes Manegoldi et uxoris eius Aue II°s denarios, V sumbrinos avene et IIII°r

cappones
Curtis domine Gisle VIIII denarios II°s sumbrinos avene, II°s cappones
Due curtes Godefridi Vulpis VII denarios et obulum, IIII°r sumbrinos avene et IIII°r cap-
pones
Curtis Alardi I denarium, III sumbrinos avene, II°s cappones
Tipoldus faber I denarium, II sumbrinos avene, II°s cappones
dAbbas Ruthgerus emit a Thiboldo nobili viro tria bonuaria terre prope Esch.
De terra in Ginuelt solvit Thiboldus modium siliginis et modium avene et II°s capones.
Richeza de Upsinnege solvit ecclesie III denarios et VI sumbrinos avene et V capones
de curtili quam legavit Thiboldus ecclesie. Albertus solvit III denarios.d

Nuedorpe

Curtis Haimonis fabri VII denarios et obulum, III sumbrinos avene et II°s cappones
Curtis Engele VII denarios et obulum, III sumbrinos avene et II°s cappones 
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a in margine met een andere kleur inkt: Summa denariorum XVIIII solidi IIII denarii et obulus, pulli IIII. –
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Curtis Hugonis VII denarios et obulum, III sumbrinos avene et II°s cappones
Curtis Tipaldi Grenechen VIIII denarios, III sumbrinos avene, II°s cappones
Everwinus Bule VIIII denarios, III sumbrinos avene, II°s cappones
Aua XI denarios et obulum, III sumbrinos avene, II°s cappones
Folbertus VII denarios et obulum, III sumbrinos avene, II°s cappones
Eppo Prux VII denarios et obulum, III sumbrinos avene, II°s cappones
Curtis Godefridi carpentarii II denarios, III sumbrinos avene, II°s cappones
Curtis domine Fridrunis II°s denarios, III sumbrinos avene et II°s cappones
Curtis Vdelini Sathane II°s denarios, III sumbrinos avene, II°s cappones
Terra Wikeri IIII denarios et obulum
Hec omnia Coloniensis monete

(fol. 6v, kol. 2:)
Nortbecce f

Curtis Stephani Honen IIII°r solidos et VI denarios et obulum, I sumbrinum avene, I cap-
ponem
Domina Agnes vidua XVIII denarios et obulum, I sumbrinum avene, I capponem
Curtis Bernardi VI denarios
Curtis Ricwini Maldersac IIII°r denarios
Giselbertus Scolme VI denarios
Otto harsiarius VI denarios
Winricus in Monte II solidos
Godinus filius Mabilie XIII denarios
Ticelinus iuvenis iuxta puteum XVIIII denarios
Ticelinus senex II°s solidos
Gerardus frater Herimanni XII denarios
Herimannus ipse XII denarios
Hereditas Henrici de Leodio II°s solidos
Henricus Wenke de Karne IIII°r solidos
Hec omnia Leodiensis monete solvenda partim in festo beati Martini, partim in foro Viseti

De elemosina domini Cunradig

Domina Mabilia VII denarios et obolum et maldrum avene, qualis est mensura in Dale-
heim, et pedem porci
Hereditas Berengeri VII denarios et obulum, maldrum avene et pedem porci
Hereditas Rantwini XV denarios, II maldra avene et dimidium porcum
Henricus XVIII denarios 
Hec solvuntur nobis de XVIcim iurnalibus terre quas libere contulit cum omnibus appen-
diciis, quod vulgo dicitur vorhure, uphual, niderval.
Buruenich III solidos in festo Martinih

Wilre in Plano III solidos et VI denarios
Erlepe VI denarios
Vrisheim XII denarios
Semdorp XXVII denarios
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Angilstorp III solidos et IIII°r denarios et Achs II denarios et IIII°r cappones
Dezstorp II°s solidos
Ethchendorp III solidos
Trozdorp XII denarios
Liche III solidos in maio et III solidos in festo Martini
Berche VIIII denarios

Ambele
Ludolphus III solidos et de eadem terra uxor Dume solvit XII denarios.
Filii Blesse VII solidos duobus denariis minus in festo Martini
Franco de Ambele XXXIII denarios
Gudolsuisrode III solidos in maio et III solidos in festo Martini
Louenich XII solidos in maio et in festo Martini
Didrode in festo Lamberti XII solidos et VI denarios

Census de Douerni

Sibertus de Hugillinhouin II°s denarios
Vdo de Bisheim II solidos et IIII°r cappones
Iohannes de Douern XXI denarios et III pullos
Engelradis XI denarios et V pullos
Alardus de Sualmbreth XII denarios
Erincsheim II solidos
Almutzheim XII denarios
Wanle de molendino XI solidos duobus denariis minus, in festo Thome
Barmen de molendino VII solidos in festo Iohannis partim et in Nativitate Domini par-
tim
Vridenaldinhouin VIII solidos tribus denariis minus
Setterich XV solidos duobus temporibus Seruatii et Martini
Bastwilre II denarios
Merbure XXXa denarios duobus temporibus maio et Martini
Burnesleide II solidos
Leindinsheim XII denarios et II°s cappones
Uphoingin VIII denarios
Hoingin maldrum siliginis
Alstorp VI denarios de bonis Valendre

Louerche
Albertus XVIII denarios et II°s cappones
Adam X denarios et II°s cappones
Filius sacerdotis VIII denarios de silva
Item quidam de parte silve II°s denarios et II°s cappones

Durin
Filii Demudis XIII denarios
Ecclesia de Veldene II°s denarios

De bonis Siburgis
Bertramus Wolf VI sumbrinos tritici de duobus diurnalibus
Idem de tribus diurnalibus quos coluit Heinricus villicus, solvit VI sumbrinos tritici.
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(fol. 7r, kol. 1:) De bonis domne Iutte ibidemj

Hartliuus villicus VIIII solidos
Iutta IIII°r solidos
Gerce IIII°r solidos et IIIes denarios et IIIes obulos de bonis Henrici plebani

Wrzwilre
Faber IIII°r denarios

Kinzwilre
Winricus II°s solidos
Ertburg VI solidos duobus temporibus
Butzdorp XIIII denarios
Christianus de Mercene II°s solidos et II°s cappones
Curtis Marsilii in Inferiori Mercene XII denarios
Ywanus IIII°r denarios de prato

Bungardin
Gerardus X denarios

Burnehim
Filius Macharii II solidos et maldrum siliginis
De bonis unde concambium fecimus cum monachis de Valle Dei IIII°r solidos et IIIes

denarios
Item ibidem XII denarios
Lincenich IIII°r solidos
Loisbeche IIII denarios
Buslar XX denarios et XX°s cappones
Ibidem mercennarius solvit VI sumbrinos siliginis de tribus diurnalibus.
Walderche XV denarios de silva
Teodericus de Serstorp prope Wrmek XII denarios

Niuelstein
Gertrudis XXXa denarios et maldrum avene et quantitatem lini, quod dicitur scaz

Kotterdale
Herimannus solvit tantundem.

Mercstein
Wilhelmus mide Ezze XVI denarios
Henricus filius Gertrudis VI denarios
Filius Blanckardi Vulinbach VI denarios de I° diurnali
Henricus carpentarius II°s denarios in festo Martini de duobus diurnalibus

Wrselden 
Ad hospitale XI solidos et III denarios
Albertus Badegans XII denarios de silva

Gymnich
Cunradus Clivie solvit II° maldra tritici.
Scurin VI maldra tritici et II°s sumbrinos
Erlepe VI denarios et decimam de IIII°r mansis et dimidio
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Hi sunt census nostri de Worselden.l

Henricus III solidos campanarius de IX diurnalibus
Henricus Bircob III solidos et III denarios de X diurnalibus
Scherbart de Helkerode de terra fratris Erwini VIII denarios
Godefridus de diurnali et dimidio X denarios
Gerardus Placenta de curte et XX iugera ad medietatem colit hereditarie.
Idem solvit VI denarios annuatim.
In festo sancti Stephani Henricus opilio XIII denarios et obulum et II capones
Eodem die Iacobus molendinarius XIIcim denarios et II°s capones
Henricus carpentarius de Enfelt II°s denarios diurnalibus ibidemm

Theodericus advocatus de Bruchge III solidos et VI denarios Coloniensis monete de XXti

diurnalibus aput Urolfsmare in Purificatione
De molendino supra Aften X solidos Coloniensis, medietas in Natali et alia in festo beati
Iohannis Baptiste
Ad castrum Albertus XIIcim denarios Coloniensis de II°bus diurnalibus arabilis terre et uno
diurnali silve, quos dedit nobis domina Christina de Ketzensif n

Rudolphus frater Ludewici villici VI denarios Coloniensis de novali quo itur Rutcelfelt 
Godefridus niger IIII°r sumbrinos avene de tribus diurnalibus Rucelfelt
Henricus Weifirus VI denarios de curtili super Uermem
Valinus III obulos de curtili ibidem
Gerardus Berdechen II pullos de curtili ibidem
Meinerus carnifex II solidos et IIII capones de prato
Walterus XII denarios de domo prope molendinum
Theodericus IX denarios ibidem
Bertramus et Iohannes, frater suus, XVI denarios et dimidium maldrum siliginis
Idem Iohannes solvit ibidem II capones et unum denarium et de bonis suis in quibus
moratur prope Streifelo IX maldra siliginis et IX maldra avene et II capones.
Require ad talem sigdem M o

(fol. 7r, kol. 2:)
Descriptio terre que decimas persolvit ecclesie in Lomunzheim p. 

Tres diurnales Petri inder Sleidin
IIII°r diurnales in Ouleq

In Huswilre diurnalis et dimidium
Ius diurnalis et diurnalis quem cambivit erga Rungin
Mansus qui fuit Henrici Vireuei
Elgeri III diurnales et III diurnales in Huntovle
Iuxta silvam Embriconis II diurnales et dimidium
Ius diurnalis iuxta viam que ducit Steine
Ius diurnalis quem cambivit erga Herdewinum
Gerlacus miles solvit de omni terra sua in Lomuntzheim exceptis VIII diurnalibus.
Baldewinus solvit de omni terra sua.
Bertramus de suo manso
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Berta de suo manso
Sophia de suo manso
Henricus braxator de manso
Gerlacus Rump de manso
Cristianus molendinarius de omni terra sua
Mathildis Snade de omni terra sua
Rucherus de omni terra sua
Henricus faber de diurnali et dimidio
Wigmannus scultetus de manso
Henricus Vircinpenninc de omni terra sua
Omnis terra de curia comitis solvit.r

Henricus molendinarius de omni terra sua solvit.
Henricus filius Hugonis de I° diurnali versus silvam
Winandus Piramors de I° diurnali
Hille de I° diurnali
Albertus episcopus de omni terra sua excepto diurnali
Erwinus de I° diurnali
Henricus Hane de II diurnalibus
Iohannes de duobus diurnalibus
Omnis terra in Otthenheim solvit exceptis IIII°r diurnalibus.
In Wizheimeruelde Winandus solvit de duobus diurnalibus.

Decima de Steines

Henricus Runge et frater eius Winant Piramors solvunt de manso.
Item Henricus solvit de manso Wolframi.
Henricus Scurnere de manso
Mathildis filia Carisme de manso
Henricus Clum solvit de manso.

Preterea indubitanter sciendum quod omnis terra que specialiter spectat curiam in Lomuntz-
heim dotalis et prebendalis ecclesie ibidem nullas solvit decimas et quicunque hanc liber-
tatem habitam post fundationem illius ecclesie in annum millesimum ducentesimum vigesi-
mum quintum infringere vel attrectare vel usurpare presumpserit perpetuum anathema sit.
Amen.t

(vervolg van kolom 1:)
Euerardus XII denarios ibidem
Walterus VI denarios ibidem
Henricus XII denarios ibidem
Macharius carpentarius XII denarios ibidem
Engebrandus XVIIII denarios ibidem
Arnoldus VI denarios et II capones ibidemu

Albertus II pullos de curtili ibidem
Isti denarii sunt omnes Coloniensis et solvuntur medietas in festo beati Martini et alia
in festo beati Seruatii.v

Arnoldus Kyrnewiuel VIII denarios et II capones de terra prope Meineweiden 
Idem solvit modium siliginis de tribus diurnalibus Nuelenden.
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Willelmus miles ibidem modium siliginis de IIIbus diurnalibus
Idem Willelmus est homo ecclesie de tribus diurnalibus et tenetur placitis interesse. Ipso
decedente in recipiendo feode filiusw dabit VI denarios et sic dominus abbas conferet ei
feodum.
Henricus Poissac dex XIIIIcim diurnalibus III solidos Coloniensis et VI denarios
Henricus filius Ernesty VIII denarios de duobus diurnalibus ibidem
Mansionarii domini ducis solvunt nobis marcam, cuius medietatem celerarius recipit in
festo beati Seruatii et custos aliam in festo beati Martini.
Godescalcus medicus IX denarios et II capones
Heimeche IX denarios et duos capones ibidem de curtili et suis appendiciis
Cunradus XII denarios Coloniensis et II cappones de curtili et modium siliginis de tribus
diurnalibus ibidem
Gerardus filius fabri X denarios et II capones
Thilemannus Brunst X denarios et II capones ibidem
Henricus cum mitra VI denarios et II capones ibidem
Elebertus et frater suus III denarios et II capones
Henricus Speth X denarios et II capones ibidem
Ensfridus filius Neptuni VI denarios et II capones de curtili ante curiam nostram Anstela
Gerardus van Meholthe unum denarium Coloniensis de duobus diurnalibus lignorum
Albertus ibidem IX denarios Coloniensis et maldrum avene et IIII°r maldra siliginis et
IIII pullos de domo et VIII diurnalibus arabilis terre

(fol. 7v, kol. 1:) A Theoderico et fratre eius Huberto de Vrisheim emit abbas noster Erpo
allodium quoddam in quo est curtis habens vineam unam. Hanc vineam colit cuius feo-
dum est et duas partes vini dat ecclesie, terciam retinens sibi. In eodem allodio est arabi-
lis terra que solvit IIII°r solidos et IIII°r denarios Coloniensis monete et duos gallinatios et
sextarium vini, quod vulgo dicitur virdeil. Redemit eciam ab eisdem duas vineas datis
tribus marcis, quarum una est affinis predicte vinee, alia iacet supra viam que ducit ad
ecclesiam Brinich. Has duas vineas qui colit, non in medietatem dat ecclesie et nichil iuris
accipit ab ecclesia.

Emit etiam a quodam Hartliuo filio domine Gisele vineam trium iugerum que vulgo
diurnales vocantur, que sita est in loco qui dicitur Holingenhouen, et IIII°r iugera silve infra
silvam que dicitur Vele. Medietas huius vinee nostra est.

Emit etiam vineam habentem duas partes iugeri a quodam Rudolpho et tres particulas
terre in villa Derstorp et medietatem quam tam de vinea quam de terra accipimus.

Emit etiam a quadam domina Eulalia et filio eius Gozmaro in villa Horgendorp duas par-
tes vinearum et IX iugera et paulo amplius terre arabilis VIII marcas et dimidium. De terra
solvuntur nobis duo solidos et II denarios medietatem de vineis accipimus.

In predicta villa emit etiam a quodam Iwano duas partes vinee et V iugera terre, de qui-
bus medietatem accipimus. Una harum vinearum iacet in quadam curte, alia in vineis que
dicuntur Vlathe.

Emit etiam a quodam Henrico salsario tria iugera et amplius terre arabilis in villa Burn-
heim.

A quodam Peregrino de Horgedorp emit etiam duas partes vinee in eadem villa, una
iacet circa inferiores partes ville, alia in vineis que dicuntur Vlagchen. 
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Emit etiam a quodam Theoderico qui dicitur Bose vineam retro ecclesiam Sancte Wal-
burgis et duas partes terre arabilis que iacent infra predictam villam.

A quodam Heidenrico emit tribus marcis denariorum Coloniensis monete vineam haben-
tem quartam partem iugeri unius et duo iugera silve, que solvunt nobis IIII°r denarios. 

Emit etiam a quodam Gozwino et uxore eius Gertrude terciam partem iugeri tribus marcis
et VII solidis Coloniensis monete.

Gerardus filius Everwini XV diurnalesz et diurnales prati
Albero VI diurnalesaa

Gunterus IIbb diurnales
Methildis etcc filius ipsius Gerardus et duo filie ipsius Herlogis et Elizabeth XV diurnales
et curtim
Herimannusdd de Ertburch VI diurnales
Lambertus de Overmerzeneee diurnalem et dimidium
Engelratff uxor eiusdem Lamberti V diurnales
Bertolphus IIIgg diurnales
Berengerus Grivehh III diurnales
Bernerus et frater eius Hunicho de Bergeii XV diurnales et prati diurnalem
Gerardus cum matre sua Hadewige XV diurnales
Ricolphus de Lynnechejj III diurnaleskk

Rutgerus de domo et curia XII denarios et II caponesll

Albertusmm de domo et curiann XVIII denarios et II capones
Gerardus filius Reinberni de domo ibidem II solidos et II capones manoo

[M]ansi domini ducis solvunt nobis marcam medietatem in maio et aliam in festo sancti
Martini.
Arnoldus de Anstele solvit XIIcim maldra, medietas siliginis et altera avene.
Idem II solidos et II capones de curte
Cunradus VI sumbrinospp

Heinricus Walo V maldra
Ludolphus et gener (fol. 7v, kol. 2:) suus V maldraqq

Nycholaus pullum de quarta parte iugeri
Godefridus et Heinricus Spet XIcim sumbrinos
Gerardus filius Macharii II modios
Heimmicho I maldrum
Gerardus filius fabri VIII sumbrinos
Heinricus I modium
Mychael I modium
Iutta VII sumbrinos
Isti omnes hereditarie solvunt cum omni iure quod dicitur upfal et niderval.

In Horgindorp arabilis terra ecclesie nostre de Rode
Tres diurnales iuxta villam

343
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Duo diurnales iuxta viam qua itur ad ecclesiam Brinich
Tres diurnales iuxta viam qua itur Sethme
Item ibidem duo diurnales
Unus diurnalis in exteriori Sleidin
Duo diurnales in loco qui dicitur Sleiche
Duo diurnales in loco qui dicitur Kursce
Tres diurnales et dimidium iuxta silvam que dicitur Eicholz
In via molendini supra glaream IIII diurnales
In via que ducit Wideich diurnalis et dimidium
Iuxta lapidem unus diurnalis
Item altius ibidem duo diurnales
Iuxta Bucholz unus diurnalis
In campo Derstorp unus diurnalis
Versus Sethme diurnalis et dimidium
Summa XXX diurnales et dimidium

Vinee in Horgindorp
In Birceberg diurnalis et dimidium
Almerus et Herimannus diurnalis in Holtcinwege
Henricus dimidium diurnalis ibidem
Vortliuus et Wiricus diurnalis in Meggelingin
Wiricus dimidium diurnalis in Wirsirstich
Item dimidium diurnalis in Holcegazze
Vortliuus diurnalis
Ecclesia colit diurnalem iuxta vineam Beatricis.
Item colit diurnalem vinee que dicitur Beatricis.
In villa colit ecclesia duos diurnales et particulam vinee ante curiam Everardi.
In Derstorp [*** Heinricus colit]rr de Ludindorp dimidium diurnalem
Reinerus [colit]ss in Treuinstorp diurnalem
Item colit diurnalem in Dalewingart.
Winricus colit ibidem quartam partem vinee.
Cristianus duos diurnales ibidem
In Hellecuthin dimidium diurnalis
Ibidem habet ecclesia nostra XIIII diurnales silve, unde solvit annuatim maldrum tritici
dominis de Sancto Petro Colonie.

Census ibidem 
Cunradus et Volcwinus solvunt in festo Martini de curte sua et terra IIII°r solidos et IIII°r

denarios.tt

Herimannus filius Embriconis XII denarios et duos pullos de vinea
Embrico frater eius VIIII denarios de terra
In Waledorp VI denarios de terra
Cristianus filius Cunradi Appilman duos solidos et duos pullos de vinea
Iutta VI denarios de vinea
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Wiricus VI denarios de vinea
Amelungus de Merreche XII denarios de vinea in Himberg
Henricus de Weterche solvit annuatim amam vini de duobus diurnalibus vinee in Ginhouin.
In Hessinchouin habet ecclesia nostra VII diurnales silve et dimidium.
Item duos diurnales silve inter silvam Cunradi Wilde et silvam domine Ide.
Item VII diurnales silve et dimidium qui dicuntur Kluppilholz

uuNotum sit omnibus fratribus Rodensis ecclesie, quia census in hoc quaternione conscriptus,
si diligenter fuerit congregatus, pervenit ad summam XXV marcarum Coloniensis et VII
solidos et VI denarios et XXV solidos Leodiensis et cappones CXXXV et alios pullos XXI
et tritici XI maldra, siliginis VIII modios. Item siliginis XXXVII maldra et duos modios
avene et maldra avene XLI et IIII sumbrinos. In Arwilre sextaria avene XX et dimidium.uu

(fol. 8r, kol. 1:)
Census annuales in Arwelervv

Budindorp
Fratres de Fusnich solvunt XII denarios de silva.
Fratres de Andernaco XII denarios de eadem silva
Engelbertus de Heimersheim VII denarios et obulum de eadem silva
Cuno campanarius obulum de eadem silva
Arnoldus de Alumdorp XX denarios de terra arabili
Ibidem Cunradus XX denarios de terra arabili
Arnoldus de Binchouin IIII denarios de terra arabili
Herimannus de Lantirshouin II denarios de curte
Iohannes ibidem V denarios de curte, quam ecclesia potest recipere dum voluerit, quia non
habet eam hereditarie.

Horinchouin
Theodericus VI denarios de curte et de vinea I denarium
Ibidem Adeleidis X denarios de domo
Ibidem Ludewicus [XII] denarios de curte quam non habet hereditarie
Item solvit XII denarios de eadem domo qui sunt abbatis et solvit de vinea II denarios
I obulum.
Item solvit II denarios de silva qui sunt abbatis.
Ibidem quedam vidua solvit obulum de parte vinee.
Cunradus de Wadinheim I denarium de curte
Ibidem Theodericus VI denarios de domo

In Arwilre
Gerardus Haninstein XI denarios de curte
Hildegundis VIII denarios et maldrum avene de curte
Cristina IIII denarios de curte
[E..g]awif IIII denariosww de curte
Gerlacus Tusce V denarios et obulum et maldrum avene de curte
Herburgis VIII denarios et maldrum avene de curte
Albirnis VIII denarios et maldrum avene de curte
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baar.
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Theodericus VIII denarios et maldrum avene de curte
Herimannus Dvin XI denarios et VII sextaria avene et dimidium de curte
Curtis Godefridi Cirewist VIII denarios et IIII sextaria avene et dimidium
Iutta I denarium de parte vinee
Wolbero [I] solidum de curte
Arnoldus IIII denarios et dimidium maldrum avene de curte
Fridericus Fregxx VI denarios et IIII sextaria avene et dimidium de curte
Gozwinus IIII denarios et dimidium maldrum avene de curte
Henricus Store VI denarios et IIII sextaria avene et dimidium de curte
Gerardus Sueuus VIII denarios et maldrum avene de curte et duos denarios de parte
vinee
Waltherus IIII denarios de curte
R[u]leyy III obulos de parte vinee

In Gerolshouin
Adeleidis XIII denarios de curte 
Henricus Virlinc IIII denarios de vinea
Item solvit obulum de vineola.
Mathildis I denarium de parte vinee
Item solvit III obulos de arboribus pomiferis.
Henricus Kinne XI denarios de curte
Otto IIII denarios de vinea
Herimannus III obulos de vinea
Arnoldus II denarios de vinea

In Walprezhouin
Godefridus magnus IIII denarios de vinea
Godefridus parvus I denarium de terra

In Dernowe
Krowil III obulos de terra
Wickerus III obulos
Henricus faber XVI denarios de curte et terra
In Sueinart ubi dividimus cum dominis de Sancto Seruatio nos recepimus III solidos
duos denarios.
Guntramus VI denarioszz

In H[emi]shouinaaa

Ibidem Mathildis VI denariosbbb et sunt abbatis
Theodericus XI denariosccc et sunt abbatis
Cunradus III denariosddd et sunt abbatis
Arnoldus Minnegolt II denarios et dimidium amam vinieee

Ius autumpnale in Arwilre fff

Euerardus IIII denarios et dimidium proventum vinee
Bertolphus I denarium et dimidium proventum vinee
Engilbertus I denarium et dimidium pro[ventum]ggg vinee
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xx hierna een vlek zonder betekenis, geëxpungeerd. – yy door slijtage op een vouw in het perkament moei-
lijk leesbaar, aangevuld naar Franquinet, Inventaris, p. 101. – zz boven de regel: de curte. – aaa lezing is
onzeker door een vouw in het perkament. – bbb boven de regel: de curte. – ccc idem. – ddd boven de regel:
de terra et silva. – eee boven de regel: de curte sua. – ff in margine met lichte, sterk verbleekte inkt: Summa
denariorum i[uris au]tump[nalis]. – ggg onleesbaar door een vouw in het perkament.
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Item Engilbertus et frater suus III denarios et dimidium proventum (fol. 8r, kol. 2:) vineehhh 

Ibidem solvit Engilbertus III denarios et dimidium proventum vinee.
Meus II denarios et dimidium proventum vinee
Henricus Virlinc III obulos et dimidium proventum vinee
Cristianus III obulos et dimidium proventum vinee
Mathildis IIII denarios et dimidium proventum vinee
Theodericus III obulos et dimidium proventum vinee
Otto III obulos et dimidium proventum vinee
Herimannus Dvin I denarium de vinea, in qua nos recipimus duas partes, ipse recipit ter-
ciam partem.
Item solvit I denarium de vinea in qua nos recipimus duas partes, ipse recipit terciam.
Arnoldus II denarios et dimidium proventum
Godefridus Longus I denarium et dimidium proventum
Herimannus coriarius II denarios et dimidium proventum
Uxor Gerlaci I denarium et dimidium proventum
Alexander et frater suus I denarium et dimidium proventum
Krowil II denarios de vinea, in qua nos recipimus duas partes, ipse terciam
Painus miles de Saffinberg II denarios de vinea
In dimidietate vinee nos recipimus duas partes, ipse terciam; de altera parte vinee reci-
pimus dimidium proventum.
Henricus faber II denarios de vineis; in fixa vinea recipimus duas partes, ipse terciam;
in plantaria vinea recipimus dimidium proventum.
Helewigis II denarios de vinea et dimidium proventum qui parat ventilabra II denarios
de vinea et dimidium proventum
Bernardus II denariosiii

Theodericus VII denariosjjj

Reinerus Vogil VIII denarioskkk

In Bacheim
Gerardus Rusce annuatim amam vinilll

Gozwinus dimidium amam vinimmm

Dume V sextaria vini et terciam partem sextariinnn

Baldewinus III obulosooo

Theodericus III denariosppp

Henricus de Hemishovinqqq

Volcoldus obulum et Episcopus obulumrrr

Rudincgerus obulumsss

Florentius I denariumttt

Godefridus Longus denariumuuu

Dum annona forestaria fuerit congregata estimatur ad pretium et dominus abbas Pru-
miensis de taxato solus recipit dimidietatem, aliam dimidietatem dimidium recipit comes
Seynensis, de residua parte nos recipimus V° partes et domini de Sancto Seruatio reci-
piunt duas partes.
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hhh in margine door een andere hand met lichtere inkt: [***]nolium III solidi et VII denarii, lager: V sol-
idi V denarii vinee. – iii boven de regel: de vinea. – jjj boven de regel: de pomeno. – kkk boven de regel:
de curte. – lll boven de regel: de duabus particulis vinee. – mmm boven de regel: de curte sua. – nnn boven
de regel: de vinea sua. – ooo boven de regel: de vinea en ius autumnale. – ppp boven de regel: de curte. –
qqq boven de regel: denarium et obulum de terra et I denarium de vinea. – rrr boven de regel: de iure
autumpnali. – sss boven de regel: iure autumpnali. – ttt idem. – uuuidem; in margine R/.
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Sara I denarium
Ludevicus I denarium
Henricus I denariumvvv

Henricus socer suus VIIII quadrantes
Henricus Schikke de duobus diurnalibus vinee annuatim II denarios
Philippus rector VIIII quadranteswww

Budindorp
[III] diurnales vinee et dimidium diurnalem in XV particulisxxx et vinum illud [no]bile est

Binchouin
II diurnales vinee; colonus solus recipit dimidium et nos alterius dimidii terciam partem.

Lantershouin
De dimidio diurnali recipimus dimidium.
Versus Wadinheim Herimannus campanarius de duabus particulis vinee dat nobis di-
midium.
Iuxta Wadinheim emit dominus abbas particulam vinee, ibi recipimus dimidium.

Horinchouin
Colit ecclesia nostra dimidium diurnalem, alteram partem colit abbas et nobis dat di-
midium.
Ibidem Beatrix colit partem vinee et terciam partem dat ecclesie nostre.
Theodericus Zom colit diurnalem, nobis dimidium.
Ludewicus de parte vinee dat nobis dimidium.yyy

Versus Wadinheim colit ecclesia duas partes vinee.
Versus Hemincshouin colit ecclesia IIII diurnales vinee.
Ibidem quedam mulier de dimidio diurnali dat nobis dimidium.
Ibidem Henricus de dimidio diurnali dat nobis dimidium.
Ibidem tres viri de duobus diurnalibus et dimidio dant nobis dimidium.

Bullincshouin
Euerardus de diurnali vinea dat nobis dimidium.
Iutta de dimidio diurnali dat nobis dimidium.
Iutta et liberi eius de diurnali vinee dant nobis dimidium.
Theodericus de dimidio diurnali dat medietatem.
Rudolphus Scillir de dimidio diurnali dat dimidium.
Winricus Hosprunc de dimidio diurnali dat medietatem.
Hadewigis minus quam de dimidio diurnali dat medietatem.
Volcoldus de dimidio diurnali dat medietatem.
Episcopus de dimidio diurnali dat medietatem.
Winandus de diurnali dat medietatem.
Cristianus de diurnali dat dimidium.
Adeleidis de dimidio diurnali dat dimidium.
Filii Adeleidis de diurnali dant medietatem.
Alexander et Henricus de diurnali dant medietatem.
Godefridus husman minus quam de dimidio diurnali dat dimidium.
Herimannus Dvin de diurnali vinee quartariam minus dat dimidium.
Item de dimidio diurnali in monte dat dimidium.
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vvv boven de regel: iure autumpnali. – www boven de regel: iure autumpnali. – xxx boven de regel: has colit
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Heimechin de particula vinee dat dimidium.
Rudolphus filius Emmelricizzz (fol. 8v, kol. 1:) de dimidio diurnali nobis dataaaa

[***Adeleidis de particula vinee *** de diurnali dat dimidium.
Luchardis de particula vinee dat dimidium.
Dedelricus de particula vinee dat dimidium.
Theodericus de *** dimidium 
Adeleidis de *** dat nobis tres cophinos et *** 
Henricus Virlinc de vinea sua dat nobis dimidium.
Gunthardus de particulis vinee dat medietatem] in Snegulhart.
Gerardus de proventu [vinee dat amam.]
Herimannus [de] vinea sua dat amam.
[Rule] de particula vinee dat dimidium.
Henricus [Dorel]ich de vinea sua [dat dimidium.]
Ge[rardu]s de vinea [sua dat dimidium.
Cristina de vine]ola sua dat dimidium.
Euerardus [de vinee duabus particulis dat dimidium.
Theodericus] de vinea sua dat dimidium domino abbati.
[Arnoldus Minnegot de duabus vineolis dat] dimidium nobis.
Gerardus Suevus de dimidio diurnali dat dimidium.
W[ol]bero [..... nos reci]pimus tres cophinos, ipse retinet tercium.
Rudincgerus de diurnali dat dimidium.
Item Gerardus Suevus de dimidio diurnali et amplius dat dimidium.
Emmelricus de dimidio diurnali dat dimidium.
Malthildis vidua tres particulas decimatas plus quam dimidium diurnalem [colit et] dat
nobis dimidium.
Wolbero de dimidio diurnali dat dimidium.
Bernardus minus quam de dimidio diurnali [dat dimidium.]
Gozwinus L[o]mundeshin parum [minus] quam de diurnali dat dimidium.
Arnoldus [de] dimidio diurnali [dat] dimidium.
Herimannus [cor]iarius de diurnali in Willoifdale dat dimidium.
[Wilfri]dus husman de particula vinee dat dimidium.
[Item de] particula vinee iuxt[a ........]houin dat dimidium.
Irmentrudis uxor [Christiani] de dimidio diurnali dimidium
Item de particula vinee dat dimidium.
Herimannus [Wald]unc et Theodericus frater suus [de quartaria] vinee dimidium dant
domino abbati.
Item Irme[ngardis de dimidio diurnali dat] nobis tres partes. Sibi retinet quartam partem.
Herimannus et Theodericus [frater suus] de duabus particulis vinee dant
dimidium.
Florentius scultetus de diurnali [dat dimidium.bbbb

Godefridus Brevis de diurnali et quartaria vinee dat dimidium.
Item Florencius (fol. 8v, kol. 2:) ***] 
Filii Hagin de dimidio diurnali dimidium
[.]ol[bod]us [***] dat dimidium.
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zzz vanaf hier is de tekst zeer slecht leesbaar. – aaaa hierna is 51⁄2 regel onleesbaar geworden door slijtage
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Helewigis de diurnali [dimidium
Henricus *** de duobus diurnalibus dat dimidium] ecclesie nostre.
Item H. Schikke de duobus diurnalibus dat dimidium [...
Hoc est sciri quo] donatore has vineas [.... 
Mathi]ldis col[*** de diurnali] et dimidium in [M]ushelte [.......dat dimidium.]
Gerolphus nobis [***] de dimidio diurnali dat dimidium.
Engilbertus de [dimidio diurnali dimidium *** diurnali dat dimidium.
Theodericus Sibbe de dimidio diurnali ***
Philippus rector de dimidio diurnali dimidium ***]
Meus de diurnali dimidium
[Balde]winus de vinea [***] dat dimidium diurnalis. Recipit sibi duos [***].
[Cristianus de dimidio diurnali] recipit sibi duos [cophinos tercium nobis 
.......]le solvit nobis pullum.
Rudincgerus Cendechin diurnal[***] cum nobis [duos pullos *** 
Henricus de Hulsincshouin de dimidio diurnali] dat nobis terciam partem et pullum [..]. 
Ro[.]ellus in memoriam [...] nobis dat nobis terciam partem et pullum.
Henricus de dimidio diurnali dat terciam partem nobis et pullum.
Theodericus de quartaria vinee dat nobis medietatem.
Ingilbertus et Herimannus de quinque quartariis vinee dant nobis dimidium et solvunt
[tres denarios].cccc

[Idem] Engilbertus de dimidio diurnali dimidium nobis et duos denariosdddd 

Malbodo de V quartariis vinee habet terciam partem vinee et dat nobis dimidium et iste
V quartarie vinee solvunt duos denarios.eeee

Gertrudis de quartaria vinee in Cob dat nobis dimidium.
Arnulfus de dimidio diurnali in Cob dat nobis dimidium.ffff

[Item sep*** III] diurnales vinee 
In loco qui dicitur Kissil plus quam dimidium [diurnalis,] turri[m] est[atis] diurnalis et
dimidium 
[Iuxta tiliam] plus quam dimidium diurnalis
Item ibidem tercia pars diurnalis
[Qua itur] ad Vallem Sancte Marie tres diurnales
Ibidem tres diurnales iuxta Wolberonem
[Item ibidem dimidium diurnalis]
Item ibidem tres diurnales vinee
[Dimidium diurnalem colit] ecclesia [quem dedit Henricus] Wei[fir] et ibi recipit [totum
proventum.
Dominus abbas emit diurnalem vinee] in Hasinrot [quem colit et solus recipit proventus.]
Item abbas colit duos diurnales [ecclesie nostre dimidium.] 
In [Cl]umundale [colimus] diurnalem.
[Iuxta Walprez]houin [colit] abbas quartariam vinee et sol[us recipit proventus.] 
[Iuxta Angurdale] diurnal[***
In monte Logescoz diurnalis vinee
Super iuxta silvam dimidium diurnalis]
Alb[eron]us dictus puer dimidium diurnalis
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Iuxta Dernowle diurnalis vinee qui dicitur Gadirstoc
In Elgilsdale duo particule vinee
[Super Hallam] due particule vinee
In Erinbach diurnalis vinee
[Iuxta Mushelte] plus quam dimidium diurnalem [inde *** obl. (?) et aliquis] ex fratribus
nostris [debet eam recipere *** dat obl. (?)
Iuxta] Hasinroth dimidium diurnalis.
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Handschriftelijke bronnen

NEDERLAND

Arnhem, Gelders Archief
– archief graven en hertogen van Gelre, charterverzameling, nr. 432 (nr. 171)

Kerkrade, Gemeentearchief
– archief parochie St.-Lambertus (collectie schepenbank Kerkrade), inv. nr. 19 (nr. 5,

nr. 6)

Maastricht, Gemeentearchief
– collectie Handschriften, nr. 205 (nr. 25, nr. 67, nr. 164)

Maastricht, Rijksarchief in Limburg
– archief abdij Kloosterrade, inv. nr. 673 (nr. 1); inv. nr. 674 (nr. 2); inv. nr. 674a-674b

(nr. 2); inv. nr. 675 (nr. 6); inv. nr. 676 (nr. 5); inv. nr. 677 (nr. 8); inv. nr. 762 (nr. 85);
inv. nr. 678 (nr. 69, nr. 148); inv. nr. 688 (nr. 74); inv. nr. 689 (nr. 97); inv. nr. 734
(nr. 80); inv. nr. 764 (nr. 140); inv. nr. 782 (nr. 14); inv. nr. 763 (nr. 3); inv. nr. 777
(nr. 65); inv. nr. 778 (nr. 17); inv. nr. 786 (nr. 112); inv. nr. 787 (nr. 146); inv. nr. 790
(nr. 36); inv. nr. 802, 1 (nr. 21); inv. nr. 802, 2 (nr. 29); inv. nr. 802, 3 (nr. 53); inv.
nr. 803, 1 (nr. 38); inv. nr. 803, 2 (nr. 43); inv. nr. 804 (nr. 70); inv. nr. 805 (nr. 84);
inv. nr. 806 (nr. 98); inv. nr. 807 (nr. 120); inv. nr. 810 (nr. 47); inv. nr. 811 (nr. 75);
inv. nr. 812 (nr. 174); inv. nr. 813 (nr. 133); inv. nr. 814 (nr. 78); inv. nr. 815 (nr. 11);
inv. nr. 816 (nr. 91, nr. 114); inv. nr. 817 (nr. 16); inv. nr. 818 (nr. 41); inv. nr. 822
(nr. 37); inv. nr. 823 (33); inv. nr. 824 (nr. 55); inv. nr. 825 (nr. 63); inv. nr. 827
(nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 5, nr. 8, nr. 10, nr. 11, nr. 13, nr. 16, nr. 17, nr. 21, nr. 29, nr. 30,
nr. 36, nr. 37, nr. 38, nr. 43, nr. 44, nr. 45, nr. 47, nr. 50, nr. 56, nr. 63, nr. 66, nr. 69,
nr. 71, nr. 106, bijlage); inv. nr. 828 (nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 5, nr. 6, nr. 8, nr. 10, nr. 11,
nr. 13, nr. 14, nr. 16, nr. 17, nr. 20, nr. 21, nr. 29, nr. 30, nr. 36, nr. 37, nr. 38, nr. 41,
nr. 43, nr. 44, nr. 45, nr. 47, nr. 48, nr. 50, nr. 52, nr. 53, nr. 55, inv. nr. 59, nr. 63,
nr. 65, nr. 66, nr. 69, nr. 70, nr. 71, nr. 72, nr. 75, nr. 76, nr. 77, nr. 80, nr. 82, nr. 84,
nr. 85, nr. 88, nr. 89, nr. 91, nr. 92, nr. 95, nr. 97, nr. 98, nr. 100, nr. 111, nr. 112,
nr. 114, nr. 119, nr. 120, nr. 131, nr. 144, nr. 145, nr. 146, nr. 147, nr. 148, nr. 174,
nr. 185); inv. nr. 846 (nr. 52); inv. nr. 847 (nr. 144); inv. nr. 849 (nr. 150); inv. nr. 855
(nr. 3, nr. 6); inv. nr. 860 (nr. 48); inv. nr. 945 (nr. 72); inv. nr. 946 (nr. 77); inv. nr. 984
(nr. 175, nr. 185); inv. nr. 995 (nr. 116, nr. 119); inv. nr. 1173 (nr. 110); inv. nr. 1649
(nr. 42); inv. nr. 1651 (nr. 115); inv. nr. 1653 (nr. 131); inv. nr. 1655 (nr. 93); inv. nr. 1672
(nr. 81); inv. nr. 1700 (nr. 20); inv. nr. 1701 (nr. 88); inv. nr. 1702 (nr. 89); inv. nr. 1703
(nr. 92); inv. nr. 1705 (nr. 141); inv. nr. 1736 (nr. 179)

– archief kapittel Onze-Lieve-Vrouwe te Maastricht, inv. nr. 912 (nr. 90)
– archief kapittel St.-Servaas te Maastricht, inv. nr. 10 (nr. 67, nr. 164)
– archief klooster St.-Gerlach te Houthem, inv. nr.1 (nr. 125); inv. nr. 42 (nr. 125)
– archief klooster Hoog-Cruts, inv. nr. 297 (nr. 20)
– archief proosdij Meerssen, inv. nr. 10 (nr. 12); inv. nr. 1032 (nr. 12)
– archief school Rolduc, doos ‘afschriften’ (nr. 82)
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BELGIË

Brussel, Algemeen Rijksarchief
– archief Geheime Raad, Oostenrijkse periode, omslag nr. 782 (nr. 149)
– charters van Brabant, nr. 1911 (nr. 173)
– kerkelijke archieven, archief abdij Heylissem, inv. nr. 8292, oorkonden nr. 6 (nr. 24);

inv. nr. 8322 (nr. 24)
– idem, archief St.-Geertrui te Leuven, inv. nr. 10259, oorkonden, nr. 57 (nr. 135)

Edingen, Archief en Cultureel Centrum Arenberg
– archief hertogen van Arenberg, Duitse bezittingen, oorkonden, nr. 95/1 (nr. 9)

Hasselt, Rijksarchief
– archief klooster Sinnich, oorkonden, nr. 1 (nr. 11); nr. 2 (nr. 13); nr. 4 (nr. 61); nr. 6

(86); nr. 7 (nr. 89); nr. 8 (nr. 91); nr. 9 (nr. 92); nr. 10 (nr. 103); nr. 12 (nr. 113); nr. 13
(nr. 91, nr. 114); nr. 15 (nr. 127); nr. 17 (nr. 128); nr. 18 (nr. 133); nr. 14 (nr. 141);
nr. 21 (nr. 149); nr. 23 (nr. 179); inv. nr. 123 (nr. 20, nr. 92); inv. nr. 124 (nr. 149);
inv. nr. 137 (nr. 179); inv. nr. 186 (nr. 20); inv. nr. 187 (nr. 20, nr. 89, nr. 92); inv. nr. 188
(nr. 11, nr. 13, nr. 20, nr. 38, nr. 43, nr. 88, nr. 89, nr. 91, nr. 92, nr. 114, nr. 149); inv.
nr. 192 (nr. 20, nr. 92); inv. nr. 196 (nr. 20); inv. nr. 199 (nr. 179)

– archief stift Munsterbilsen, oorkonden, nr. 5 (nr. 28)

Hoei, Rijksarchief
– archief abij Flône, oorkonden, nr. 15 (nr. 19); nr. 16 (nr. 23); inv. nr. 11 (nr. 19)

Luik, Rijksarchief
– archief kapittel van St.-Pieter te Luik, oorkonden ad datum (nr. 96)
– archief domkapittel van St.-Lambert te Luik, oorkonden, nr. 4 (nr. 25); cartularia, inv.

nr. 46-47 (nr. 25)

Luik, Universiteitsbibliotheek
– collectie handschriften, nr. 1874 (nr. 23); nr. 2026 (nr. 19, nr. 23)
– collectie Le Fort, inv. nr. 18 (nr. 23)

Mol, abdij Postel
– abdijarchief, oorkonden Someren, nr. 5 (nr. 87)

Namen, Rijksarchief
– kerkelijke archieven, inv. nr. 3288 (nr. 49)

DUITSLAND

Ahrweiler, Kreisarchiv
– Akten, 455 (nr. 154)

Aken, Bischöfliches Diözesanarchiv
– collectie handschriften, nr. 358 (nr. 99)
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Aken, Stadtarchiv
– aanwinsten, 1887/15, nr. 1 (nr. 118)
– archief familie Von Coels, inv. nr. 121a, oorkonden, nr. 1 (nr. 76, nr. 147)
– archief kapittel St.-Adelbert te Aken, nr. 10 (nr. 64) 
– collectie handschriften, nr. 56 (nr. 82)
– Reichsstädtisches Archiv, I, oorkonden, nr. B 5 (nr. 104); nr. Z 80 (nr. 172); Z 224

(nr. 186)

Bornheim-Hersel, parochie St.-Aegidius
– parochiearchief (nr. 1, nr. 8)

Doveren, parochie St.-Dionysius
– parochiearchief, z.n. (nr. 44)

Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv
– archief abdij Burtscheid, oorkonden, nr. 12 (nr. 60); nr. 62 (107)
– archief Duitse Orde te Aldenbiesen-Siersdorf, oorkonden, nr. 14 (nr. 121); nr. 17 (nr. 122)
– archief heerlijkheid Paffendorf, oorkonden, nr. 13 (nr. 152)
– archief Jülich-Berg I, inv. nr. 1352 (nr. 69)
– archief kapittel Onze-Lieve-Vrouwe te Rees, oorkonden, nr. 35 (nr. 101)
– archief kapittel St.-Adelbert te Aken, oorkonden, nr. 10 (nr. 64); registers, nr. 1 (nr. 64,

nr. 108); registers, nr. 3 (nr. 64, nr. 108)
– archief kapittel St.-Cassius te Bonn, oorkonden, nr. 19 (nr. 18); nr. 26 (nr. 40); nr. 43

(nr. 100); registers, nr. 1 (nr. 18, nr. 40, nr. 100)
– archief kapittel St.-Gangolf te Heinsberg, registers, nr. 1 (nr. 35)
– archief kapittel St.-Marie te Aken, oorkonden, nr. 14 (nr. 39); nr. 25 (nr. 58); nr. 86 (nr. 99);

nr. 134 (nr. 142); nr. 188 (161); registers, nr. 4 (nr. 39, nr. 58); nr. 7 (nr. 99, nr. 142)
– archief klooster St.-Marie te Heinsberg, oorkonden, nr. 9 (nr. 62); nr. 15 (nr. 68); nr. 40

(105); nr. 41 (nr. 109)
– archief Reichskammergericht Wetzlar, nr. 1232 (nr. 2)
– archief sticht Keulen, oorkonden, nr. 141a (nr. 124); nr. 141b (nr. 124); cartularium 1

(nr. 167); cartularium 4 (nr. 167)
– collectie handschriften, nr. BXI 1 (nr. 35); BXII 1a (nr. 70)
– Depositum Keulen, nr. A 31 (nr. 124)

Hersel
– parochiearchief (nr. 1)

Keulen, Diözesanarchiv
– archief klooster Groß-St.-Martin, nr. A II 14 (nr. 58)
– archief parochie St.-Gereon te Keulen, nr. A I 14 (nr. 126, nr. 136); nr. A II 2 (nr. 51,

nr. 126, nr. 132, nr. 137, nr. 140, nr. 143)

Keulen, Historisches Archiv der Stadt Köln
– archief abdij Deutz, oorkonden, nr. 1/14 (nr. 46)
– archief abdij Groß-St.-Martin, oorkonden, nr. 2/12 (nr. 57); oorkonden, nr. 2/12a (nr. 58);

oorkonden, nr. 2/12b (nr. 58)
– archief domkapittel Keulen, oorkonden, nr. 3/14 (nr. 34); registers, nr. 3 (nr. 34)
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– archief kapittel van St.-Gereon te Keulen, oorkonden, nr. 1/65 (nr. 138); nr. 1/75 (nr. 143);
nr. 2/11 (nr. 51); nr. 2/58 (nr. 132); nr. 3/64 (nr. 137); registers, nr. 2 (nr. 51, nr. 126,
nr. 132, nr. 137, nr. 140)

– collectie Alfter, XIV (nr. 18, nr. 29); XVII (nr. 79); XXII (nr. 18, nr. 40); XXXIII (nr. 34);
XXXIII (nr. 6)

– collectie Auswärtiges, inv. nr. 22 (nr. 129, nr. 134)
– collectie Gelenius, IX (nr. 18, nr. 34, nr. 40); XII B (nr. 79); XX (nr. 34)
– Geistliche Abteilung, nr. 28 (nr. 79)
– Haupturkundenarchiv, nr. 3 (nr. 167) 

Koblenz, Landeshauptarchiv
– afdeling 1 D, inv. nr. 4411 (nr. 54)
– archief abdij Prüm, oorkonden, nr. 55 (nr. 144); inv. nr. 2668 (nr. 144)

Mainz, Bibliothek des bischöflichen Priesterseminars
– collectie handschriften, nr. 42 (nr. 27, nr. 32)

Münster, Staatsarchiv
– collectie handschriften, I, 178 (nr. 167)

Schleiden, Schloß Eicks
– oorkonden, nr. 1 (nr. 14)

Trier, Bistumarchiv
– afdeling 24, 1, nr. 1 (nr. 54)

FRANKRIJK

Lille, Archives Départementales du Nord
– inv. nr. B 829-72 (nr. 25)

Parijs, Bibliothèque Nationale
– manuscrits fonds latin, nr. 10180 (nr. 67, nr. 73)

ITALIË

Rome, Archivio Segreto Vaticano
– registers Avignon, deel 13 (nr. 151); 17 (nr. 153); 22 (nr. 155, nr. 156); 30 (nr. 157);

39 (nr. 158); 40 (160); 41 (nr. 159); 53 (nr. 163); 62 (166); 129 (nr. 170); 155 (nr. 178);
188 (nr. 184)

– registers Innocentius IV, deel 22 (nr. 102)
– registers supplieken, deel 3 (nr. 165)
– registers Vaticaan, deel 17 (nr. 153); 70 (nr. 151); 78 (nr. 155, nr 156); 86 (nr. 157); 97

(nr. 158); 101 (160); 103 (159); 120 (nr. 162); 127 (nr. 163); 151 (nr. 166); 231 (nr. 170)
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Aander-Heyden, Geschichte Elverfeldt
E. Aander-Heyden, Geschichte des Ge-
schlechtes der Freiherren von Elverfeldt.
Im Auftrag des Gesamthauses herausge-
geben Elberfeld 1883-1890, 2 dln.; deel I:
Urkunden und Regesten zur Geschichte
des Geschlechtes der Freiherren von Elver-
feldt bis 1500, Elberfeld 1883.

Analyse critique
Analyse critique de la collection des diplô-
mes, sceaux, cachets et empreintes, for-
mant une partie du cabinet de M. le comte
C.W. de Renesse-Breidbach, Anvers 1836.

Annales Rodenses, ed. Augustus en Jamar
L. Augustus en J.T.J. Jamar, Annales
Rodenses, Kroniek van Kloosterrade. Tekst
en vertaling, Maastricht 1995 (Publika-
ties Rijksarchief Limburg, 3).

Annales Rodenses, ed. Boeren en Panhuysen
Annales Rodenses. Facsimile-uitgave van
transcriptie, tekstkritische noten en een
inleiding voorzien door P.C. Boeren en
G.W.A. Panhuysen, Assen 1968.

Annales Rodenses, ed. Heidbüchel en Kramer
Annales Rodenses. [Aus dem Mittellatei-
nischen übersetzt von] F. Heidbüchel und
H. Kramer, Aachen 1990 (Heimatblätter
des Kreises Aachen, 45).

Annales Rodenses continuatio 
Annales Rodenses, continuatio [1158-1700,
door Nicolaas Heyendal, abt van Klooster-
rade] zie: Ernst, Histoire du Limbourg,
deel VII, p. 69-264.

Augustus, Consuetudines
L. Augustus, ‘De vroege religieuze gemeen-
schap van Kloosterrade (Rolduc) en haar
Consuetudines’, in: Publications de la

Société Historique et Archéologique dans
le Limbourg 123 (1987) p. 5-22.

Augustus, Land van ’s-Hertogenrade
L. Augustus, ‘Het land van ’s-Hertogen-
rade en de Limburgse successieoorlog
(1283-1298)’, in: Het Land van Herle.
Tijdschrift en contactorgaan voor vrienden
en beoefenaars van de historie van oos-
telijk Zuid-Limburg 39 (1989) p. 5-16,
p. 33-44, p. 59-70 en p. 77-87.

Barbier, Cartulaire Floreffe 
‘Cartulaire de l’abbaye de Floreffe, de
l’ordre de Prémontré, au diocèse de
Namur’, recueilli et publié par J. et V. Bar-
bier, in: Analectes pour servir à l’histoire
ecclésiastique de la Belgique, série 2, 1
(1881) p. 7-67. 

Berger, Registres Innocent IV
Les registres d’Innocent IV, publiés ou
analysés d’après les manuscrits originaux
du Vatican et de la Bibliothèque Natio-
nale par É. Berger, Paris 1884-1911, 4 dln.
(Bibliothèque des Écoles françaises d’Athè-
nes et de Rome, 2e série, 1).

Berlière, Suppliques Clément VI
Suppliques de Clément VI (1342-1352).
Textes et analyses, publiés par U. Berlière,
Rome etc. 1906 (Analecta Vaticano-Bel-
gica. Recueil des documents concernant
les anciens diocèses de Cambrai, Liège,
Thérouanne et Tournai publiés par l’In-
stitut Historique Belge de Rome, 1).

Böhmer, Regesta chronologico-diplomatica
J.F. Böhmer, Regesta chronologico-diplo-
matica rerum atque imperatorum Roma-
norum inde a Conrado I. usque ad Hein-
ricum VII. Die Urkunden der Römischen
Könige und Kaiser von Conrad I. bis
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Heinrich VII., 911-1313, in kurzen Auszü-
gen mit Nachweisung der Bücher wo sol-
che abgedruckt sind, Frankfurt am Main
1831.

Böhmer, Regesta Imperii IV
Die Regesten des Kaiserreiches unter Frie-
drich I., 1152 (1122)-1190, nach J.F. Böh-
mer neu bearbeitet von F. Opll unter Mit-
wirkung von H. Mayr, Wien, Köln, Graz
1980-1991, 2 dln. (J.F. Böhmer, Regesta
Imperii IV, Ältere Staufer, Zweite Abtei-
lung).

Böhmer, Regesta Imperii V
Die Regesten des Kaiserreichs unter Phi-
lipp, Otto IV., Friedrich II., Heinrich (VII.),
Conrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und
Richard, 1198-1272, nach der Neubear-
beitung und dem Nachlasse ergänzt von
J. Ficker und E. Winkelmann, Innsbruck
1881-1901, 3 dln. [Nachträge und Ergän-
zungen bearbeitet von P. Zinsmaier, Köln,
Wien 1983] (J.F. Böhmer, Regesta Impe-
rii V).

Boeren, Oudste oorkonden
P.C. Boeren, De oudste oorkonden der abdij
Rolduc en de Annales Rodenses, ’s-Gra-
venhage 1949.

Boeren, Rodensia I
P.C. Boeren, Rodensia I. Wanneer wer-
den de Annales Rodenses geschreven?
Maastricht, Vroenhoven 1941.

Boeren, Rolduc
P.C. Boeren, De abdij Rolduc. Godsdien-
stig en cultureel centrum van het hertogdom
Limburg (1104-1804), Maastricht 1945.

Borgnet, Analyses
J. Borgnet, ‘Analyses des chartes namu-
roises qui se trouvent aux Archives Dépar-
tementales du Nord à Lille’, in: Compte-
rendu des séances de la Commission
Royale d’Histoire ou recueil de ses bul-
letins, série 3, 5 (1863) p. 39-222.

De Borman, Notice sur un cartulaire
C. de Borman, ‘Notice sur un cartulaire du
chapitre de Saint-Servais à Maestricht’,
in: Compte-rendu des séances de la Com-
mission Royale d’Histoire ou recueil de
ses bulletins, série 3, 9 (1867) p. 7-118.

Bormans en Schoolmeesters, Cartulaire St.-
Lambert

Cartulaire de l’église Saint-Lambert de
Liège, publié par S. Bormans, É. School-
meesters, É. Poncelet, Bruxelles 1893-
1933, 6 dln.

Bormans, Notice d’un manuscrit
S. Bormans, ‘Notice d’un manuscrit inti-
tulé Cartulaire de Van den Bergh, con-
servé aux archives de l’État, à Liège’, in:
Compte-rendu des séances de la Com-
mission Royale d’Histoire ou recueil de
ses bulletins, série 3, 2 (1861) p. 276-318.

Bormans, Ordonnances Liège
S. Bormans, Recueil des ordonnances de
la principauté de Liège, première série
974-1506, Bruxelles 1878 (Recueil des
anciennes ordonnances de la Belgique
– – –).

Bosman, Onze Lieve Vrouwekerk
A.F.W. Bosman, De Onze Lieve Vrouwe-
kerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en
historische betekenis van de oostpartij,
Zutphen 1990 (Clavis Kunsthistorische
monografieën, 9).

Bous en Klein, Quellen Ahrweiler
Quellen zur Geschichte der Stadt Ahr-
weiler 856-1812, gesammelt und bear-
beitet von R. Bous und H.-G. Klein,
herausgegeben vom Heimatverein ‘Alt-
Ahrweiler’, Bad Neuenahr, Ahrweiler
1998.

Brackmann, Niederrheinische Urkunden
A. Brackmann, ‘Niederrheinische Urkunden
des 12. Jahrhunderts’, in: Annalen des
Historischen Vereins für den Niederrhein,
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insbesondere die alte Erzdiözese Köln 81
(1906) p. 112-130.

Brouwers, Chapitre Sinnich
D. Brouwers, Histoire du chapitre noble
de Sinnich de l’ordre de St. Augustin, Ver-
viers 1903 [ook in: Bulletin de la Société
Verviétoise d’Archeologie et d’Histoire 5
(1903) p. 1-211].

Buchet, Goé-lez-Limbourg
A. Buchet, Monographie historique de Goé-
lez-Limbourg, Verviers 1941-1951, 3 bdn.

Butkens, Trophées de Brabant
Ch. Butkens, Trophées tant sacrées que
profanes de Brabant contenant l’origine,
succession & descendence des ducs &
princes de cette maison – – –, La Haye
1724-1726, 2 dln.

Camps, ONB
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot
1312. Deel I: De Meierij van ’s-Herto-
genbosch (met de heerlijkheid Gemert),
bewerkt door H.P.H. Camps, ’s-Graven-
hage 1979, 2 bdn. (Rijks Geschiedkun-
dige Publicatiën).

Cardauns, Regesten Konrad von Hostaden
H. Cardauns, ‘Regesten des Kölner Erz-
bischofs Konrad von Hostaden (1210)
1238-61’, in: Annalen des Historischen
Vereins für den Niederrhein, insbesondere
die alte Erzdiözese Köln 35 (1880) p. 1-
64 [ook separaat uitgegeven, Köln 1880].

Cerutti, Rechtsgeschiedenis
F.F.X. Cerutti, Hoofdstukken uit de Neder-
landse rechtsgeschiedenis. Samenvatting
en teksten van zes colleges over bij-
zondere onderwerpen, uitgegeven door
G.C.J.J. van den Bergh, Nijmegen 1972.

Chapeaville, Gesta Tungrensium
Qui gesta pontificum Tungrensium, Trai-
ectensium et Leodiensium scripserunt,
auctores praecipui – – – nunc primum

studio & industria R.D. Ioannis Chapea-
villi – – – typis excusi & annotationibus
illustrati – – –, Leodii 1612-1616, 3 dln.

Classen, Archidiakonat Xanten
Das Erzbistum Köln, Archidiakonat Xan-
ten, bearbeitet von W. Classen, deel 1,
Köln 1938 (Germania Sacra, III: Die Bistü-
mer der Kirchenprovinz Köln, 1).

Coenen, Limburgsche oorkonden
J. Coenen, Limburgsche oorkonden, Maas-
eik 1932-1942, 4 dln.

Conciliorum decreta
Conciliorum oecumenicorum decreta,
edidit Centro di Documentazione Istituto
per le Scienze Religiose, Bologna, curan-
tibus J. Alberigo e.a., editio altera, Basi-
liae etc. 1962.

Corten, Ailbertus
R. Corten, De eerbiedwaardige priester
Ailbertus, stichter van Rolduc. Gedenk-
schrift uitgegeven bij gelegenheid van het
achtste eeuwfeest der stichting van Rol-
duc, Maastricht 1904.

Corten, Rolduc voorheen en thans
R. Corten, Rolduc, voorheen en thans.
Gedenkschrift opgesteld bij gelegenheid
van het vijftigjarig bestaan van ’t opvoe-
dingsgesticht Rolduc: MDCCCXLIII-
MDCCCXCIII, z.p. 1893.

Corten en Ruyten, Rolduc in woord en beeld
R. Corten, Rolduc in woord en beeld.
Geschiedenis der abdij en der onderwijs-
inrichting, voortgezet van 1893 door
A.H.M. Ruyten, z.p., z.j. 

Croenen, Governing Brabant
G. Croenen, ‘Governing Brabant in the
twelfth century: the duke, his household
and the nobility’, in: W. Blockmans,
M. Boone, Th. de Hemptinne ed., Secretum
scriptorum. Liber amicorum Walter Pre-
venier, Leuven, Apeldoorn 1999, p. 39-76.
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CSN
Corpus sigillorum Neerlandicorum. De
Nederlandsche zegels tot 1300, afgebeeld
en beschreven in opdracht van de Neder-
landsche Koninklijke Akademie van Weten-
schappen te Amsterdam, ’s-Gravenhage
1937-1940, 3 dln.

Cuvelier, Cartulaire Val-Benoit
Cartulaire de l’abbaye du Val-Benoit,
publié par J. Cuvelier, Bruxelles 1906
(Académie Royale de Belgique, Com-
mission Royale d’Histoire).

Daris, Églises Liège
J. Daris, Notices sur les églises du diocèse
de Liège, Liège 1867-1899, fotomechani-
sche herdruk Bruxelles 1975, 17 dln.
[vanaf deel VII onder de titel Notices his-
toriques sur les églises du diocèse de
Liège].

Deharveng en De Moreau, Circonscriptions
Circonscriptions ecclésiastiques. Chapi-
tres, abbayes, couvents en Belgique avant
1559. Cartes des diocèses, archidiaconés,
doyennés et paroisses par J. Deharveng,
des chapitres, abbayes, prieurés et cou-
vents par É. de Moreau, en collaboration
avec A. de Ghellinck, Bruxelles 1948
(É. de Moreau, Histoire de l’Église en Bel-
gique, tome complémentaire I, texte).

Dekker, Album palaeographicum
C. Dekker, R. Baetens en S. Maarschal-
kerweerd-Dechamps, Album palaeogra-
phicum XVII Provinciarum. Paleografisch
album van Nederland, België, Luxemburg
en Noord-Frankrijk. Album de paléogra-
phie des Pays-Bas, de Belgique, du Luxem-
bourg et du Nord de la France, [Turnhout,
Utrecht] 1992.

Delescluse en Brouwers, Catalogue Henri
de Gueldre

A. Delescluse en D. Brouwers, Catalogue
des actes de Henri de Gueldre prince-évê-
que de Liège, Bruxelles 1900 (Bibliothèque

de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l’Université de Liège, 5).

Dereine, Chanoines
Ch. Dereine, Les chanoines réguliers au
diocèse de Liège avant saint Norbert,
Brussel 1952 (Koninklijke Belgische Aca-
demie, Klasse der letteren en der morele
en staatkundige wetenschappen, verhande-
lingen, verzameling in-8°, boek 47, afleve-
ring 1).

Despy, Lettres d’Innocent VI
Lettres d’Innocent VI (1352-1362). Tex-
tes et analyses, I (1352-1355), publiés par
G. Despy, Bruxelles, Rome 1953 (Ana-
lecta Vaticano-Belgica. [Série 1:] Docu-
ments relatifs aux anciens diocèses de
Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai,
publiés par l’Institut Historique Belge de
Rome, 17).

Deutz, Regularchorherrenstift Klosterrath
H. Deutz, Geistliches und geistiges Leben
im Regularkanonikerstift Klosterrath im
12. und 13. Jahrhundert, Siegburg 1990
(Bonner Historische Forschungen, 54).

Dijkhof, Ontstaan Grafenthal
E.C. Dijkhof, ‘Het ontstaan van de abdij
Grafenthal bij Goch en haar relatie met
de Munsterabdij te Roermond. Een diplo-
matisch onderzoek naar de stichting van
een abdij’, in: D.P. Blok e.a. (ed.), Datum
et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap
Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfen-
zestigste verjaardag, Amsterdam 1998
(Publicaties van het Meertens Instituut,
29), p. 139-165. 

Doppler, Charters St. Servaas
‘Verzameling van charters en bescheiden
betrekkelijk het Vrije Rijkskapittel van
St. Servaas te Maastricht’, bijeengebracht
en in regestvorm uitgegeven door P. Dopp-
ler, in: Publications de la Société Histo-
rique et Archéologique dans le Limbourg
66 (1930) p. 201-316, 67 (1931) p. 247-
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382, 68 (1932) p. 251-411 [ook separaat
uitgegeven, Maastricht 1930-1932].

Ennen en Eckertz, Quellen Köln
Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, her-
ausgegeben von L. Ennen und G. Eckertz,
Köln 1860-1879, fotomechanische her-
druk Aalen 1970, 6 dln.

Ernst, Histoire du Limbourg
S.P. Ernst, Histoire du Limbourg, suivie
de celle des comtés de Daelhem et de
Fauquemont, des annales de l’abbaye de
Rolduc, publiée avec notes et appendices
et précédée de la vie de l’auteur par E.
Lavalleye, Liège 1837-1852, 7 dln.; deel
VI: Codex diplomaticus Valkenburgensis
en Codex diplomaticus Limburgensis,
Liège 1847; deel VII: Annales Roden-
ses, Liège [1852].

Ernst von Oidtman
Ernst von Oidtman und seine genealo-
gisch-heraldische Sammlung in der Uni-
versitäts-Bibliothek zu Köln, herausgege-
ben und bearbeitet von H.M. Schleicher,
Köln 1992-1998, 15 bdn.

Europäische Stammtafeln
Europäische Stammtafeln zur Geschichte
der Europäischen Staaten. Neue Folge, her-
ausgegeben von D. Schwennicke; deel VI:
Familien des alten Lotharingen I, Mar-
burg 1978.

Everts, Oude steenhouwerskunst
P.S. Everts, ‘Oude steenhouwerskunst in
Rolduc II’, in: Rolduc’s Jaarboek 13 (1933)
p. 89-97.

Évrard, Documents Flône
M. Évrard, ‘Documents relatifs à l’abbaye
de Flône’, in: Analectes pour servir à
l’histoire ecclésiastique de la Belgique 23
(1892) p. 273-454 en 24 (1893) p. 395-492.

Ewald, Rheinische Siegel
Rheinische Siegel; deel I: Die Siegel
der Erzbischöfe von Köln, bearbeitet von

W. Ewald, Bonn 1906; deel II: Die Sie-
gel der Erzbischöfe von Trier, bearbeitet
von W. Ewald, Bonn 1910; deel III:
W. Ewald, Die Siegel der rheinischen
Städte und Gerichte, Bonn 1931; deel IV:
Siegel der Stifte, Klöster und geistlichen
Dignitäre, Textband bearbeitet und erwei-
tert von E. Meyer-Wurmbach, Bonn [1940]-
1972, 2 dln.; deel VI: W. Ewald, Siegel
der Grafen und Herzöge von Jülich, Berg,
Kleve, Herrn von Heinsberg, Tafel 1-26,
Textband bearbeitet von E. Meyer-Wurm-
bach, Bonn 1941-1963, 2 dln. (Publika-
tionen der Gesellschaft für Rheinische
Geschichtskunde, 27). 

Fahne, Codex Salm-Reifferscheid
Codex diplomaticus Salmo-Reifferschei-
danus, edidit et illustravit A. Fahne de
Roland, cum multis sigillis et tabulis litho-
graphicis et xylographicis, Coloniae 1858.

Fayen, Lettres Jean XXII
Lettres de Jean XXII (1316-1334). Textes
et analyses, publiés par A. Fayen, Rome
etc. 1908-1912, 2 dln. (Analecta Vaticano-
Belgica. Documents relatifs aux anciens
diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne
et Tournai, 2-3).

Ficker, Reinald von Dassel
J. Ficker, Reinald von Dassel. Reichs-
kanzler und Erzbischof von Köln 1156-
1167, Köln 1850, fotomechanische her-
druk Aalen 1966.

Fierens, Lettres Benoît XII
Lettres de Benoît XII (1334-1342). Textes
et analyses, publiés par A. Fierens, Rome
1910 (Analecta Vaticano-Belgica. Docu-
ments relatifs aux anciens diocèses de
Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai,
4).

Fisen, Flores ecclesiae
Bartholomaei Fisen e Societate Iesv. Flo-
res ecclesiae Leodiensis sive vitae vel elo-
gia Sanctorum et aliorum qui illustriori
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virtute hanc dioecesim exornarunt, Insu-
lis 1647.

Fisen, Sancta legia
Bartholomaei Fisen Leodiensis e Socie-
tate Iesu Sancta legia Romanae ecclesiae
filia, sive historiarum ecclesiae Leodien-
sis partes duae, quarum prima ab ipso auc-
tore aucta fuit, atque recognita et secunda
nunc primum in lucem prodit, Leodii 1696,
2 dln.

Flament, Diplomen Meerssen
A.J.A. Flament, ‘Diplomen en charters
der proostdij van Meerssen te Brussel in
het Algemeen Rijksarchief’, in: Publica-
tions de la Société Historique et Archéo-
logique dans le Limbourg 42 (1906) p. 473-
485.

Franquinet, Inventaris Kloosterrade
G.D. Franquinet, Beredeneerde inventa-
ris der oorkonden en bescheiden van de
abdij Kloosterrade en van de adellijke
vrouwenkloosters Marienthal en Sinnich,
berustende op ’t Provinciaal Archief van
Limburg, Maastricht 1869 (Beredeneerde
inventaris der oorkonden en bescheiden
berustende op het Provinciaal Archief van
Limburg, uitgegeven op last der Provin-
ciale Staten, 1).

Franquinet, Inventaris O.L.V. Maastricht
G.D. Franquinet, Beredeneerde inventa-
ris der oorkonden en bescheiden van het
kapittel van O.L. Vrouwekerk te Maas-
tricht, berustende op het Provinciaal
Archief van Limburg, Maastricht 1870-
1877, 2 dln. (Beredeneerde inventaris der
oorkonden en bescheiden berustende op
het Provinciaal Archief van Limburg,
uitgegeven op last der Provinciale Staten,
2 en 3).

Franquinet, Inventaris St. Gerlach
G.D. Franquinet, Beredeneerde inventaris
der oorkonden en bescheiden van het ade-
lijk klooster St. Gerlach, berustende op het

Provinciaal Archief van Limburg, Maas-
tricht 1877 (Beredeneerde inventaris der
oorkonden en bescheiden berustende op
het Provinciaal Archief van Limburg, uit-
gegeven op last der Provinciale Staten, 4).

Frick, Quellen Neuenahr
Quellen zur Geschichte von Bad Neuenahr
(Wadenheim/Beul/Hemmessen), der Graf-
schaft Neuenahr und der Geschlechter
Ahr, Neuenahr und Saffenberg. Als Fest-
schrift zum 75jährigen Jubiläum des
Bades Neuenahr. Mit einer Einleitung und
126 Bildern bearbeitet von H. Frick, Bad
Neuenahr 1933.

Frick en Zimmer, Quellen Landskron
Quellen zur Geschichte der Herrschaft
Landskron a.d. Ahr, Bonn 1966, 2 dln.,
deel I: Regesten 1206-1499 (nr. 1-1340),
gesammelt von H. Frick, überarbeitet und
aus dem Nachlass herausgegeben von
Th. Zimmer (Publikationen der Gesellschaft
für Rheinische Geschichtskunde, 56).

Frusch, Beschouwingen
H. Frusch, ‘Beschouwingen over het eer-
ste geslacht der heren van Anstel, ca.
1075-ca. 1375’, in: Uit Kerkrade’s verle-
den. Opstellen uitgegeven bij gelegenheid
van het 350-jarige bestaan der schutters-
broederschap St.-Sebastianus, Kerkrade
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le manuscrit original des archives du Vati-
can par Ch. Grandjean, Paris 1905 (Biblio-
thèque des Écoles françaises d’Athènes
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z.p. 1960, 2 dln. (Bouwstoffen en studiën
voor de geschiedenis en de lexicografie
van het Nederlands, 6).

Haas, Chronologische lijst
J.A.K. Haas, Chronologische lijst van de
charters gedateerd voor 1301, Maastricht
1972 [Supplement, p. 173-191 = Supple-
ment, nr. 1-18 en Supplement, nr. 19-36
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Mittel- und Niederrheins wichtigen
Handschriften, I. Teil: Der Niederrhein’,
in: Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte
und Kunst, Ergänzungsheft 2, Trier
1885.

Inventar Arenberg
Inventar des herzoglich arenbergischen
Archivs in Edingen/Enghien (Belgien);
Teil 1: Akten und Amtsbücher der deut-
schen Besitzungen, bearbeitet von P. Brom-
mer, W.-R. Schleidgen, Th. Zimmer,
Siegburg 1984 (Veröffentlichungen der
staatlichen Archive des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Reihe C: Quellen und
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des alten Ardennischen Geschlechts ins-
besondere des zu demselben gehörigen
Hauses der ehemaligen Grafen zu Sar-
brük, Frankfurt, Leipzig 1785.

Kremer, Origines Nassoicae
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Germaniae Historica. Diplomata regum et
imperatorum Germaniae. Die Urkunden
der deutschen Könige und Kaiser, 10).

MGH DD Heinrici Rasponis
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19 38
20 43
21 44
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23 48
24 47
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28 63
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31 69
32 70
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34 78
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36 91
37 98
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40 120
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41 133
42 140
43 144
44 146
45 148
46 150
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48 185
p. 95 71
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nr. hier
4 115
5 81
10 131
31 93
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nr. hier
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Ibidem, p. 291-294: Bijlagen
nr. hier
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7 75
8 80
9 85
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11 148
p. 298 42
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4 74
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93 59
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114 65
116 67
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231 3
386 6
387 7
388 5
389 8
465 18
474 17
652 29
859 34
952 35
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1055 43
1099 44
1102 45
1154 41
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nr. hier
310 67
610 70
867 83
1418 98
1615 100
1704 101
2674 124

380

Concordantie



Brouwers, Chapitre Sinnich
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10 20
11 61
12 86
13 88
14 89
15 91
16 92
17 103
19 113
20 114
23 127
25 128
26 133
29 149
49 179
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Index van namen

Wat is opgenomen

In deze index zijn opgenomen alle in de tekst van het Oorkondenboek van de abdij Kloos-
terrade 1108-1381 voorkomende romein gedrukte namen (persoons- en geografische
namen) en van namen afgeleide bijvoeglijke naamwoorden. Niet opgenomen namen zijn
benamingen voor God, Christus en heiligen in invocaties, sanctieformules en dateringen;
romein gedrukte namen in titels van manuscripten en dergelijke die worden aangehaald in
het voorwerk van de afzonderlijke edities; de namen van plaatsen die worden genoemd in
de kopregel met datum en plaats van uitvaardiging. In enkele gevallen zijn ook cursief
gedrukte namen opgenomen; dat is gebeurd voor zover die namen onder hetzelfde num-
mer niet romein gedrukt voorkomen maar alleen in het regest of het voorwerk van dat
nummer, meestal bij deperdita. Deze namen moeten dan wel direct betrekking hebben op
de desbetreffende beoorkonding.

Verwijzing naar vindplaats

In de index komt achter de naam en de voorkomende spellingsvarianten (zie hieronder) de ver-
wijzing naar het desbetreffende nummer van de oorkonde in dit Oorkondenboek. Bij de namen
die afkomstig zijn uit het als bijlage opgenomen cijnsregister wordt bovendien verwezen naar
het nummer van de pagina waarop de naam wordt aangetroffen. Wanneer een naam meer
dan eens in een nummer voorkomt, dan is tussen haakjes het totale aantal vermeldingen
binnen dat nummer gegeven, waarbij vermeldingen in de noten niet zijn meegerekend (tenzij
het een variant betreft die op die plaats niet in de basistekst voorkomt). De in de noten
genoemde varianten zijn echter wel gegeven bij de spellingsvarianten achter het trefwoord. 

In de index is iedere vindplaats in principe slechts één keer vermeld. Samengestelde
vermeldingen zoals ‘abt Richer en de kanunniken van Kloosterrade’, zijn echter zowel toe-
gankelijk gemaakt via het trefwoord ‘Richer, abt van Kloosterrade’ als via het trefwoord
‘Kloosterrade, kanunniken van’. Vindplaatsen van personen met een tweede naam (toe-
naam, naam van de plaats van herkomst, etcetera) worden genoemd onder de eigennaam
(doopnaam) van de desbetreffende persoon; zijn of haar tweede naam is wel opgenomen
als trefwoord, maar wordt dan gevolgd door een verwijzing naar de eigennaam. Topo-
niemen binnen een nederzetting staan onder die nederzetting genoemd en deze namen zijn
als trefwoord voorzien van een verwijzing naar die plaats. Andere toponiemen, bijvoorbeeld
veldnamen, staan onder hun eigen naam, maar zo nodig is in een toelichting een grotere
eenheid genoemd waarbij dan naar die toponiemen verwezen wordt. Via dit systeem van
verwijzingen zal men steeds de gewenste vindplaats kunnen achterhalen.

Normalisering en varianten

De opgenomen namen zijn, voor zover mogelijk, genormaliseerd. Persoonsnamen zijn
herleid tot de eerste naamval. Voor plaatsnamen is dit uitsluitend gebeurd bij plaatsnamen
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in het Latijn. Bijvoeglijke naamwoorden zijn herleid tot het bijbehorende zelfstandig naam-
woord, maar zij zijn wel als variant opgenomen. Omdat namen zich in verschillende
spelling aandienen, is steeds één standaardvorm gekozen als trefwoord. Achter dit tref-
woord zijn tussen haken de in de tekst en in het voorwerk voorkomende spellingsvarianten
in alfabetische volgorde opgesomd. Die varianten zijn zelf ook opgenomen als trefwoord
(tenzij deze varianten direct op de standaardvorm zouden volgen of er aan vooraf zouden
gaan), met een verwijzing naar de genormaliseerde vorm. 

Voor de persoonsnamen is als standaardvorm zo mogelijk een tegenwoordig in het
Nederlands gangbare vorm vastgesteld. Bij het vaststellen van deze standaardvormen diende
het woordenboek van voornamen door J. van der Schaar1 als leidraad. Omdat de stan-
daardvormen in dit boek niet altijd volgens consequente beginselen zijn gekozen, is de
standaardvorm hier in een aantal gevallen naar eigen inzicht vastgesteld. Een enkele keer
is, bij personen die nu eenmaal onder een bepaalde naam het meest bekend zijn, de naam
op die vaak voorkomende vorm genormaliseerd.

Een bijzondere vorm van normalisering betreft de personificatie. Wanneer er sprake is
van de graaf van X en daarmee is niet bedoeld elke graaf van X maar uitsluitend een
bepaalde persoon, dan is deze vermelding ondergebracht onder de voornaam van de des-
betreffende persoon, wanneer deze tenminste met zekerheid kan worden geïdentificeerd.
Vanzelfsprekend is onder het toponiem ‘X’ wel een verwijzing opgenomen.

Toponiemen zijn genormaliseerd tot hun tegenwoordige naamsvorm wanneer ze ge-
ïdentificeerd kunnen worden met geografische entiteiten die nog bestaan of tot voor kort
bestaan hebben. Wanneer we te maken hebben met de naam van een niet meer bestaande
plaats, waterloop, geografische eenheid etcetera, dan is de in de historische literatuur gang-
bare variant gekozen. Waar dit aanknopingspunt ontbreekt, is de vorm van de oudste ver-
melding in dit Oorkondenboek gekozen. Buitenlandse toponiemen zijn onder hun Neder-
landse naam opgenomen wanneer dat tegenwoordig (in de historische literatuur)
gebruikelijk is (zoals in het geval van ’s-Hertogenrade, Keulen en Kleef).

Overige namen – dat zijn vooral toenamen waarin geen geografisch element voorkomt
en geen voornaam valt te herkennen, bijvoorbeeld bijnamen – zijn genormaliseerd wanneer
de bewerkers van dit Oorkondenboek daarvoor gekozen hebben. In andere gevallen is de
oudste in dit Oorkondenboek voorkomende vorm als trefwoord aangehouden.

Toelichting

Plaatsnamen worden gevolgd door een nadere aanduiding van de ligging. Deze toelichtin-
gen zijn cursief weergegeven, zodat ze duidelijk zijn te onderscheiden van de geïndiceerde
namen. Een toelichting bestaat in ieder geval uit een vermelding van de provincie (bij
namen in Nederland, België, Italië), Bundesland (Duitsland), departement (Frankrijk) of
kanton (Zwitserland); in overige gevallen is slechts het land genoemd. In veel gevallen
wordt deze streekaanduiding tussen haakjes gevolgd door een omschrijving van de ligging
ten opzichte van een nabijgelegen grotere plaats. Deze toelichting is kort geformuleerd: de
aanduiding (ZW Aken) houdt in dat de desbetreffende plaats gelegen is ten zuidwesten van
Aken. Voor de keuze of een bepaalde naam al of niet van een dergelijke toelichting is
voorzien, zijn moeilijk harde criteria op te stellen; bij de vervaardiging van deze index is
hierbij naar bevind van zaken gehandeld.
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1 J. van der Schaar, Prisma Voornamen. Bewerkt door D. Gerritzen (vijftiende druk, Utrecht 2002).

Index van namen



A

A. echtgenote van Godschalk van Aubel 48
A. van Gymnich, schout van Aken 77
A. zie ook Adam; Adelheid
Aachen zie Aken
Aarlen (Arlo, Arlon, Arlons) België, Luxem-

burg
– markgraaf van – zie Hendrik III hertog

van Limburg; Walram III hertog van
Limburg

Abela zie Aubel
Abensdale (Aloensdale) mogelijk Neder-

land, Zeeland, Absdale ZW Hulst, zie
Nicolaas van –

Ache, Achen zie Aken

Achs zie Esch
Adalbero zie Adelbero
Adam (A., Daems, Dayms) 
– BIJLAGE, 338
– van Battenbruych, zoon van Goitgin 167
– van Berg 50
– van Borgharen, broer van Goswijn 62; 73
– van Borgharen junior 86
– van Bredelo 109
– broer van Bertrade 13
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– van Nuth, ridder 116 (2); 118 (2); 119

(2)
– van Volkenrath 62
Adelbero (Adalbero, Adelberon, Albero,

Alb[eron]us, Albirnis, Allero)
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Rubrieken

Een groot gedeelte van de trefwoorden kent een onderverdeling in rubrieken. Deze rubrieken
staan geordend in de alfabetische volgorde van de eerste woorden van de nadere omschrij-
vingen (zie over de alfabetisering hierna). Wanneer Latijnse nadere omschrijvingen niet een-
duidig of beknopt kunnen worden vertaald, dan zijn deze onvertaald gelaten, zoals in het
geval van ‘Adelbert pauper Christi’. Aan het einde van de rubrieken staat steeds de ver-
wijzing naar de personen die de betreffende plaatsnaam in hun toenaam voeren.

Bij persoonsnamen zijn rubrieken aangebracht omdat veelal meer personen dezelfde
voornaam hebben. Onder het trefwoord van de persoonsnaam is iedere afzonderlijke per-
soon apart in een rubriek genoemd. Bij de identificatie van mogelijk identieke personen is
grote terughoudendheid betracht; in geval van twijfel zijn deze personen in afzonderlijke
rubrieken opgenomen. Onder ieder trefwoord staan eerst de personen zonder nadere
omschrijving, geordend naar de volgorde van hun eerste optreden in dit Oorkondenboek.
Daarna volgen de personen die wel zijn voorzien van een nadere omschrijving, zoals een
toenaam, een ambt of een titel. Deze nadere omschrijving bestaat nagenoeg uitsluitend uit
elementen die in dit Oorkondenboek zijn aangetroffen.

Alfabetisering

Er is een strikt alfabetische volgorde aangehouden, waarbij ij en y zijn gelijkgesteld. Om
praktische redenen zijn de trefwoorden die beginnen met de letter C ondergebracht onder
de letter K. Umlaut, diakritische tekens en abbreviaturen zijn niet van invloed op de alfa-
betisering. Samengestelde plaatsnamen zijn opgenomen onder de beginletter van de eerste
naam of het eerste woord dat geen lidwoord of voorzetsel is. ‘La Roche-en-Ardenne’ vindt
men dus onder de R.

H. van Engen



– 63
– BIJLAGE, 343
– BIJLAGE, 345
– van Aldenhoven 34
– I bisschop van Luik 13; 20
– II bisschop van Luik 5 (3); 6; 7; 13; 20
– broeder van Kloosterrade 50
– genaamd jongen BIJLAGE, 350
– van Pingsdorf 18; 40
– prior van Groß-St.-Martin te Keulen 45
– schepen van de uithof van Euenheim 81
– scholaster van St.-Kunibert te Keulen 8;

9
– Sconeuedere van Sinzig 64 (2)
Adelbert (Adelbertus, Albertus)
– 61
– BIJLAGE, 336
– BIJLAGE, 338
– BIJLAGE, 340
– BIJLAGE, 341
– BIJLAGE, 342
– Badegans BIJLAGE, 339
– Beiscel BIJLAGE, 343
– bisschop BIJLAGE, 341
– broeder van Kloosterrade 50; 63 (2)
– echtgenoot van Reinwidis 8; 13
– graaf van Bonn 18
– graaf van Nörvenich, vader van Adolf 1
– graaf van Nörvenich 18
– graaf van Saffenberg, zoon van Gepa,

vader van Adolf I van Saffenberg 1 (2);
8 (2); 13 (2); 20

– keldermeester van Kloosterrade 53; 55
(2)

– van Maastricht, schepen van Aken 77
– ministeriaal 18
– de Palacio 54
– pauper Christi 13
– van Scharn, echtgenoot van Ellenburg en

vader van Jan 11; 20 
– schenker 62
– Vmegotte BIJLAGE, 335
– zoon van hertog Godfried III van Lotha-

ringen en Margareta, broer van Hendrik
38; 43

– zie ook St.-Adelbert
Adeleida, Adeleidis zie Adelheid
Adelgerus zie Alger

Adelhard (Adelhardus, Alardus)
– BIJLAGE, 336
– abt van Groß-St.-Martin te Keulen 18; 34
– van Hafkesdale 62; 73
– van Sualmbreth BIJLAGE, 338
Adelheid (A., Adeleida, Adeleidis, [Adelei-

dis], Adelheidis, Adheleidis, Aledis, Alei-
dis, Aleijdis, Aleydis, Aleijt) 

– BIJLAGE, 345
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 348 (2)
– BIJLAGE, 349
– BIJLAGE, 349
– begijn uit Lommersum 134
– burger van ’s-Hertogenrade, echtgenote

van Gerard van Keulen 146 (3)
– dochter van Gerard Laken 109
– echtgenote van Gerard Aleins 174
– echtgenote van Godschalk 8; 13
– echtgenote van Gunther Gunthersz, moe-

der van Benedicta 36
– echtgenote van Reinier van Beek 16; 41
– echtgenote van Tieleman van Rheinbach

154
– van Godesberg, echtgenote van Herman

93
– van Heinsberg, echtgenote van Goswijn

van Heinsberg, moeder van Agnes, Die-
derik I, Godfried, Goswijn, Filips, Her-
man 35 (2); 62

– verwante van Winrik van Rode 129
– zus van Hartman 54
– zuster 8; 13
Adelhelm (Adelhelmus) magister 18
Adenbach (Adinbach) Duitsland, Rijnland-

Palts (Wüstung bij Ahrweiler, thans Bad
Neuenahr-Ahrweiler) zie Gerard van –;
Godfried van –; Jan van –

Adheleidis zie Adelheid
Adinbach zie Adenbach
Adolf (Adolffus, Adolfus, Adolphus, Adul-

phus)
– 8; 13
– II bisschop van Luik 141 (2)
– cantor van Kloosterrade 53
– graaf van Berg 18
– graaf van Saffenberg, zoon van Adelbert

graaf van Saffenberg, vader van Adolf en
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Herman van Saffenberg 1; 3; 5 (3); 6 (2);
7; 8 (5); 9 (5); 13 (4); 15; 18 (2); 40

– graaf van Saffenberg, echtgenoot van
Kunigonde, zoon van Adolf graaf van
Saffenberg, broer van Herman 9; 42

– kanunnik van Mariengraden te Keulen
136 (11)

– prior van Scharn 73
– vader van Gozemar burger van Aken 60
– zoon van Adelbert graaf van Nörvenich

1
– zoon van Irmgard hertogin van Limburg,

broer van Walram IV hertog van Lim-
burg 95

Adrianus zie Hadrianus
Adulphus zie Adolf
Aeffden zie Afden
Aegidienberg (Himberg) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (NO Bad Honnef) BIJLAGE,
344

Afden (Aeffden, Affden, Affede, Affeden,
Aften) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(thans ’s-Hertogenrade) 44; 83; 84 (3);
85 (3); 121 (2); 123; BIJLAGE, 340

Agatha zie St.-Agatha
Agelrode vermoedelijk Duitsland, Rijnland-

Palts, omgeving Bad Neuenahr-Ahr-
weiler 42

Agnes
– dochter van Constantijn van Sevenich 29
– echtgenote van Gerard van Scherwier 116
– vrouwe, weduwe BIJLAGE, 337
– zus van Diederik I heer van Heinsberg 62
– zie ook St.-Agnes
Agustinus zie Augustinus
Ahr (Ara) Duitsland, Rijnland-Palts (rivier)

8; 13
Ahrweiler (Arweiler, Ar[wei]lre, Arweler,

Arwiilre, Arwiler, Arwilere, Arwilre,
Arwylre) Duitsland, Rijnland-Palts (thans
Bad Neuenahr-Ahrweiler)

– 1 (2); 3 (4); 7; 8; 42 (3); 47; 48 (2); 52
(2); 126 (3); 132; 136 (2); 137 (19); 143
(3); 144 (5); 154; 164; BIJLAGE, 345 (3)
+ noot; BIJLAGE, 346

– burgers van – zie Beatrix van Sutenroth;
Rutger; Sofie van Sutenroth; Tieleman
van Gisenhoven

– curtis van Kloosterrade te – 137; 144
– graaf van – zie Diederik
– parochiekerk van –
– – altaar van het Heilig-Kruis en St.-Marie

in de – 154
– pastoor van – zie Bruno
– schepenen van – 164
– – zegel van – 164
– zie ook Kolvo van –; Konzo van –
– zie voorts Adenbach; Albus Lapis; Alfen-

roth; Eyterberg; Gisenhoven; Kyssil;
Pelzwerch; Rumershecken; Snegulhart;
Stromberg; Wilre; Winsbach

Aichen zie Aken
Aigremont België, Luik (ZW Luik) 25
Ailstorp zie Alsdorf
Aix la Chapelle zie Aken
Aken (Aachen, Ache, Achen, Aichen, Aix

la Chapelle, Alluensis, Allvensis, Aquen-
sis, Aquin., Aquis, Aquisgranensis,
Aquisgranum, Aquisgrauum, Aychen,
Aychin, Ayghen) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen

– 50; 102; 107; 116; 119; 172 (6); 173
(2); 186 (2)

– burgers van – 172 (17) zie ook Diederik
Consenul; Diederik Floete; Florinus;
Gozemar zoon van Adolf; Hendrik van
Gulpen; Christiaan Lewe; Koenraad Jans-
zoon van Rode; Luzo; Willem Schaldir

– – zegel van – 104
– Burtscheiderpoort 60 (4)
– Burtscheiderstraat 60 (2)
– Caelru (straat) 60
– geestelijkheid en leken van – 102 (2)
– Heilige Geest (broederschap) 60
– huis van Jan van Brandenburg proost van

St.-Andreas te Keulen 171
– inhoudsmaat van – 10; 111 (2)
– Johannieters 60
– kanunnik van – zie Amelis; Garselis;

Hartman; Hendrik van Hoei; Hendrik
van Jauche; Lubbert; Werenbert

– Keulse poort 60
– kloosters en kapittels van – 124
– legerkamp voor – 97; 98
– munt van – 13 (2); 103; 119; 121 (2);

123 (2); 134
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– raadhuis 60
– rechter van – zie Hildebald
– schepenen van – 77 zie ook Adelbert van

Maastricht; Arnold van Linnich; Christi-
aan Lewe; Elias; Frank van Notheim;
Gerard van St-Pieter; Gervaas; Gervaas
zoon van Bertolf; Godschalk; Hendrik
van Berensberg; Hendrik Hunkarus; Her-
bert Palma; Herbert zoon van heer Tho-
mas; Hildebald Iuvenis; Willem Cluse-
narius

– schepenen en burgers van – 77
– schepenen, raad en burgers van – 167
– Schouemunt 60 (2)
– schout van – zie A. van Gymnich; Gerard

van Lemiers
– St.-Adelbert (kapittel) 60; 64 (2); 108
– – cantor van – 158 zie ook Walter
– – deken van – zie Jan
– – kanunnik van – zie Arnold van Paruis;

Christiaan zoon van Reinhard Hoin
– – proost van – zie Garselis; Koenraad;

Richer; Sigbodo
– St.-Adelbertstraat 60
– St.-Aldegonde (kerk) 60
– St.-Bartholomeus (kapel) 60
– St.-Foillanus (kerk) 60
– St.-Gillis (kapel) 60
– St.-Jacob (kerk) 60
– St.-Jan (kerk) 60
– St.-Marie (kapittel) 39 (2); 57 (3); 58

(8); 60; 99 (2); 142; 161 (2)
– – cantor van – 157 zie ook Gervaas; God-

schalk; Hendrik; Koenraad
– – custos van – zie Koenraad
– – deken van – 46; 107 zie ook Garselis;

Herman; Sigbodo; Steven; Winrik
– – deken en kapittel van – 99; 142
– – diakenen van – zie Everwijn; Walram
– – kanunniken van – 10; 39; 171 zie ook

Alexander; Alexander van Rulant;
Arnold; Diederik; Elias; Frederik; Gar-
selis; Gervaas cantor; Hendrik de
Foresto; Hendrik priester; Hendrik Rum-
blo; Herbert; Herman van Koblenz; Jan
zoon van Reinhard Hoin; Koenraad can-
tor; Koenraad Hoin; Lodewijk; Richer
proost van St-Adelbert te Aken; Robin de

Foresto; Sigbodo; Simon; Steven Wam-
bus; Theobald zoon van Theobald Rode-
kin van Sinnich

– – kapittel van – 39; 82; 161
– – magister van de school van – zie

Werenbert
– – proost van – 60 zie ook Otto
– – vicedominus van – zie Gerard
– – zegel van – 60; 104
– St.-Mauritius (kapel) 60
– St.-Oswald (kapel) 60
– St.-Pieter (kerk) 60
– St.-Salvator (klooster) 60
– Vistersengasse (straat, ligging onbekend)

60
– voogd van – zie Willem
– zusterklooster bij – 54
– zie ook Christiaan van –; Koenraad van –

kanunnik van Kloosterrade; Sander van
–

– zie voorts Burtscheid
Alardus zie Adelhard
Alatri Italië, Frosinone 69
Albela zie Aubel
Albero, Alberonus zie Adelbero
Albertus zie Adelbert
Albirnis zie Adelbero
Albus Lapis Duitsland, Rijnland-Palts (bij

Ahrweiler, thans Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler) 144

Aldegonde zie St.-Aldegonde
Aldendorp ligging onbekend, zie Herman

Oreiz van –
Aldeneik (Eike) België, Limburg (NO Maas-

eik) (klooster) 25
Aldenhaven, Aldenhoeuen zie Aldenhoven
Aldenhouen zie Aldenhoven; Freialdenho-

ven
Aldenhoven (Aldenhaven, Aldenhoeuen,

Aldenhouen) Duitsland, Noordrijn-West-
falen (ZW)

– 35
– inhoudsmaat van – 121; 122
– zie ook Adelbero van –; Godram van –;

Hendrik van –
Aldinburc zie Altenberg
Aledis, Aleidis zie Adelheid
Aleke zie Alken
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Alexander
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 348
– aartsdiaken en proost van St.-Lambert te

Luik 1; 5; 6; 7; 11; 13; 16; 33
– bisschop van Luik 13; 20
– kanunnik van St.-Marie te Aken 104
– maarschalk van Limburg 105; 112
– proost 12
– van Rulant kanunnik van St.-Marie te

Aken 104
– van Wijlre 65; 68; 75
Aleijdis, Aleydis zie Adelheid
Aleijns zie Gerard
Aleijt zie Adelheid
Alfenroth (Alfenroyth) Duitsland, Rijnland-

Palts (wijngaard bij Ahrweiler, thans Bad
Neuenahr-Ahrweiler) 144

Alfter (Aluetre) Duitsland, Noordrijn-West-
falen (W Bonn) zie Goswijn van –

Alger (Adelgerus) zoon van Gijsbert Spigel
van Altenahr 42

Alken (Aleke) België, Limburg (ZW Hasselt)
25

Allec zie Diederik
Allero zie Adelbero
Alluensis, Allvensis zie Aken
Almanium zie Amay
Almalricus, Almaricus zie Amelrik
Almer (Almerus)
– BIJLAGE, 344
– ministeriaal, voogd 3
Almutzheim ligging onbekend (Duitsland,

Noordrijn-Westfalen) BIJLAGE, 338
Alna zie Aulne
Aloensdale zie Abensdale
Alsacia, Alsatia zie Elzas
Alsdorf (Ailstorp, Alsdorp, Alstorp) Duits-

land, Noordrijn-Westfalen (O ’s-Herto-
genrade)

– BIJLAGE, 338
– zie ook Godfried villicus van –; Nicolaas

van –; Rutger van –; Willem van –
Alsterode ligging onbekend, zie Godfried

van –
Alstorp zie Alsdorf
Altenahr (Ara) Duitsland, Rijnland-Palts

(ZW Bad Neuenahr-Ahrweiler) zie Gijs-

bert Spigel van –; Hezelo van –; Ulrik
graaf van –

Altenberg
– (Mons) Duitsland, Noordrijn-Westfalen

(NO Odenthal) (klooster)
– – abt van – zie Herman
– (Aldinburc) Duitsland, Hessen (W Wetz-

lar) (klooster) 54
Altmerberen zie Merberen
Alueradis, Aluerardis zie Alverade
Aluetre zie Alfter
Alumdorp ligging onbekend, zie Arnold van

–
Alverade (Alueradis, Aluerardis, Aluradis,

Alverot)
– 35
– echtgenote van Pieter in Curia 164
– overste van Sinnich 128 (4)
– de Turri, moeder van Gevehard, Herman

villicus en Paganus, grootmoeder van
Jutta 42

Amaldricus, Amalricus zie Amelrik
Amay (Almanium) België, Luik (NO Hoei) 25
Ambele, Amble zie Ameln
Ambrosius broeder van Kloosterrade 50
Ambule, Amel zie Ameln
Amelis (Amilius)
– echtgenoot van Mathilde BIJLAGE, 338
– kanunnik van Aken 33
– van Owe 104
Ameln (Ambele, Amble, Ambule, Amel)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NO

Gulik) 8; 13; 17 (2); 29; 132 (4); 137;
BIJLAGE, 338

– zie ook Frank van –
Amelrik (Almalricus, Almaricus, Amaldri-

cus, Amalricus, Amelricus, Emmelricus)
– BIJLAGE, 349
– abt van Notre-Dame-aux-Fonts te Luik en

aartsdiaken van Luik 12; 23; 24
– echtgenoot van Gepa 42
– ministeriaal 3
– vader van Rudolf BIJLAGE, 349
Amelungus van Merreche BIJLAGE, 344
Amilius zie Amelis
Amor zie St.-Amor
Andernach (Andernacum, Anturnacum)

Duitsland, Rijnland-Palts
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– broeders van – BIJLAGE, 345
– nonnen te – 54
– pastoor van – zie Embrico
– zie ook Diederik van –; Jan van –
Andreas
– abt van Averbode 24
– zie ook St.-Andreas
Angelsdorf (Angilstorp) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (ZW Bergheim) BIJLAGE,
338

Angelus zie Engel
Angilstorp zie Angelsdorf
Angoulême (Engolismensis) Frankrijk,

Charente
– deken van Heilig-Kruis te – 159
[Angurdale] Duitsland, Rijnland-Palts

(omgeving Bad Neuenahr-Ahrweiler) BIJ-
LAGE, 350

Ani (Aninia) Armenië
– bisschop van – zie Simeon
Aninia zie Ani
Ans (Anz) België, Luik (Luik) 25
Anselm (Anselmus, Anshelmus) 
– abt van Kloosterrade 126 (2); 127; 129;

137 (2)
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– ridder 104
– Rufus, vader van broeder Hildebrand 13
Ansfrid (Ansfridus, Ensfridus)
– 8; 13
– zoon van Neptunus BIJLAGE, 342
Anshelmus zie Anselm
Anstel (Anstela, Anstele) Nederland, Lim-

burg (behuizingen bij Kerkrade)
– 13; 36; 72; BIJLAGE, 342
– beek 10
– zie ook Arnold van –; Godfried van –;

Meiner van –; Nicolaas van –; Willem
van – 

Anton (Antonius) van Lüppenau 147
Anturnacum zie Andernach
Anz zie Ans
Apostelen zie St.-Apostelen
Appilman zie Christiaan zoon van Koenraad

–
Aquensis, Aquin., Aquis, Aquisgranensis,

Aquisgranum, Aquisgrauum zie Aken
Ar. Rufus 114

Ara zie Ahr; Altenahr; Are
Ardennen (Ardennia)
– hertog van de – 96
Are (Ara, Aren) Duitsland, Rijnland-Palts

(tegenwoordig Altenahr, ZW Bad Neu-
enahr-Ahrweiler)

– graaf van – zie Diederik; Lotharius
Argenteau (Argenteal, Argentel, Argentelz)

België, Luik (NO Luik) zie Diederik van –
Arlesheim vermoedelijk Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen, omgeving Bad Neuenahr-
Ahrweiler 42

Arlo, Arlon, Arlons zie Aarlen
Armenië (Armenius) 80
Arnistein zie Arnstein
Arnold (Arnoldus, Arnoldvs, Arnolt)
– BIJLAGE, 341
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 349
– I aartsbisschop van Keulen, aartskanse-

lier van Italië 5 (3); 6 (2); 7; 8 (2); 9; 17
(2); 18 (2); 25 (2); 29; 40

– aartsdiaken en proost van St.-Pieter te
Keulen 5; 6; 7; 8; 9

– van Alumdorp BIJLAGE, 345
– van Anstel BIJLAGE, 343
– van Bedburg 18; 40
– van Binchouin BIJLAGE, 345
– van Blankenheim 167
– Bolte, echtgenoot van Uda, broer van

Gijsbert monnik, Hendrik Rath en Wil-
lem Chobo 55; 63 (5); 64; 105 (2)

– – bos van – zie Silva Boltonis
– broeder 87
– broeder van Kloosterrade 50
– cantor van St.-Servaas te Maastricht, pau-

selijk rechter 116; 118; 119
– van Diest 53
– van Dorslon 148
– Dudenken 63
– van Elsloo 44; 50
– graaf van Loon 67
– graaf van Rer 35
– kanunnik van St.-Marie te Aken 104
– kanunnik van St.-Servaas te Maastricht

73
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– kanunnik van St.-Servaas te Maastricht
73

– van Kraainem 53
– Kyrnewiuel BIJLAGE, 341
– lekenbroeder van Kloosterrade 70
– van Linnich, schepen van Aken 60; 77;

104
– van Marmagen 167
– Minnegolt BIJLAGE, 346; BIJLAGE, 349
– van Moselweiss 54
– van Paruis kanunnik van St.-Adelbert te

Aken 171
– priester 54
– prior van Scharn 55
– prior van Val Dieu 141
– proost van St.-Andreas te Keulen 17; 18;

34
– proost van St.-Pieter te Keulen 18
– schoonvader van Willem slotvoogd 50
– van Sieglar 42
– villicus 39
– voogd van Burtscheid, zoon van Gerard,

echtgenoot van Jutta 104 (4)
– van Wenau lekenbroeder van Schillings-

kapellen 70
– van Zievel, ridder, broer van Goswijn 167

(6)
– zoon van Meiner 41
– zoon van Robert graaf van Lüneburg en

Beatrix 21; 29; 53
Arnolfus, Arnolphus zie Arnulf
Arnolt zie Arnold
Arnstein (Arnistein) Duitsland, Rijnland-

Palts (O Nassau) (klooster) 54
Arnulf (Arnolfus, Arnolphus, Arnufus,

Arnulfus, Arnulphus)
– BIJLAGE, 350
– abt van Gembloers 19; 23
– broer van Wibert 19
– van Hoei ministeriaal van St.-Lambert te

Luik, broer van Lambert van Hoei 12;
13; 19; 23; 24

Arweler, Arweiler, Arweilre, Arwiilre, Ar-
wiler, Arwilere, Arwilre, Arwylre zie
Ahrweiler

As (Asch) België, Limburg (NO Genk) 8; 20
Asch zie As; Esch
Asche zie Esch

Aschwilre zie Eschweiler
Astenoit zie Esneux
Asth zie Esch
Aua zie Ave
Aubel (Abela, Albela) België, Luik (ZW

Aken) zie Godschalk van –
Auechesdal zie Hafkesdale
Auerbodiensis zie Averbode
Augustinus (Agustinus) zie St.-Augustinus
Auinione zie Avignon
Aule Duitsland, Rijnland-Palts (onbekend,

wijngaard bij Ahrweiler, thans Bad
Neuenahr-Ahrweiler) 154

Aulne (Alna) België, Henegouwen (ZW

Charleroi) (klooster) 25
Aurea Vallis zie Orval
Auroit zie Avroi
Aurota overste van Sinnich 127
Ave (Aua)
– BIJLAGE, 337
– echtgenote van Manegoldus BIJLAGE, 336
Averbode (Auerbodiensis, Euerbodensis,

Euerbodiensis, Eurebode) België, Vlaams-
Brabant (NO Diest)

– abdij 25
– – abt van – zie Andreas
Avignon (Auinione, Avinione, Avinionen-

sis) Frankrijk, Vaucluse
– 148; 151; 153; 155; 156; 157; 158;

159; 160; 161; 162; 163; 170; 178; 184
– bisdom 165; 166
– zie ook Villeneuve-les-Avignon
Avroi (Auroit) België, Luik (thans Luik)

25
Aychen, Aychin, Ayghen zie Aken
Azzo ([Azzo]) abt van Publémont te Luik

13; 14

B

B. de Via 161
B. zie ook Bertolf
Bachem (Bacheim, Bagheym) Duitsland,

Rijnland-Palts (thans Bad Neuenahr-Ahr-
weiler)

– 164; BIJLAGE, 347
– zie ook Godfried van –
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– zie voorts Bagheim; Plenzere
Bad Neuenahr-Ahrweiler zie Ahrweiler en

de verwijzingen aldaar; Hemmessen;
Neuenahr; Wadenheim

Bade ligging onbekend, zie Herman van – 
Badegans zie Adelbert
Baelen (Bale, Balen, Balensis, Balis) Bel-

gië, Luik (W Eupen)
– 44; 56; 59; 111 (2)
– pastoor van – 111 zie ook Diederik; Ge-

rard prior van Hasselsweiler; Koenraad;
Olivier zoon van Simon van Remersdaal

– zie ook Condeine; Panlant; Selant
Baesweiler (Bastwillre, Bastwilre, Boest-

wilre, Bosweiler, Boystwylre) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (NO ’s-Hertogen-
rade) 64 (6); BIJLAGE, 338

Bagheim (Bachem, Bagheym) ligging onbe-
kend

– zie Winrik van –
– zie ook Bachem
Bagheym zie Bachem; Bagheim
Baldeuinus, Baldewinus zie Boudewijn
Baldingees, Baldingeez zie Bodegnée
Balduinus zie Boudewijn
Bale, Balen, Balensis, Balis zie Baelen
Barbara zie St.-Barbara
Barmen Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NW

Gulik) BIJLAGE, 338
Bartholomeus zie St.-Bartholomeus
Bastinus zie Sebastiaan
Bastwillre, Bastwilre zie Baesweiler
Battenbruych (Battenbruch, Battenbruych)

ligging onbekend, zie Adam van –
Bauenchien, Bauenchine zie Bevekom
Bazel (Basiliensis) Zwitserland, Basel Stadt
– bisschop van – zie Ortlief
Beata Katherina zie St.-Catharina
Beata Maria zie St.-Marie
Beata Maria ad Gradus zie Keulen, Marien-

graden
Beata Virgo zie St.-Marie
Beati Apostoli zie Keulen, St.-Aposteln
Beatrix 
– BIJLAGE, 348
– echtgenote van graaf Robert van Lüne-

burg, moeder van Arnold, dochter van
Jutta hertogin van Limburg 21; 29; 53

– van Sutenroth, burger van Ahrweiler, zus
van Sofie 154

– wijngaard van – BIJLAGE, 344 (2)
Beatus Albertus zie St.-Adelbert
Beatus Amor zie St.-Amor
Beatus Andreas zie St.-Andreas
Beatus Augustinus zie St.-Augustinus
Beatus Gabriel zie St.-Gabriël
Beatus Iacobus zie St.-Jacob
Beatus Lambertus zie St.-Lambert
Beatus Martinus zie St.-Maarten
Beatus Matheus zie St.-Mattheus
Beatus Nycolaus zie St.-Nicolaas
Beatus Petrus zie St.-Pieter
Beatus Remigius zie St.-Remigius
Beatus Seruatius, Beatus Servatius zie St.-

Servaas
Beaumont (Belhnont, Belmont) België,

Luik, omgeving Esneux 25 
Beauvechain zie Bevekom
Becchenberch Duitsland, Noordrijn-West-

falen (heuvel Z ’s-Hertogenrade)
– 13
– zie ook ’s-Hertogenrade
Beche zie Beek
Bechtheim (Bercheheim, Berchehim, Ber-

theheim) Duitsland, Rijnland-Palts (N

Worms) 25
Beckendorp zie Beggendorf
Bedburg (Bedebur, Bedebure, Betbure,

Betenburn, Bethbure, Bethburen) Duits-
land, Noordrijn-Westfalen (NO Gulik) zie
Arnold van –; Ludolf van – 

Bedendorf zie Bendorf
Beek (Beche, Beke) zie Reinier van –
Beggendorf (Beckendorp, Begendorp, Beg-

gendorp, Beggendorpe, Bekendorp, Bek-
kendorp) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(ZO Geilenkirchen)

– 20; 63; 91; 113 (2); 114
– zie ook Rutger van – 
Beika zie Hilvarenbeek
Beiscel zie Adelbert
Beke zie Beek
Bekendorp, Bekkendorp zie Beggendorf
Bela zie Elisabeth
Beldericus zie Veldericus
Belhnont, Belmont zie Beaumont
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Belisiensis zie Munsterbilzen
Benden (Pratum Sanctae Mariae) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (thans Brühl)
– abdis en zusters van – 129; 134
– biechtvader van – zie Jan monnik
– procurator van – zie Hendrik
Bendorf (Bedendorf) Duitsland, Rijnland-

Palts (N Koblenz) zie Hendrik van –
Benedicta dochter van Gunther Gunthersz

en Adelheid 36
Benedictus
– XII paus 162; 163
– zie ook St.-Benedictus
Benelinus 64
Bengen (Bengenhouen, Binchouin, Binge-

houe) Duitsland, Rijnland-Palts (N Bad
Neuenahr-Ahrweiler)

– 8; 13; 42; BIJLAGE, 348
– zie ook Arnold van –
Benjamin (Beniamin) camerarius 45
Benneke (Bennechin) ministeriaal 18
Berche ligging onbekend, Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen BIJLAGE, 338
Bercheheim, Berchehim zie Bechtheim
Bercheim zie Bergheim an der Erft
Berdechen zie Gerard
Berenbruch (Berrenbruch) Nederland, Lim-

burg (NO Kerkrade) 8; 13
Berengerus zie Bernger
Berensberg (Bernartsberge) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (N Aken) zie Hendrik
van –

Berewicus zie Berwik
Berg
– (Berge) ligging onbekend
– (Mons) graafschap (Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen)
– – graaf van – zie Adolf; Hendrik IV her-

tog van Limburg
– – gravin van – zie Irmgard hertogin van

Limburg
– – zie Adam van –; Gijsbert van –; Hu-

nicho van –; Reinhard van –; Rutger van
–

Berga vermoedelijk Duitsland, Noordrijn-
Westfalen 35

Berge zie Berg; Mons
Bergh zie Mons

Bergheim an der Erft (Bercheim) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (W Keulen) 41

Bergis zie Mons
Beringerus zie Bernger
Bernardus zie Bernhard
Bernartsberge zie Berensberg
Berneau (Berne) België, Luik (NO Visé) zie

Bonifatius van –
Berner (Bernerus)
– BIJLAGE, 343
– van Setorph, ridder 105
Bernger (Berengerus, Beringerus)
– BIJLAGE, 337
– Grive BIJLAGE, 343
– scholaster van Mariengraden te Keulen 8;

9
Bernhard (Bernardus)
– BIJLAGE, 337
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 349
Bero proost van St.-Kunibert te Keulen 8; 9
Berrelderot (Velderade) ligging onbekend

35
Berrenbruch zie Berenbruch
Berstenens zie Rees
Berta
– BIJLAGE, 341
– 33
– echtgenote van Diederik Ogier van Gei-

lenkirchen 109
Berth zie Rutger
Bertheheim zie Bechtheim
Bertold (Bertoldus) 
– hertog van Zähringen 25
– Snabbo, convers uit Maastricht 61
Bertolf (B., Bertolfus, Bertolphus)
– BIJLAGE, 343
– BIJLAGE, 346
– claustrarius 39
– molenaar 121 (5); 123
– vader van Gervaas 60
Bertout (Bertolt) zie Walter – 
Bertrade (Bertredis) echtgenote van Folbert

Eenoog en zus van Adam 13 (2)
Bertram (Bertramus)
– 42
– BIJLAGE, 340
– van Bessenich 42

393

Bertram



– broer van Jan BIJLAGE, 340
– Wolf BIJLAGE, 338
– zoon van Jan en Engeltrudis van Linnich

30
Bertrand (Bertrandus) van Hülhoven kanun-

nik van Luik 162
Bertredis zie Bertrade
Berwik (Berewicus, Beruuicho, Berwicus)

echtgenoot van Hezeka 18 (2); 40 (2)
Beselich (Beslich) Duitsland, Hessen (NO

Limburg an der Lahn) (klooster) 54
Bessenich Duitsland, Noordrijn-Westfalen

(thans Zülpich) zie Bertram van –; Wil-
lem van –

Betbure, Betenburn, Bethbure, Bethburen
zie Bedbur

Bevekom (Bauenchien, Bauenchine) België,
Waals-Brabant (ZO Leuven) 25

Biesen ligging onbekend (Nederland, Lim-
burg, bij Wijnandsrade) 152

Bilstain (Bilstein) België, Luik (NO Verviers)
– 13
– kapel te – 13
Binchouin, Bingehoue zie Bengen
Birceberg ligging onbekend (Duitsland,

Noordrijn-Westfalen, omgeving Born-
heim) BIJLAGE, 344

Bircob zie Hendrik
Bire zie Diederik – van Koslar
Birkenfeld (Birkinvelt) Duitsland, Rijnland-

Palts (ZO Trier) zie Ulrik van –
Bisheim Duitsland, Noordrijn-Westfalen

(ligging onbekend, omgeving Doveren)
zie Udo van –

Blanckenheym, Blanckinheym, Blanckyn-
heym zie Blankenheim

Blankaard (Blanckardus) Vulinbach BIJ-
LAGE, 339

Blankart zie Diederik
Blankenheim (Blanckenheym, Blanckin-

heym, Blanckynheym, Blankinheim)
Duitsland, Noordrijn-Westfalen (ZW Bad
Münstereifel)

– heer van – 137 (2)
– zie ook Arnold van –; Gerard van –; Tijl

van –
Blessa BIJLAGE, 338
BMV, B.M.V. zie St.-Marie

Bobardia zie Boppard
Bobbenheim zie Bubenheim
Bodegnée (Baldingees, Baldingeez) België,

Luik (NO Hoei) zie Gevehard van – 
Bodendorf (Budendorf, Budendorp, Buden-

dorp, Budindorp) Duitsland, Rijnland-
Palts (tegenwoordig Bad Bodendorf, Z

Remagen) 8; 13; BIJLAGE, 345; BIJLAGE,
348

Bodenheim (Bodenheym) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (N Euskirchen)

– 42 (3)
– zie ook Diederik van –; Gerlach van –;

Godschalk van –; Hubert van –
Bodesalcus zie Godschalk
Boemia zie Bohemen
Boestwilre zie Baesweiler
Bohemen (Boemia) Tsjechië
– koning van – zie Jan
Bolbeek zie Bombaye 
Bolce, Bolcheyn zie Bolte
Bolo zie Boso
Bolsbec zie Bombaye
Bolte (Bolce, Bolcheyn, Bolto, Bolzein) zie

Arnold
– – zie ook Silva Boltonis
Bombaye (Bolsbec, Boubais, Bubaiz, Buls-

bach, Bulsbeche) België, Luik (O Visé)
13; 20; 91; 114; 127 (7);

BIJLAGE, 335; BIJLAGE, 336
Bone zie Willem
Bonifacius zie Bonifatius
Bonifatius (Bonefacius, [B]onifatius)
– van Berneau BIJLAGE, 336
– van Bren 24
– van Melen 49
– VIII paus 142 (2); 163 (3)
Bonn (Bonna, Bonnensis, Bunia, Bunna,

Bunnensis, Bvnnensis, Ueronensis, Vero-
nensis) Duitsland, Noordrijn-Westfalen

– 137
– aartsdiaken van – zie Gerard aartsdiaken

en proost van –; Gerard proost van St.-
Cassius en St.-Florentius; Lotharius
proost van St.-Cassius en St.-Florentius

– graaf van – zie Adelbert; Koenraad
– inhoudsmaat van – 137
– St.-Cassius en St.-Florentius (kapittel)
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– – 18 (4); 40 (4); 100 (3)
– – convent van – 18
– – deken van – zie Diederik; Rembold
– – – zegel van – 100 (2)
– – kanunniken van – 100 zie ook Christi-

aan; Lambert; Willem
– – kapittel van – 100 (2)
– – kerk van – 18
– – proost van – 18; 100 (3) zie ook Ge-

rard; Godfried; Lotharius
– – – zegel van – 100 (2)
– – proost en kapittel van – 40
– – zegel van – 100 (2)
– zie ook Diederik van – kanunnik van

Kloosterrade; Geveno van – 
Boppard (Bobardia) Duitsland, Rijnland-

Palts
– zusters te – 54
Borgharen (Hare, Horen) Nederland, Lim-

burg (N Maastricht) zie Adam van –;
Adam van – junior

Borgloon zie Loon
Borgworm (Worumme, W[.]mme (met

afkortingsteken)) België, Luik 25
Born (Burne) Nederland, Limburg (NW Sit-

tard)
– heer van – zie Jan van Valkenburg
Bornen zie Borr
Bornheim (Burheim, Burneheim, Burn-

heim) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(NW Bonn)

– 17 (3); BIJLAGE, 342
– zie ook Jan van – 
– zie voorts Burnehim
Borno (Burno) abt van Kloosterrade 4; 9
Borr (Bornen, Burne, Burnen) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (N Euskirchen)
– 1; 7; 13
– allodium van Jan te – 29
Bortte (Borthen) waarschijnlijk Duitsland,

Rijnland-Palts, omgeving Dernau 5; 6;
9 

Boscheln (Burnesleden, Burnesleide, Bur-
nesleiden) Duitsland, Noordrijn-Westfa-
len (NO ’s-Hertogenrade)

– 63; BIJLAGE, 338
– zie ook Heiderik van –
Bose zie Diederik

Boso (Bolo) zwager van Rudolf van Can-
teurine 19

Bosweiler zie Baesweiler
Botdis (Bubdis) zie Hendrik
Boubais zie Bombaye 
Boudewijn (Baldeuinus, Baldewinus,

[Balde]winus, Balduinus)
– BIJLAGE, 340
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 350
– aartsdiaken van St.-Lambert te Luik 19;

24
– kanunnik van Kloosterrade 78; 118; 119
– kanunnik van St.-Pieter te Kortessem 78
– van Ligney 19
– scholaster en aartsdiaken van Luik 23
Bouillon (Bullon) België, Luxemburg 25
Bouslar (Buslar, Buslor, Buyslor) Duits-

land, Noordrijn-Westfalen (bij Lövenich)
138 (2); BIJLAGE, 339

Boystwylre zie Baesweiler
Brabant (Brabantia, Brabantiensis, Braiban-

tia)
– 160
– hertog van – zie Jan
– hertog en hertogin van Luxemburg en –

173
Brachelen (Brackle, Brakle) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (thans Hückelhoven,
ZW Erkelenz) 35

Bracht zie Maasbracht 
Brackle zie Brachelen
Braibantia zie Brabant
Brakle zie Brachelen
Brandenburg (Brandenburch) mogelijk

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (Bran-
denburg ZO Aken) zie Jan van –

Bredelo ligging onbekend
– zie Adam van –; Wenemar van –
– zie ook Breelo
Breelo (Bredelo, Bredolo, Breidelo) België,

Limburg (veldnaam tussen Genk en As)
8; 13; 20; 91; 114

Breidela zie Breill
Breidelo zie Breelo
Breill (Breidela, Vreidela) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (ZO Geilenkirchen)
35
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Bremen zie Rutger van – 
Bren ligging onbekend (Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen, omgeving Mönchenglad-
bach) zie Bonifatius

Brenig (Brinich) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (ZW Bornheim)

– kerk van – BIJLAGE, 342; BIJLAGE, 344
[Brevis] zie Godfried
Brinich zie Brenig
Brodesberg (Brodersberch, Brodersbergh)

ligging onbekend, zie Catharina van –
Brogne zie St.-Gérard
Broich (Broiche, Bruche, Bruche, Bruchge)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (thans
Mülheim an der Ruhr) zie Diederik van
–; Diederik voogd van –; Hendrik voogd
van –; Jan van –

Brughusen ligging onbekend, zie Sander
van –

Bruno (Brvno)
– II aartsbisschop van Keulen 18; 40
– aartsbisschop van Trier 1
– aartsdiaken 24; 33
– aartsdiaken en proost van St.-Pieter te

Keulen 35; 42; 43
– abt van Groß-St.-Martin te Keulen 58
– pastoor van Ahrweiler 137
– proost van Heilig-Kruis te Luik 19
– proost van St.-Joris te Keulen 34
Brunst zie Tieleman
Brusinburc onbekend klooster, mogelijk

Duitsland, Rijnland-Palts (Brunnenburg
ZW Limburg an der Lahn) 54

Brussel (Bruxella) België, Vlaams-Brabant,
zie Gillis van –

Brvno zie Bruno
Bubaiz zie Bombaye 
Bubdis zie Botdis
Bubenheim (Bobbenheim) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (ZO Düren) zie Her-
man van –

Buchholz (Bucholz) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (Z Bornheim) BIJLAGE, 344

Buchten (Buhthe, Butene, Buthene,
Buththe) Nederland, Limburg (NW Sit-
tard) 8; 13

Budendorf, Budendorp, Budendorp, Budin-
dorp zie Bodendorf

Bugholtc ligging onbekend
– St.-Walburg (kerk) 60
Buhthe zie Buchten
Bule zie Everwijn
Büllesheim (Bullenaheym, Bullensheim,

Bullensheym, Bullesheim, Bullestheym,
Bullinsheim, Bullisheym, Superior Bul-
lingisheim) Duitsland, Noordrijn-Westfa-
len (Großbüllesheim en Kleinbüllesheim,
NO Euskirchen)

– 42 (2); 115 (4); 147
– pastoor van – zie Otto
– zie ook Christiaan van –
Bullincshouin ligging onbekend BIJLAGE,

348
Bullinsheim, Bullisheym zie Büllesheim
Bullon zie Bouillon
Bulsbach, Bulsbeche zie Bombaye
Bumminc zie Gerard
Bunde (Bunde) Nederland, Limburg (NO

Maastricht) zie Gerard van –; Walthelm
van –

Bungardin ligging onbekend BIJLAGE, 339
Bunia, Bunna, Bunnensis zie Bonn
Bunsbeek (Bunsbech) België, Vlaams-Bra-

bant (N Tienen) zie Hendrik van –
Burcetum zie Burtscheid
Buren ligging onbekend, zie Diederik van –
Burgau (Ouwa) Duitsland, Noordrijn-West-

falen (Z Düren)
– 35
– zie ook Amelis van Owe
Burge zie Bürrig
Burheim, Burneheim zie Bornheim
Burne zie Borr
Burnehim ligging onbekend BIJLAGE, 339
Burnesleden, Burnesleide, Burnesleiden zie

Boscheln
Burnheim zie Bornheim
Burnen zie Borr
Burno zie Borno
Bürrig (Burge, Burrig) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (thans Leverkusen)
– 46 (2)
– pastoor van – zie G.
Burtscheid (Burcetum, Porcetensis, Porce-

tum, Purcetensis) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (thans Aken)
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– klooster 60; 104 (2)
– – abdis en convent van – 104 (3); 107
– – abt van – 34 zie ook Onulf
– – prior van – zie Gerard
– – voogd van – zie Arnold; Gerard
– Malzmolen, later Heissensteinmühle te –

60
– zie ook Aken, Burtscheiderpoort; Aken,

Burtscheiderstraat
Bürvenich (Buruenich) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (ZW Zülpich) BIJLAGE, 337
Buslar, Buslor, Buyslor zie Bouslar
Busse zie Jan
Butene zie Buchten
Bütgenbach België, Luik (O Malmédy) 171
Buthene, Buththe zie Buchten
Butzdorp ligging onbekend BIJLAGE, 339
Buzinlingus (Ruzinlingus) 56
Bvnnensis zie Bonn

C zie K

D

Dabo (Clakesburch, Dakelburch) Frankrijk,
Moselle (ZW Saverne)

– graaf van zie Hugo
Daems zie Adam
Dakelburch zie Dabo
Dalewingart Duitsland, Noordrijn-Westfa-

len (wijngaard te Walberberg)
– 8; 13; BIJLAGE, 344
– zie ook Walberberg
Dalhem (Dailheim, Daleheim, Dalheim)

België, Luik (ZO Visé) BIJLAGE, 337
– zie Koenraad van –; Willem van – 
Daniël (Daniel)
– bisschop van Verden 178
– prior van Kloosterrade 50; 53; 66
Dayms zie Adam
Dedekem ligging onbekend, zie Pieter van

–
Dedelricus zie Diederik
Dedincheim zie Derkum
Defuernogen, Degerenowa zie Dernau
Demudis BIJLAGE, 338

Derkum (Dedincheim) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (N Euskirchen) zie God-
schalk van –

Dernau (Defuernogen, Degerenowa, Der-
naw, Dernawe, Dernouwen, Dernowe,
Dernowen, Dernowle, Deroule)

Duitsland, Rijnland-Palts (ZW Bad Neu-
enahr-Ahrweiler)

– 1; 5; 6; 9; 101 (2); 131 (3); BIJLAGE,
346; BIJLAGE, 351

– klooster Marienthal bij – zie Marienthal
– parochiekerk van – 101
– wijngaard te – 42
– zie ook Gadirstoc
Desdorf (Derstorp, Dezstorp, Deztorph)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (W Berg-
heim) 15 (2); BIJLAGE, 338;

BIJLAGE, 342; BIJLAGE, 344 (2)
Desiderius priester van Kloosterrade 105
Deutz (Duice, Tuiciensis) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (O Keulen) 46 zie ook Rei-
nier van –

Dezstorp, Deztorph zie Desdorf
[Dib]urghoue ligging onbekend 8
Diderich, Didericus zie Diederik
Didrode zie Dorath
Diederik ([Dedelricus], Diderich, Didericus,

Diederich, Dyderich, Dyederich, Dyede-
richs, Dyederijch, Teodericus, Teodricus,
Th., Theoderic, Theodericus, Theode-
r[i]cus, [Theodericus], Theodicus, Theo-
doricus, Theodricus, Tiedericus, Tiedri-
cus, Tiricus)

– 35
– BIJLAGE, 340
– BIJLAGE, 345
– BIJLAGE, 345
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 348
– BIJLAGE, 349
– BIJLAGE, 349
– BIJLAGE, 349
– BIJLAGE, 350
– Allec BIJLAGE, 336
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– van Andernach 42
– van Argenteau 19; 23
– Bire van Koslar, vader van Rembold 162

(2)
– Blankart 42
– van Bodenheim 7
– van Bonn kanunnik van Kloosterrade

118; 119
– Bose BIJLAGE, 343
– broeder van Kloosterrade 50
– broer van Eilard 48
– broer van Godfried van Lahnstein 54
– broer van Hendrik molenaar 55
– broer van Herman Waldunc BIJLAGE, 349

(2)
– van Broich 34
– van Buren deken van St.-Pieter te Keu-

len 124
– Consenul burger van Aken 60
– deken van Rees 101 (2)
– deken van St.-Apostelen te Keulen 34
– deken van St.-Cassius en St.-Florentius te

Bonn 100
– van Duisdorf 42
– van Ersdorf kanunnik van Mariengraden

te Keulen, magister 150 (2)
– van Eygelshoven 118; 119
– van Eyle 167
– Floete 60
– van Friesheim 38
– van Friesheim, broer van Hubert BIJLAGE,

342
– II graaf van Ahrweiler 42
– graaf van Are 8; 13; 18
– VII graaf van Kleef 120 (2)
– graaf van Loon 167
– graaf van Neuenahr 124
– I heer van Heinsberg, echtgenoot van

Isolde 62; 73 (2)
– heer van Valkenburg 118; 119
– Holgrim, broer van Hugo 8 (3); 13 (3)
– van Houffalize 68
– van Huemen 167
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van Mariengraden te Keulen,

magister 126 (3); 132; 137 (5)

– kanunnik van St.-Marie te Aken 58; 104
– kanunnik van St.-Marie te Aken, magis-

ter 104
– van Linse BIJLAGE, 336
– van Lommersum 42 (2)
– van Mheer 86
– van Nunhem, broer van Gillis 186 (3)
– Ogier 50; 62
– Ogier van Geilenkirchen, echtgenoot van

Berta 104; 109 (2)
– pastoor van Balen 111
– prior van Hooidonk 87 (2)
– prior van Kloosterrade 118; 119; 121
– prior van Sinnich en broeder van Kloos-

terrade 91; 103; 114
– proost van Mariengraden te Keulen 3
– proost van St.-Marie te Heinsberg 55
– rechter van Gulik 60
– van Rinkeuelt 63
– van Schinnen, vader van Godfried en Jan

53; 66
– Scoenhals, burger van Maastricht 128
– Sibbe BIJLAGE, 350
– van Siersdorf BIJLAGE, 339
– vader van Jan van Bornheim 17
– voogd van Broich, ridder 55; 104; BIJ-

LAGE, 340
– voogd van Güsten 55; 63 (2)
– voogd van Mersene 50
– Wammil 167
– van Weiler genaamd Comes, vader van

Lodewijk, broer van Hendrik 42
– zoon van Egbert graaf van Tecklenburg

21; 29; 53
– zoon van Ludgard van Merum, broer van

Koenraad en Rutger 12
– zoon van Widerik van der Weide, broer

van Lambert 19
– zoon van Willem Maurus, broer van Udo

68; 75
– Zorn BIJLAGE, 348
Diepenbeek (Diepenbeke) België, Limburg

(ZO Hasselt) 25
Diest (Dist) België, Vlaams-Brabant, zie

Arnold van –
Dieteren (Ditheren) Nederland, Limburg

(NW Susteren) zie Winrik [***] van –
Diethard (Ditardus) 54
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Dietkirchen (Ditkirchen) Duitsland, Hessen
(NO Limburg an der Lahn) (klooster) 54

Dinant (Dynant) België, Namen 25
Dionysius zie St.-Dionysius
Dirstein Duitsland, Hessen (Diez) (klooster)
– zusters van – 54
Dist zie Diest
Ditardus zie Diethard
Ditheren zie Dieteren
Ditkirchen zie Dietkirchen
Ditlief (Ditlifus, Dutifus) custos van Groß-

St.-Martin te Keulen 45
Dodo aartsdiaken van St.-Lambert te Luik

16; 19
Domitianus kanunnik van St.-Pieter te Kor-

tessem 78
Domus Theuthonica zie Duitse Huis
Dongelberg (Dongleberch, Dungelberch)

België, Waals-Brabant (ZW Geldenaken)
zie Hendrik van –; Willem van – 

Doornik (Tornacensis) België, Henegouwen
– kanunnik van – zie Jan de Ponte
Dorath (Didrode, Dudenraide, Duderaid)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (Z Heins-
berg) 35; BIJLAGE, 338

[Dorel]ich zie Hendrik
Dorslon Duitsland, Noordrijn-Westfalen

(Wüstung bij Fürstenberg ZO Paderborn)
zie Arnold van –

Douern zie Doveren
Dousberg (Dusenberg) Nederland, Limburg

(W Maastricht) 11
Doveren (Douern, Douveren, Dovern,

Dovernensis, Duuerne) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (ZW Erkelenz)

– 13 (2); 14; 44 (2); BIJLAGE, 338
– pastoor van – 82 (2)
– zie ook Jan van –
– zie voorts Curlo
Dreleuus zie Ortlief
Driel (Dreyle, Driele, Dryele) ligging onbe-

kend, zie Jan van –; Otto van –
Drogo abt van Florennes 23
Dryele zie Driel
Dudenken zie Arnold
Dudenraide, Duderaid zie Dorath
Dudensdorp zie Duisdorf
Duice zie Deutz

Duisdorf (Dudensdorp) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (ZW Bonn) zie Diederik van
–

Duitse Huis (Domus Theuthonica, Domus
Theuth[onica]) zie Siersdorf

Duitse Rijk (Romanus, Teutonicus)
– koning en keizer van – zie Frederik;

Hendrik; Otto
– Rooms-Koning van het – zie Hendrik;

Karel; Koenraad; Willem
Duma
– BIJLAGE, 338
Dume
– BIJLAGE, 347
Dune zie Kirchdaun
Dungelberch zie Dongelberg
Duras (Duraz) België, Limburg (NW St.-Trui-

den)
– 25
– graaf van – zie Godfried
Durechen, vrouwe – 60
Durin mogelijk Duitsland, Noordrijn-West-

falen, Düren BIJLAGE, 338
Dusenberg zie Dousberg
Dutifis zie Ditlief
Duuerne zie Doveren
Dvin zie Herman
Dyderich, Dyederich, Dyederichs, Dyede-

rijch zie Diederik
Dynant zie Dinant

E

Ebalus 42
Echelsowe zie Eygelshoven
Echtze zie Eychtz
Eckebertus zie Egbert
Eckelrade (Eckelrode) Nederland, Limburg

(O Gronsveld) zie Hubert van –; Willem
van –

Edenlstorp zie Engelsdorf
Eenoog (Monoculus) zie Folbert
[E..g]awif BIJLAGE, 345
Egbert (Eckebertus, Ekebertus)
– deken van de St.-Pieterskerk te Keulen 3
– graaf van Tecklenburg, vader van Diede-

rik 21; 29; 53
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Egidius zie Gillis
Ehlingen (Elinchouen) Duitsland, Rijnland-

Palts (O Bad Neuenahr-Ahrweiler) 42
Ehrenbreitstein (Erinbrehtistein) Duitsland,

Rijnland-Palts (O Koblenz)
– priester van – 54
Eichholz (Eicholz) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (N Bornheim) BIJLAGE, 344
Eigelshogen zie Eygelshoven
Eike zie Aldeneik
Eilard (Eilardus) broer van Diederik 48
Eilbertus zie Elbert
Einburg (Einburgis) moeder van Sibert

kanunnik van St.-Apostelen te Keulen,
echtgenote van Sibert 47

Einhilde (Enhildis) 42
Einmudus van Lahnstein 54
Ekebertus zie Egbert
Elbert (Eilbertus, Elbertus, Elebertus)
– 13
– BIJLAGE, 342
– aartsdiaken van St.-Lambert te Luik 5; 6;

7; 13; 16; 19; 23
Elegerus zie Elger
Eleslo zie Elsloo
Elger (Elegerus, Elgerus)
– BIJLAGE, 340
– broeder van Kloosterrade 52
– van Lommersum, ridder 81
Elgilsdale ligging onbekend (Duitsland,

Rijnland-Palts, omgeving Bad Neuenahr-
Ahrweiler) BIJLAGE, 351

Elias (Elyas, Helias, Helyas)
– 54
– broer van Elias van Sinnich 13
– kanunnik van St.-Marie te Aken, magister 58
– schepen van Aken, zoon van Godschalk

schepen van Aken 60; 77
– van Sinnich, broer van Elias 13
– zoon van Filips 39
Eligius zie St.-Eligius
Elinchouen zie Ehlingen
Elisabeth (Bela, Elizabeth, Else, Elyzabeth,

Isabel)
– BIJLAGE, 336
– dochter van Mathilde, zus van Gerard en

Herlogis BIJLAGE, 343
– echtgenote van Jan van Bornheim 17

– gravin van Kleef 14
– moeder van Irmgard 128 (2)
– non van Sinnich, dochter van Christina

weduwe van Gijsbert van Soers 103
– vrouwe van Schönberg 172 (4) 
– vrouwe van Sprimont, vroeger gravin van

Kleef, weduwe van Gerard heer van Was-
senberg 112 (2)

– zus van Jan van Stolberg en Willem 138
Elleke (Ellecha) pauper 13
Ellenburg echtgenote van Adelbert van

Scharn en moeder van Jan 11
Elmericus zie Helmerik
Else zie Elisabeth
Elsloo (Eleslo, Elslo) Nederland, Limburg

(ZW Geleen) zie Arnold van –; Herman
van –; Theobald van –

Elyas zie Elias
Elyzabeth zie Elisabeth
Elzas (Alsacia, Alsatia) zie Neubourg
Embrico (Embricho)
– BIJLAGE, 340
– broeder 1; 8; 13
– broer van Lodewijk 38
– pastoor van Andernach 54
– vader van Herman en Embrico BIJLAGE,

344
– zoon van Embrico, broer van Herman

BIJLAGE, 344
Emelricus zie Helmerik
Émeville (Esmeirville) België, Namen (W

Havelange) 25
Emmelricus zie Amelrik
Emmemdorp, Emmendorp, Emnendorp zie

Immendorf
Emond (Emundus) lekenbroeder van Hooi-

donk 87
Encgebrandus zie Engelbrand
Endelstorp, Endenstorp zie Engelsdorf
Enfelt ligging onbekend, zie Hendrik

wagenmaker van –
Engebrandus zie Engelbrand
Engel (Angelus, Engela)
– BIJLAGE, 336
– Rome 142
Engelbert (Engelbertus, Engilbertus, Ingil-

bertus)
– 54
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– BIJLAGE, 346; BIJLAGE, 347 (2)
– BIJLAGE, 350
– BIJLAGE, 350 (2)
– aartsbisschop van Keulen 67; 104 (2)
– deken van St.-Andreas te Keulen 34
– van Heimersheim BIJLAGE, 345
Engelbrand (Encgebrandus, Engebrandus)
– BIJLAGE, 341
– kapelaan 81
Engelrade (Engelradis, Engelrat)
– BIJLAGE, 338
– echtgenote van Lambert van Merz BIJ-

LAGE, 343
Engelsdorf (Edenlstorp, Endelstorp, Endens-

torp, Ludelstorp) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (W Gulik) 29; 69; 91; BIJLAGE,
343 (noot)

Engeltrudis van Linnich, echtgenote van
Jan, moeder van Bertram 30

Engilbertus zie Engelbert
Engo van Hanret 19
Engolismensis zie Angoulême
Engram (Engramus, Engrammus) broeder

8; 13
Enhildis zie Einhilde
Enkirch (Enkirche) Duitsland, Rijnland-

Palts (N Traben-Trarbach) zie Siegfried
van –

Enna (Hennensis) Italië, Enna
– bisschop van – zie Herman
Ensfridus zie Ansfrid
Episcopus BIJLAGE, 347; BIJLAGE, 348
Eppo
– van Lüssem 13
– Prux BIJLAGE, 337
– zie ook Erpo
Erclent zie Erkelenz
Erenboldus zie Ermbold
Erepe zie Erp
Erfo zie Erpo
Erinbach ligging onbekend (Duitsland, Rijn-

land-Palts, omgeving Bad Neuenahr-Ahr-
weiler) BIJLAGE, 351

Erinbrehtistein zie Ehrenbreitstein
Erincsheim ligging onbekend (Duitsland,

Noordrijn-Westfalen) BIJLAGE, 338
Erkelenz (Erclent) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (ZW Mönchengladbach) zie Pie-
ter [***] van –

Erlepe zie Erp
Ermbold (Erenboldus) van Hönningen, echt-

genoot van Christina 42
Ermengardis zie Irmgard
Ermintrude (Irmendrudis, Irmentrudis)
– 13
– echtgenote van Christiaan BIJLAGE, 349
– non van Sinnich, dochter van Christina

weduwe van Gijsbert van Soers 103
Ernst (Ernest, Ernestus) vader van Hendrik

BIJLAGE, 342
Erp (Erepe, Erlepe, Errep) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (NO Zülpich) 134
(2); BIJLAGE, 337; BIJLAGE, 339

Erpo (Eppo, Erfo, Erpho, Herpo)
– abt van Kloosterrade 10; 12; 18; 19; 21;

22; 23; 24; 26 (2); 27; 28; 31 (2); 32;
33; 34; 35; 36; 37 (2); 45; 47; 48; BIJ-
LAGE, 342

– van Chaumont 24
Errep zie Erp
Ersdorf (Ezstorp) Duitsland, Noordrijn-West-

falen (ZW Meckenheim) zie Diederik van –
Ertburg (Ertburch) ligging onbekend
– BIJLAGE, 339
– zie ook Herman van –
Erwin (Erwinus)
– BIJLAGE, 341
– kanunnik van Kloosterrade BIJLAGE, 340
Esch
– (Asch, Asche, Asth) Duitsland, Rijnland-

Palts (N Dernau)
– – 1; 7; 9
– – zie ook Reth
– (Achs) Duitsland, Noordrijn-Westfalen

(NW Elsdorf) BIJLAGE, 338
– ligging onbekend BIJLAGE, 336
Eschweiler (Aschwilre, Estwilre) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (NO Aken) zie Wil-
lem schout van – 

Esmeirville zie Émeville
Esneux (Astenoit, Hastenoit) België, Luik (Z

Luik) 25
Estwilre zie Eschweiler
Etgendorf (Ethchendorp) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (W Bedburg) BIJLAGE, 338
Euchen (Oeuchen, Oukene) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (Z Alsdorf)
– ambtluiden en schepenen van – 185
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– zie ook Filips voogd van –
Euelzenrode zie Hetzenrath
Euenheim (Vhenheym) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (ZW Euskirchen)
– schepenen van de uithof van – zie Adel-

bero; Gerlach; Heidolf; Rudolf; Rutger;
Sigbodo; Widerik

Euerardus zie Everhard
Euerbodensis, Euerbodiensis zie Averbode
Euerwinus zie Everwijn
Euescenrode zie Hetzenrath
Eueza BIJLAGE, 336
Euezenrode zie Hetzenrath
Eugenius III paus 17; 18
Eulalia, vrouwe, moeder van Gozemar BIJ-

LAGE, 342
Eupen (Oipen) België, Luik (NO Verviers)
– 59 (2)
– kapel van St.-Nicolaas te – 59
– zie ook Stockem
Eurebode zie Averbode
Euskirchen Duitsland, Noordrijn-Westfalen,

zie Meine van –
Eustachius (Eustacius) van de Haspengouw,

voogd 19 (2); 24
Everhard (Euerardus, Everardus)
– BIJLAGE, 341
– BIJLAGE, 344
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 348
– BIJLAGE, 349
– lekenbroeder van Kloosterrade 70
– Morseel 62
Everwijn (Euerwinus, Everuuinus, Everwinus)
– 13
– Bule BIJLAGE, 337
– diaken van St.-Marie te Aken 39
– proost van Steinfeld 21
– vader van Gerard BIJLAGE, 343
– zwager van Roeland 48
Eychtz (Echtze) ligging onbekend, zie Niit

van –
Eygelshoven (Echelsowe, Eigelshogen, Ey-

ghelsoighe) Nederland, Limburg (N Kerk-
rade) zie Diederik van –; Herman van – 

Eyle mogelijk Duitsland, Noordrijn-Westfa-
len, Eyll ZW Kamp Lintfort zie Diederik
van –; Sander van –

Eymshardishart ligging onbekend (Duits-
land, Rijnland-Palts, omgeving Bad
Neuenahr-Ahrweiler?) 9

Eynatten België, Luik (NO Eupen) zie Hel-
drik van –

Eyrrissem zie Irresheim
Eyterberg Duitsland, Rijnland-Palts (wijn-

gaard bij Ahrweiler, thans Bad Neu-
enahr-Ahrweiler) 144

Ezstorp zie Ersdorf
Ezze zie Willem met de –
Ezzo subprior van Groß-St.-Martin te Keu-

len 45

F

F. zie Frederik
Faber BIJLAGE, 339
Facian zie Koenraad
Facinus Rufus 104
Falconis Mons, Falconmont, Falkenberg,

Falkenborg, Falkinburg zie Valkenburg
Fastradus zie Vastert
Ferrara (Ferrarium) Italië, Ferrara 46
Filippa vrouwe van Valkenburg, echtgenote

van Hendrik van Vlaanderen 171
Filips (Philippus, Phillippus, Phylippus)
– I aartsbisschop van Keulen, zoon van

Goswijn en Adelheid van Heinsberg,
broer van Godfried, Goswijn,

Herman 35 (3); 40; 41; 42; 43 (3); 44; 45
– aartsdiaken van Luik 11
– deken 34
– van Gronsveld, broer van Winand 11; 14
– rector BIJLAGE, 348; BIJLAGE, 350
– ridder, echtgenoot van Heilwich 39 (8)
– van Trips, ridder, schepen van de heer

van Heinsberg 109
– vader van Elias 39
– voogd van Euchen 63
Firenze zie Florence
Fischenich (Vischenich, Vischennich, Vis-

schenich) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(N Brühl) zie Winrik van –

Flamersheim (Flamirheim) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (W Rheinbach)

– 42
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– zie ook Godfried van –; Goswijn van –
– zie voorts Flamersheimer Wald
Flamersheimer Wald (Flamersheimer Walt)

Duitsland, Rijnland-Palts (ZW Rhein-
bach)

– 42 (3)
– zie ook Flamersheim
Flamirheim zie Flamersheim
Floete zie Diederik
Flône (Flona, Flone, Flonensis) België, Luik

(NO Hoei)
– abdij 19 (3); 23 (6); 25
– – hoeve van – zie Tillier
– – tiendgebied van – 23
Floreffe (Floreffia, Floreffiensis) België,

Namen (ZW Namen)
– abdij 29; 49
– abt van – zie Gerland; Herman
– proost van – zie Ortwin
Florence (Florentz) Italië, Florence
– munt van – 174
Florennes (Florinensis, Florines) België,

Namen (NO Philippeville)
– 25
– abdij 25
– – abt van – zie Drogo
– zie ook Herbrand van – 
Florentius ([Florencius], Florinus)
– BIJLAGE, 347
– burger van Aken 60
– de oude BIJLAGE, 336
– schout BIJLAGE, 349
– zie ook St.-Florentius; St.-Cassius en St.-

Florentius
Florentz zie Florence
Florinensis, Florines zie Florennes
Florinus zie Florentius
Foillanus zie St.-Foillanus
Folbert (Folbertus, Fulbertus)
– BIJLAGE, 337
– 13 (2)
– custos 28
– Eenoog, echtgenoot van Bertrade 13
Folkold (Volckoldus, Volcoldus, Volkoldus)
– BIJLAGE, 347; BIJLAGE, 348
– lekenbroeder van Schillingskapellen 70
Folkwin (Volcwinus, Vulquinus)
– BIJLAGE, 344

– van Rode, ridder, vader van Winrik van
Rode 129

Folmer (Folmarus, Fulmarus)
– 54
– abt van Lonnig 17
Fons ligging onbekend, zie Goswijn de

Fonte
Fons Beate Marie (Fons B.M.) zie Sinnich
Fons B.M. zie Fons Beate Marie
Fontaine-l’Evêque (Fontaines) België, Hene-

gouwen (W Charleroi)
– 25
– uithof te – 25
Fontaines zie Fontaine-l’Evêque
Forestum zie Hendrik de Foresto; Robin de

Foresto
Forum zie Maastricht, Markt
Fosses-la-Ville (Fossis) België, Namen (ZW

Namen) 25
Franchimont (Franchiermont) België, Luik

(ZO Theux) 25
Franchipreit klooster, ligging onbekend

54
Francia zie Frankrijk
Frank (Franco)
– 25
– abt van Lobbes 19
– van Ameln BIJLAGE, 338
– van Keulen, kanunnik van St.-Servaas te

Maastricht 73
– van Mons BIJLAGE, 336
– van Notheim schepen van Aken 104
– priester van Walberberg 31; 32 (2)
– van Scherwier, vader van Jan 94
Frankische Rijk
– koning van – zie Pepijn
– koning en keizer van – zie Karel de

Grote; Lodewijk de Vrome; Lotharius
Frankrijk (Francia) 54
– koning van – zie Karel IV koning van –

en Navarra
Fraulautern (Lutra) Duitsland, Saarland (NO

Saarlouis) (klooster) 54
Fredenaldenhoffen, Fredenaldenhouen, Fre-

denaldenhoven zie Freialdenhoven
Frederik (F., Frederic, Fredericus, Frideri-

cus)
– I aartsbisschop van Keulen 3 (2); 8; 13
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– II aartsbisschop van Keulen 29 (2)
– bisschop van Luik 13; 20
– broer van Hendrik 13
– Freg BIJLAGE, 346
– kanunnik van St.-Marie te Aken 104
– I keizer van het Duitse Rijk 24; 25 (5);

28; 30 (2); 34; 35
– II keizer van het Duitse Rijk 73; 77
– proost van St.-Joris te Keulen 18
– proost van Wassenberg 66; 67
– Rufus 45
– zoon van Hendrik III hertog van Limburg

50; 53
Freg zie Frederik
Freialdenhoven (Aldenhouen, Fredenalden-

hoffen, Fredenaldenhouen, Fredenalden-
hoven, Fridenaldinhovin, Vredenalden-
houen, Vridenaldinhouin) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (W Gulik)

– 186; BIJLAGE, 338
– kerk van – 34 (4)
– – pastoor van – zie Walter
Freisdorf ligging onbekend 54
Frelenberg (Vrelenberg) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (Z Geilenkirchen) zie
Schellart van –

Frenz (Vrenzen) Duitsland, Noordrijn-West-
falen (NO Eschweiler) zie Hartbern van –

Fridenaldinhovin zie Freialdenhoven
Fridericus zie Frederik
Fridrunis, vrouwe BIJLAGE, 337
Friesheim (Friesthem, Frihstheim, Frisheim,

Vrisheim, Wrisheim) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (N Euskirchen)

– 7; BIJLAGE, 337
– zie ook Diederik van –; Hendrik van –;

Hubert van –; Nicolaas van – 
Friso zie Hendrik
Fromont zie Frumont
Fronville (Fronuille) België, Luxemburg (NO

Marche-en-Famenne) 25
Frumont (Fromont) zie Jan
Fulbertus zie Folbert
Fulda (Fuldensis) Duitsland, Hessen (kloos-

ter)
– abt van – zie Markward
Fulmarus zie Folmer
Fumenstuken 73 zie ook Groot-Welsden

Füssenich (Fusnich, Fussenich) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (NW Zülpich) (kloos-
ter)

– broeders van – BIJLAGE, 345
– zusters van – 134

G

G. echtgenote van Christiaan van Sechtem
42

G. pastoor van Bürrig 46
G. zie ook Gerard; Godschalk
Gabriël (Gabriel) zie St.-Gabriël
Gadefridus zie Godfried
Gadirstoc Duitsland, Rijnland-Palts (wijn-

gaard bij Dernau) BIJLAGE, 351
Galopensis zie Gulpen
Gangolf zie St.-Gangolf
Garselis (Carsilis, Carsilius, Garsilius)
– deken van St.-Marie te Aken 104; 112
– kanunnik van Aken 147
– – bediende van – zie Jan
– kanunnik van St.-Marie te Aken 104
– van Merode 167
– proost van St.-Adelbert te Aken 108
Ge. zie Gerard
Geer (Iaira, Iaire) België, Luik (ZW Borg-

worm)
– hoeven te – 19
– inkomsten uit de kerk van – 19
– land te – 19
Geertrui (Gertrudis) 
– BIJLAGE, 336
– BIJLAGE, 339
– BIJLAGE, 350
– echtgenote van Goswijn BIJLAGE, 343
– echtgenote van Herman van Bubenheim

147
– moeder van Hendrik BIJLAGE, 339
– zie ook St.-Geertrui
Geil zie Gelre
Geildorf (Geiligedorp) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (Z Brühl) zie Winrik Rufus
van –

Geilenkirchen (Gelenkirche, Gelenkirken,
Gelenkrken, Gelinkirken, Geylenkirchen)
Duitsland, Noordrijn-Westfalen
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– 35 (2); 105; 109 (2)
– priester van – zie Hendrik
– zie ook Diederik Ogier van –
Geiligedorp zie Geildorf
Geilrode zie Gillrath
Geilsuzus (?) 54
Geldern (Gelre) Duitsland, Noordrijn-West-

falen, zie Hartman van –
Geldesdorp zie Gelsdorf
Geleen (Glenπ) Nederland, Limburg, zie

Willem edelman van – 
Gelenkirche, Gelenkirken, Gelenkrken, Gelin-

kirken zie Geilenkirchen
Gellik (Gellech, Gelliche, Gellike) België,

Limburg (NW Maastricht) 
– goederen te – 20
– kerk en tienden te – 8
– tienden te – 8; 13
Gelre (Geil, Geijl) graafschap/hertogdom
– graaf van – zie Hendrik
– hertog(in) van – zie Maria van Gelre;

Willem VI hertog van Gulik
– zie ook Geldern
Gelsdorf (Geldesdorp, Gelsdorp, Gelstorp,

Gelzdorp) Duitsland, Rijnland-Palts (Z

Meckenheim) zie Wenemar van –
Gelijs zie Gillis
Gelzdorp zie Gelsdorf
Gembloers (Gemblacensis, Gemblues, Gen-

blacensis) België, Namen (NW Namen)
– abdij van – 25
– abt van – zie Arnulf
Genderinge, Genderingen, Genderinghe,

Genderinghen zie Gerderath
Genk (Geneche, Geniche, Genike) België,

Limburg 8 (2); 13; 20
Gennep Nederland, Limburg (ZW Kleef) zie

Willem I van – aartsbisschop van Keu-
len

Gentil (Gentilis) de Collealto kanunnik van
het domkapittel van Langres, kapelaan
van paus Johannes XXII 151

Georgius zie Rome, St.-Georgius ad Velum
Aureum; St.-Joris

Gepa (Gopa)
– echtgenote van Amelrik 42
– echtgenote van Meinzo ministeriaal van

graaf Adolf I van Saffenberg 8; 13

– van Saffenberg, moeder van Adelbert
graaf van Saffenberg 8; 13

Gerard (G., Ge., Gerardt, Gerardus,
Ge[rardu]s, Gerart, Gerhardus, Gherard,
Gherardt)

– 29
– BIJLAGE, 339
– BIJLAGE, 349
– BIJLAGE, 349
– aartsdiaken en proost van Bonn 8; 9
– abt van Opheylissem 23
– abt van St.-Truiden 19
– van Adenbach, echtgenoot van Hille 154
– Aleijns, echtgenoot van Adelheid 174 (5)
– Berdechen BIJLAGE, 340
– van Blankenheim 54
– broer van Herman BIJLAGE, 337
– brouwer, schepen van ’s-Hertogenrade

146
– Bumminc, schepen van de heer van

Heinsberg 109
– van Bunde 50; 62
– Cavel 44
– VI graaf van Gulik 147 (2)
– graaf van Hochstaden 3
– Haninstein BIJLAGE, 345
– heer 60
– van Heinsberg, zoon van Oda, broer van

Goswijn 35
– van Jabeek schepen van ’s-Hertogenrade

146
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van St.-Apostelen te Keulen,

magister 58
– van Keulen burger van ’s-Hertogenrade,

echtgenoot van Adelheid 146 (3)
– van Keulen genaamd Niger 42 (3)
– van Laar, knaap, vader van Gerard, broer

van Jan 152
– Laken, ridder, vader van Adelheid 109
– lekenbroeder van Hooidonk 87
– van Lemiers schout van Aken 104
– de Ligno 121
– van Limburg, zoon van hertog Walram II

en Jutta, broer van Hendrik II 21 (2); 29
(2); 53 (2)

– van Meholthe BIJLAGE, 342
– van Merz 52 (4)
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– Parvus 39
– peetzoon van Hendrik van Limburg 21
– Placenta BIJLAGE, 340
– de Pomerio, ridder 104
– Pouwe schepen van Gronsveld 179
– priester 29
– prior van Burtscheid 104
– prior van Hasselsweiler, vroeger pastoor

van Baelen 111
– prior van Kloosterrade 105
– proost van St.-Cassius en St.-Florentius

te Bonn en aartsdiaken van Bonn 18 (2);
34; 40 (3); 42

– proost van Rees 101 (2)
– proost van St.-Marie te Heinsberg 73
– Ribbe 61
– ridder, zoon van Theobald 39
– Rost deken van het Onze-Lieve-Vrouwe-

kapittel te Maastricht 181
– Rusce BIJLAGE, 347
– van Scherwier, echtgenoot van Agnes,

vader van Gerard 116 (7); 117; 118 (5);
119 (7)

– van Sconowen, ridder 104
– van Sinzig 64
– van St.-Pieter, schepen van Aken 77
– Sueuus BIJLAGE, 346; BIJLAGE, 349 (2)
– vader van Arnold voogd van Burtscheid

104 (2)
– van Vallendar 54
– vicedominus van St.-Marie te Aken 39
– voogd van Burtscheid 104 (2)
– voogd van Keulen 44
– van Wassenberg 14 (4)
– van Wassenberg, echtgenoot van Elisa-

beth vrouwe van Sprimont 112 (2)
– van Wassenberg, zoon van Gerard van

Wassenberg 14 (2); 67; 68
– zoon van Everwijn BIJLAGE, 343
– zoon van Gerard van Laar 152 (5)
– zoon van Gerard van Scherwier 116
– zoon van Hadewig BIJLAGE, 343
– zoon van Hendrik III hertog van Limburg

50
– zoon van Macharius BIJLAGE, 343
– zoon van Mathilde, broer van Herlogis en

Elisabeth BIJLAGE, 343
– zoon van Reinbern BIJLAGE, 343

– zoon van Reter van Rödingen 13; 17
– zoon van de smid BIJLAGE, 342; BIJLAGE,

343
– zie ook St.-Gérard
Gerardus zie Gerard; Gevehard
Gerart zie Gerard
Gerbold (Gerbodo) zoon van Rutger portier

54
Gerbrestbruch (Gerbrehtsburch, Gerbr[.]h-

burg) Nederland, Limburg, omgeving
Kerkrade 8; 13

Gerce zie Gerse
Gerderath (Genderinge, Genderingen, Gen-

deringhe, Genderinghen, Gerode) Duits-
land, Noordrijn-Westfalen (O Wassen-
berg)

– 8; 13; 35 (2)
– zie ook Nizo van – 
Gereon zie St.-Gereon
Gerhardus zie Gerard
Gerlach (Gerlacus)
– 18
– 18
– 42
– BIJLAGE, 347
– van Bodenheim, ministeriaal van Hen-

drik II van Limburg, broer van Godschalk
van Bodenheim 38; 42 (2)

– broeder 18
– van Merz 63
– van Mönchengladbach 17
– ridder BIJLAGE, 340
– Rump BIJLAGE, 341
– schepen van de uithof van Euenheim 81
– van Schleiden, vader van Reinier 13
– Tusce BIJLAGE, 345
– zoon van Hartlief, broer van Macharius 63
– zie ook St.-Gerlach
Gerland (Gerlandus, Gernandus) abt van

Floreffe 14 (3); 16; 19; 23; 24
Gerlief (Gerluius) drost 49
Germanus
– hoeve van – 8; 13
Gernand (Gernant) 18
Gernandus zie Gerland
Gernant zie Gernand
Gerode zie Gerderath
Gerolf (Gerolphus) BIJLAGE, 350
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Gerolshouin Duitsland, Rijnland-Palts
(omgeving Bad Neuenahr-Ahrweiler) BIJ-
LAGE, 346

Gerse (Gerce, Ghersene) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (bij Doveren) 125; BIJ-
LAGE, 339

Gertrudis zie Geertrui
Geruasius zie Gervaas
Geruinus zie Gerwin
Gervaas (Geruasius, Gervasius)
– cantor van St.-Marie te Aken 104
– schepen van Aken 104
– zoon van Bertolf, schepen van Aken 

60
Gerwin (Geruinus) Hurtus 134
Gest zie St.-Remigius-Geest
Geteroe ligging onbekend (vermoedelijk

België, Luik) zie Rudolf
Geuehardus zie Gevehard
Geueno zie Geveno
Geuwenich (Gewenich) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (Wüstung NW Gulik) 35
Gevehard (Gerardus, Geuehardus, Gevar-

dus, Giuardus, Givardus, Guiardus)
– abt van Heisterbach 51
– van Bodegnée 19
– zoon van Alverade de Turri, broer van

Herman en Paganus 42
– zoon van Rudolf de Turri en Waldrade,

broer van Herman en Paganus 5; 6; 9
Geveno (Geueno) van Bonn 1
Gewenich zie Geuwenich
Geijl zie Gelre
Geylenkirchen zie Geilenkirchen
Gherard, Gherardt zie Gerard
Ghersene zie Gerse
Gieveld (Giuelt, Ginuelt, Gyuele) België,

Limburg (O Slenaken) 20; 91; 114; BIJ-
LAGE, 336

Gilbert (Gilbertus) lekenbroeder van Hooi-
donk 87

Gillis (Egidius, Gelijs)
– broer van Walter Bertout 53
– van Brussel kanunnik van Kloosterrade

176; 178 (2)
– van Nunhem, broer van Diederik 186 (8)
– pastoor van Heinsberg 62
– priester 87

– van Treversdorp, ridder, zoon van Simon
van Remersdaal en Mabelia, broer van
Willem van Holset, Simon van Remers-
daal en Olivier 133

– zie ook St.-Gillis
Gillrath (Geilrode) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (NW Geilenkirchen) zie Hugo
van –

Gimmenich zie Gymnich
Gimmigen (Giuenhouen) Duitsland, Rijn-

land-Palts (NO Bad Neuenahr-Ahrweiler)
zie Sibert van –

Gineke zie Ginnick
Ginhouin ligging onbekend BIJLAGE, 344
Ginnick (Gineke) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (W Zülpich) 42
Ginuelt zie Gieveld
Giorgio zie Rome, St.-Georgius ad Velum

Aureum
Gisela (Gisla)
– vrouwe BIJLAGE, 336
– vrouwe, moeder van Hartlief BIJLAGE,

342
Giselbertus zie Gijsbert
Gisenhoven (Gesenhoue, Gisenhouen,

Gysenhouen) Duitsland, Rijnland-Palts
(Wüstung bij Ahrweiler, thans Bad
Neuenahr-Ahrweiler)

– 1
– zie ook Tieleman van – 
– zie voorts Ahrweiler
Gisenrode (Gisenrothe, Gysenrothe, Gysin-

rode) Duitsland, Rijnland-Palts (ligging
onbekend, in of bij het Ahrdal) 1; 7; 
9

Gisla zie Gisela
Gisilbertus, Gisolbertus zie Gijsbert
Giuardus zie Gevehard
Giuel zie Givet
Giuelt zie Gieveld
Giuenhouen zie Gimmigen
Givardus zie Gevehard
Givet (Giuel) Frankrijk, Ardennes 25
Gladbach, Gladebac, Gladebacensis, Glade-

bach zie Mönchengladbach
Glenπ zie Geleen
Gocewinus zie Goswijn
Goda abdis van Munsterbilzen 28
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Godard (Godarde, Goedard, Goedarde,
Goedart) van der Heyden, ridder 167 (3);
175

Godefricus, Godefridus, Godefroi zie God-
fried

Godenola de Palude 116; 119
Godesalcus zie Godschalk
Godesberg (Gudensberch) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (thans Bad Godes-
berg ZO Bonn) zie Adelheid van –

Godescalcus zie Godschalk
Godesta (Godestu, Gvdestin (?)) begijn,

weduwe van Christiaan Conteglio 137
Godeze ligging onbekend (vermoedelijk

Duitsland, Noordrijn-Westfalen) 35
Godfried (Gadefridus, Godefricus, Godefri-

dus, [Godefridus], Godefroi, Gotfridus) 
– 35
– 54
– 55
– BIJLAGE, 336
– BIJLAGE, 340
– van Adenbach 52
– van Alsterode, vader van Godfried 86
– van Anstel, ridder 49; 55
– van Bachem 42
– bakker 121
– Brevis BIJLAGE, 349
– broeder van Kloosterrade 50
– broeder van Kloosterrade 50
– cantor van Kloosterrade en prior van Sin-

nich 128
– Cirewist BIJLAGE, 346
– van Flamersheim 42
– frater 28
– graaf van Duras 23
– graaf, zoon van Lambert graaf 19 (2); 23
– de grote BIJLAGE, 346
– van Heinsberg, zoon van Goswijn en

Adelheid, broer van Filips I aartsbisschop
van Keulen, Goswijn, Herman 35; 44

– hertog van Leuven 36; 43
– III hertog van Lotharingen en hertog van

Leuven, echtgenoot van Margareta, vader
van Hendrik en Adelbert 6; 38 (2); 43 (3)

– husman BIJLAGE, 348
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119;

121

– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– van Kerda 1
– van Kessenich 137
– van Kessenich, broer van H. 81
– de kleine BIJLAGE, 346
– van Kockerel 104
– van Lahnstein, broer van Diederik 54
– Longus BIJLAGE, 347 (2)
– Lupus 42
– de Palacio 54
– Parvus 54
– pastoor van Lommersum 147
– van Perwez 53
– proost van St.-Cassius en St.-Florentius

te Bonn, aartsdiaken 100; 101
– proost van St.-Severinus te Keulen 3
– ridder van Heer 73
– Rümeschuttele, broer van Rembold 137
– Schere van Rode genaamd Coile 147
– van Schinnen 16
– van Schwerfen, zwager van Koenraad 42
– Senis 134
– Spet BIJLAGE, 343
– van Spouwen 28
– van Susteren 104
– verwant van Godfried de Vinea 179
– verwant van Hendrik Cornutus 111
– Vesz, villicus van de heer van Heinsberg 64
– de Veteri Curte 118; 119
– villicus van Alsdorf 121
– de Vinea schepen van Maastricht 179 (4)
– – zegel van – 179
– Vrtel BIJLAGE, 336
– Vulpes BIJLAGE, 336
– wagenmaker BIJLAGE, 337
– wijngaardenier, schepen van de heer van

Heinsberg 109
– zoon van Diederik van Schinnen, broer

van Jan 66
– zoon van Godfried van Alsterode 86
– de zwarte, BIJLAGE, 340
Godinus zoon van Mabelia BIJLAGE, 337
Godram (Godrammus) van Aldenhoven 34
Godschalk (Bodesalcus, G., Godesalcus,

Godescalcus, Gotschalcus)
– abt van Groß-St.-Martin te Keulen 45
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– van Aubel, echtgenoot van A. 48 (2)
– van Bodenheim, broer van Gerlach van

Bodenheim 38
– bottelier 50
– cantor van St.-Marie te Aken 171
– van Derkum 42
– echtgenoot van Adelheid 8; 13
– kanunnik van St.-Servaas te Maastricht,

magister 73
– medicus BIJLAGE, 342
– ridder 104
– schepen van Aken, vader van Elias 60
– scholaster van Rees 101 (2)
Goé (Goleche, Golecho) België, Luik (NO

Verviers)
– 13
– kerk van – 13
– priester van – 13
Goedard, Goedarde, Goedart zie Godard
Goesnes (Guenes) België, Namen (Z Hoei)

25
Goeswinus, Goiswiin, Goiswyn, Goiswijnt

zie Goswijn
Goitgin (Goitchin, Goitghin, Goytgen,

Goytgin, Goytgyn)
– van Pyse 167
– zoon van Adam van Battenbruych 167
Goleche, Golecho zie Goé
Golop, Golopensis, Golopia zie Gulpen
Gomprecht (Gumbertus) van Limburg 44
Gopa zie Gepa
Goslar, Goyslar zie Koslar
Gostene zie Güsten
Goswijn (Gocewinus, Goeswinus, Goiswiin,

Goiswyn, Goiswijnt, Goswiin, Goswin,
Goswinus, Goyswiin, Goswyn, Goyswin,
Goyswyn, Gozeuinus, Gozeuvinus, Go-
zevinus, Gozewinus, Gozuinus, Gozvi-
nus, Gozwinus)

– 13
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 347
– van Alfter 44
– broer van Adam van Borgharen 73
– broer van Filips I aartsbisschop van Keu-

len 41 (2)
– echtgenoot van Geertrui BIJLAGE, 343
– van Flamersheim 42

– de Fonte BIJLAGE, 336
– heer van Valkenburg 12; 13; 19; 20; 21;

23; 50; 62
– van Heinsberg, echtgenoot van Adelheid,

zoon van Goswijn 5; 6; 7
– van Heinsberg, vader van Goswijn 5; 6;

7
– van Heinsberg, zoon van Goswijn en

Adelheid, broer van Godfried, Goswijn,
Filips I aartsbisschop van Keulen, Her-
man 35

– van Heinsberg, zoon van Oda, echtgenoot
van Adelheid, vader van Godfried, Gos-
wijn, Filips I aartsbisschop van Keulen,
Herman, broer van Gerard 8; 9; 17; 18;
35 (3)

– Lommersum BIJLAGE, 349
– Luzo, vader van Rembold 13
– van Mheer 86
– van Millen kanunnik van St-Pieter te

Keulen 58
– priester in Hünshoven 109
– van Valkenburg junior 25
– Varnigel 44
– visser BIJLAGE, 336
– Vus 44
– van Zievel, ridder, broer van Arnold 167

(8); 175
Gotfridus zie Godfried
Gotschalcus zie Godschalk
Gouerne zie Kobern
Goyswiin, Goyswin, Goyswyn zie Goswijn
Goytgen, Goytgin, Goytgyn zie Goitgin
Gozelo broeder van Walberberg 13
Gozemar (Gozmarus)
– van Lanaken, vader van Willem 13
– zoon van Adolf en burger van Aken 60
– zoon van vrouwe Eulalia BIJLAGE, 342
Gozeuinus, Gozeuvinus, Gozevinus, Goze-

winus, Gozuinus, Gozvinus, Gozwinus
zie Goswijn

Grau-Rheindorf (Rincdorp, Rinchedorb,
Rinchedorp, Rindorp, Rinkedorp, Rin-
zendorp) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(N Bonn)

– 91; 114
– zie Christiaan van – 
Gregorius (Gregoire)
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– VIII paus 46
– IX paus 84 (2)
– XI paus 180; 181; 182; 183; 184
Grenechen zie Theobald
Greuelo (Greuillo) Duitsland, Rijnland-

Palts (curtis te Scheid) 124
Grif zie Herman
Gripekoven (Griphynchoven, Gripichoeven,

Gripichouen, Grypenkouen, Grypenkoy-
uen, Grypinchouen)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (O Weg-
berg) 167 (3)

Grisogonus, kardinaal-diaken en bibliothe-
caris van de kerk van Rome 2

Grive zie Bernger
Gronau (Grunowe) Duitsland, Hessen (NW

Wiesbaden) (klooster) 54
Gronsveld (Gronselle, Gronselt, Gronsfelt,

Gronsselt, Grontselt, Grunsele, Grunselt,
Grunselt) Nederland, Limburg (ZO Maas-
tricht)

– 14; 179 (4)
– heer van – 173 zie ook Hendrik van –

burggraaf van Limbourg
– schepenen van – zie Gerard Pouwe;

Hubert van Eckelrade; Jan Kaufstert van
–; Willem van Eckelrade

– schout van – zie Walter Kotzeneir
– zie ook Filips van –; Winand van – 
Groot-Welsden (Welpesdal, Welsdael)

Nederland, Limburg (Z Valkenburg)
– 73 (3)
– zie ook Fumenstuken
Großbüllesheim zie Büllesheim
Groß-St.-Martin (Sanctus Martinus) zie

Keulen
Grote-Spouwen zie Spouwen
Grunowe zie Gronau
Grunsele, Grunselt, Grunselt zie Gronsveld
Grypenkouen, Grypenkoyuen, Grypinc-

houen zie Gripekoven
Gualerammus zie Walram
Gudensberch zie Godesberg
Gudolph-Rothe (Gudolsuisrode, Guldoph-

rothe) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(ligging onbekend) 7; BIJLAGE, 338

Guelge zie Gulik
Guenes zie Goesnes

Guiardus zie Gevehard
Guilge zie Gulik
Guilleaume zie Willem
Guldophrothe zie Gudolph-Rothe
Gulik (Guelge, Guilge, Guylche, Guylge,

Iuliacensis, Iulicensis, Juliers) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen

– drost van – zie Willem van Kelberg
– graaf/hertog van – 64; 121; 124 zie ook

Gerard; Willem
– – mannen van – 186
– – schenker van – zie Christiaan van

Nideggen
– graafschap/hertogdom – 147; 186
– hertogin van – zie Maria van Gelre
– rechter van – zie Diederik
Gulpen (Galopensis, Golop, Golopensis,

Golopia) Nederland, Limburg
– 112 (4)
– villicus van – zie Nicolaas
– zie ook Hendrik van –
Gumbertus zie Gomprecht
Gunderait (Gunderot) ligging onbekend 35
Gunther (Guntardus, Guntere, Gunterus,

Gunterus, Gunthardus, [Gunthardus],
Guntherus)

– 18
– 29
– 37
– 55
– BIJLAGE, 343
– BIJLAGE, 349
– Gunthersz., echtgenoot van Adelheid,

vader van Benedicta, broer van Christi-
aan, Lambert, Lodewijk en Simon 36

– kanunnik van Kloosterrade 118; 119; 129
– kleinzoon van Meinzo, broer van Chris-

tina 13
– vader van Gunther 36
Guntram (Guntramus) BIJLAGE, 346
Gürzenich (Gurcenich) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (ZW Düren) 63
Güsten (Gostene, Gustene) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (NO Gulik)
– uithof te – 30
– voogd van – zie Diederik van –
Gustorf Duitsland, Noordrijn-Westfalen (Z

Grevenbroich) zie Sigbodo van –
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Guylche, Guylge zie Gulik
Gvalerammus zie Walram
Gvdestin (?) zie Godesta
Gymnich (Gimmenich) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (NW Erftstadt)
– BIJLAGE, 339
– zie ook A. van –
Gijsbert (Giselbertus, Gisilbertus, Gisolber-

tus (?))
– van Berg 75
– broeder van Kloosterrade 55
– broer van Bruno abt van Groß-St.-Martin

te Keulen 58
– keldermeester van St.-Marie te Heinsberg

55; 62; 64
– ministeriaal van Koenraad van Merzenich

42 (2)
– monnik, broer van Arnold Bolte, Hen-

drik Rath en Willem Chobo 63
– van Mormasium 122
– Scolme BIJLAGE, 337
– van Soers, ridder, echtgenoot van Chris-

tina 103
– Spigel van Altenahr 42
Gysenrothe, Gysinrode zie Gisenrode
Gyuel zie Zievel
Gyuele zie Gieveld

H

H. broer van Godfried van Kessenich 81
H. zie ook Helmerik; Hendrik
H[***] cantor van St.-Servaas te Maastricht

73
H[…..]trus magister 54
Hadewig (Hadewigis)
– BIJLAGE, 348
– moeder van Gerard BIJLAGE, 343
– weduwe van Diederik graaf van Neu-

enahr 124 (3)
Hadrianus (Adrianus) IV paus 31 (3); 32
Hafkesdale (Auechesdal, Hafkes dale, Hase-

dail, Hasedaile, Hasedale, Haysdail)
geslacht afkomstig uit Haasdal (Neder-
land, Limburg, N Valkenburg) zie Adel-
hard van –; Cuno van –

Hagin BIJLAGE, 349

Haimo zie Heimo
Hainou zie Henegouwen
Hairt (Hart) zie Jan de smid van der –
Halen zie Hasselsweiler
Halla Duitsland, Rijnland-Palts, omgeving

Bad Neuenahr-Ahrweiler BIJLAGE, 351
Hallen zie Hasselsweiler
Hammerschen (Hommersom, Hummershen)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (Z Gei-
lenkirchen)

– 105 (2)
– zie ook Otto van –
Hane zie Hendrik
Hangendevels (Hangendeueles, Hangen-

deuils) ligging onbekend (Duitsland,
Rijnland-Palts, omgeving Bad Neuenahr-
Ahrweiler) (wijngaard) 8; 13 

Haninstein zie Gerard
Hanlange zie Havelange
Hanret (Hanrez) België, Namen (O Éghezée)

zie Engo van – 
Hardewijn (Herdewinus) BIJLAGE, 340
Haren zie Borgharen
Harmala zie Hermalle-sous-Huy
Hartbern (Harpern, Harpernus, Hartpernus)
– van Frenz 53
– ministeriaal 18
– van Randerath 30
– zoon van Hartbern van Randerath, voogd

30
Hartis zie Herten
Hartlief (Hartliuus, Hartlivus)
– vader van Gerlach en Macharius 63
– villicus BIJLAGE, 339
– zoon van vrouwe Gisela BIJLAGE, 342
Hartman (Hartmannus)
– broer van Adelheid 54
– van Geldern 167
– kanunnik van Aken 1
– ministeriaal 18
Hartmut (Herzemut) 13
Hartpernus zie Hartbern
Hartwig (Hartwicus) ministeriaal 3
Hasbaniensis zie Haspengouw
Hasedail, Hasedaile, Hasedale zie Hafkes-

dale 
Hasinrot (Hasinroth) ligging onbekend

(Duitsland, Rijnland-Palts, omgeving
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Bad Neuenahr-Ahrweiler) BIJLAGE, 350;
BIJLAGE, 351

Haslen zie Hasselsweiler
Haspengouw (Hasbaniensis) België, gebied

tussen de Maas en de Demer, zie Eusta-
chius van de – 

Hasselsweiler (Halen, Hallen, Haslen, Hatz-
wilre) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(NO Gulik)

– 64 (2)
– prior van – zie Gerard
Hastenoit zie Esneux
Hatzwilre zie Hasselsweiler
Haulange zie Havelange
Hausweiler (Huswilre) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (N Euskirchen) 42; BIJ-
LAGE, 340

Havelange (Hanlange, Haulange) België,
Namen (Z Hoei) 25

Haysdail zie Hafkesdale
Hedenricus zie Heiderik
Heer Nederland, Limburg (thans Maas-

tricht)
– 73 (3)
– ridders van – zie Godfried; Hendrik; Pie-

ter; Reinier; Wazelinus
– zie ook Nicolaas van –
Heerck zie Herk-de-Stad
Heerewaarden (Hirewardes, Huewardes,

Huwardes) Nederland, Gelderland (O

Zaltbommel) 25
Heerlen (Herle) Nederland, Limburg
– 26; 27; 50
– inhoudsmaat van – 152
– pastoor van – 163
Heiden zie Heyden
Heiderik (Hedenricus, Heidenricus, Hein-

denricus)
– 29
– BIJLAGE, 343
– van Boscheln 55; 63
Heidolf (Heydolfus) schepen van de uithof

van Euenheim 81
Heilewif zie Heilwich
Heilig-Kruis (Sancta Crux)
– altaar van – zie Ahrweiler, parochiekerk

van –; Keulen, Mariengraden, vicaris van

–; Sinnich, Fons Beate Marie, altaar in
het middenschip

– zie ook Angoulême, deken van –; Luik
Heilige Geest (Sanctus Spiritus) zie Aken
Heilige Stoel (S. Siege) zie Rome
Heilwich (Heilewif, Helewigis, Helvvidis,

Heylwidis)
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 350
– deken van Munsterbilzen 28
– echtgenote van Filips ridder 39
Heimberg zie Heinsberg
Heimeche (Heimechin, Heimmicho)
– BIJLAGE, 342; BIJLAGE, 343
– BIJLAGE, 349
Heimersberch, Heimersberg zie Hèvremont
Heimersheim (Heymersheym) Duitsland, Rijn-

land-Palts (O Bad Neuenahr-Ahrweiler)
– 35
– zie ook Engelbert van –
Heimesberc, Heimesberg zie Heinsberg
Heimmicho zie Heimeche
Heimo (Haimo)
– 15
– smid BIJLAGE, 336
Heimsberg zie Heinsberg
Heindenricus zie Heiderik
Heinen, heer 136
Heinisberg (?) zie Heinsberg
Heinnricus, Heinrich, Heinricus zie Hen-

drik
Heinsberg (Heimberg, Heimesberc, Heimes-

berg, Heimsberg, Heinisberg (?), Heins-
berch, Heinsberc[.], Heinsbergensis, Heins-
bergis, Hemisberg (?), Hemsberg (?),
Henessbergh, Henessbergis, Henisberg (?),
Hennesberch, Hensberg, Henysberg,
Heymsberch, Heynsberch, Heynsberg,
Heynsbergensis, Heynsbergh) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (ZO Roermond)

– heer/vrouwe van – 68 zie ook Agnes;
Adelheid; Diederik; Filips; Gerard;
Godfried; Goswijn; Hendrik; Herman;
Isolde; Oda

– – bezittingen van – bij de burcht van
Heinsberg 62

– – drost van – zie Reinier
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– – schepenen van – zie Gerard Bumminc;
Godfried wijngaardenier; Hendrik Friso;
Hugo van Gillrath; Willem Bone

– – villicus van – zie Godfried Vesz
– – vrienden van – 173
– heerlijkheid 62
– kerk van – 35
– pastoor van – zie Gillis
– St.-Gangolf (kapittel) 35
– – deken van – 162
– – kanunniken van – 62 zie ook Norbert
– St.-Marie (klooster) 55 (2); 62; 68; 105;

109 (2)
– – custos van – zie Hendrik
– – keldermeester van – zie Gijsbert
– – prior van – zie Iwan
– – proost van – zie Diederik; Gerard; Jan
– tiende te – 35
Heintze, Heiricus zie Hendrik
Heist zie Heyst
Heist-op-den-Berg (Heiste) België, Antwer-

pen (NO Mechelen) 25
Heiste zie Heist-op-den-Berg
Heisterbach (Hesterbach, Heysterbach, Val-

lis Sancti Petri) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (ZO Bonn)

– klooster 51 (3)
– – abt van – 54 (2); 124 zie ook Gevehard
– – broeder van – zie Lambert [***]
Hel (met afkortingsteken) zie Th.
Heldrik (Heldricus) van Eynatten 59
Helecinensis, Helencinensis, Helencines,

Helencium zie Heylissem
Helewigis zie Heilwich
Helias zie Elias
Helkerode ligging onbekend, zie Scherbart

van –
Hellecuthin ligging onbekend (Duitsland,

Noordrijn-Westfalen, omgeving Brühl)
BIJLAGE, 344

Hellenesecke zie Hillensberg
Helmerik (Elmericus, Emelricus, H., Hel-

mericus, Hemelricus) abt van Klooster-
rade 62 (2); 64 (4); 65; 66; 67; 68

Helvvidis zie Heilwich
Helyas zie Elias
Hemelricus zie Helmerik
Hemincshouin zie Hemmessen

Hemisberg zie Heinsberg
H[emi]shouin, Hemishoven zie Hemmessen
Hemmenrode zie Himmerod
Hemmessen (Hemincshouin, H[emi]shouin,

Hemishovin, Hemmingeshobe, Hemmin-
geshouen) Duitsland, Rijnland-Palts
(thans Bad Neuenahr-Ahrweiler)

– 1; BIJLAGE, 346; BIJLAGE, 348
– zie ook Hendrik van –
Hemsberg zie Heinsberg
Hendrik (H., Heinnricus, Heinrich, Heinri-

cus, [Heinricus], Heintze, Heiricus,
Henri, Henrich, Henricus, [Henricus],
Henry, Heynechin, Heynken, Heynrich,
Heynricus, Heynse, Heyntze, Hinricus,
Honnechin)

– 10
– 35
– BIJLAGE, 337
– BIJLAGE, 340
– BIJLAGE, 341
– BIJLAGE, 341
– BIJLAGE, 343
– BIJLAGE, 344
– BIJLAGE, 344
– BIJLAGE, 348
– BIJLAGE, 348
– BIJLAGE, 348
– BIJLAGE, 350
– BIJLAGE, 350
– abt van Prüm 143 (3); 144
– van Aldenhoven 99
– van Bendorf 54
– van Berensberg, schepen van Aken 77
– Bircob BIJLAGE, 340
– I bisschop van Luik 25
– II bisschop van Luik 11; 12 (3); 13; 14

(2); 16; 17; 19; 20 (2); 21 (2); 23; 24;
25 (2); 28; 29; 41 (2)

– III bisschop van Luik 108; 118; 119
– de blijdenmaker 167
– Botdis 50
– broeder 18
– broeder van Kloosterrade 55 (2); 63
– broeder van Kloosterrade 70
– broer van Arnold voogd van Burtscheid

104
– broer van Frederik 13
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– broer van Hugo 63
– broer van Siegfried 54
– broer van Thomas van St.-Remigius-

Geest 24
– brouwer BIJLAGE, 341
– van Bunsbeek 24
– cantor van St.-Marie te Aken 39
– cantor van St.-Lambert te Luik 19
– Clum BIJLAGE, 341
– Coll van Rheinbach 134
– Cornutus 111
– van Curtendornen 42
– custos van Kloosterrade 118; 119; 121
– custos van St.-Marie te Heinsberg 68
– deken van St.-Servaas te Maastricht 73
– van Dongelberg, pastoor van Warsage 33
– Dorelich BIJLAGE, 349
– de Foresto kanunnik van St.-Marie te

Aken 104
– van Friesheim, ministeriaal van St.-Pieter

te Keulen, vader van Nicolaas 5; 6; 9
– Friso, schepen van de heer van Heinsberg

109
– graaf van Gelre 35
– van Gronsveld burggraaf van Limbourg

172 (2)
– van Gulpen burger van Aken 60
– Hane BIJLAGE, 341
– heer van Heinsberg 109
– van Hemmessen BIJLAGE, 347
– II hertog van Limburg 8 (2); 9; 13 (3);

14 (2); 18; 20; 21 (2); 29 (2); 36; 42;
44; 50; 53 (5)

– III hertog van Limburg 21; 29; 36; 38
(2); 42; 43; 44 (2); 49; 50; 55; 56; 63;
66; 67

– IV hertog van Limburg en graaf van Berg
67; 68; 75 (3); 81; 85; 86 (2); 91

– I hertog van Lotharingen en markgraaf 53
(3)

– hertog van Saksen 25
– van Hoei kanunnik van Aken 33
– van Hulsincshouin BIJLAGE, 350
– Hunkarus schepen van Aken 60
– van Hunthem 121
– Iudensim van Visé BIJLAGE, 336
– van Jauche, kanunnik van Aken, broer

van Willem van Dongelberg 19; 33

– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwe-

kapittel te Maastricht 58
– kanunnik van St.-Kunibert te Keulen 116
– kapelaan 54
– keizer van het Duitse Rijk 25
– keldermeester van Kloosterrade 50; 52 (2)
– keldermeester van Kloosterrade 52; 55;

63
– van Kenned 35
– van Kerkrade keldermeester van Kloos-

terrade 118
– Kinne BIJLAGE, 346
– kok 54
– kok BIJLAGE, 342
– van Kolmont, ridder 104
– V koning van het Duitse Rijk 1; 104 (2)
– koning van het Duitse Rijk 77
– van Koslar 167
– van Kuchenheim 42
– van Langerlo 11; 14 (2)
– van Liblar 167
– van Lommersum, ridder 81
– Longus 93
– van Luik BIJLAGE, 337
– met de hoed BIJLAGE, 342
– ministeriaal 3
– molenaar BIJLAGE, 341
– molenaar 55; 63
– van Nereth 59
– van Neyl 167
– van Niederwerth 54
– plebaan BIJLAGE, 339
– Poissac BIJLAGE, 342
– priester, kanunnik van Aken 104
– priester van Geilenkirchen 109
– procurator van Benden 129
– proost van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te

Maastricht 5; 6; 7
– proost van St.-Pieter te Keulen 3
– Rath, broer van Arnold Bolte, Gijsbert

monnik en Willem Chobo 63 (2)
– ridder van Heer 73
– ridder, zoon van Kolvo van Ahrweiler

124
– van Rode kanunnik van Kloosterrade

176; 178 (2)
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– Rot 55
– Rumblo kanunnik van St.-Marie te Aken

104
– Runge, broer van Winand Piramors BIJ-

LAGE, 341
– schaapherder BIJLAGE, 340
– Schikke BIJLAGE, 348; BIJLAGE, 350
– schoonvader van Hendrik BIJLAGE, 348
– schoonzoon van Hendrik BIJLAGE, 348
– schout van Castrum 91; 114
– Schreige 81; 105
– schrijver 134
– Schuempeffer 167
– Scoto 55; 63
– Scurnere BIJLAGE, 341
– smid BIJLAGE, 341
– smid BIJLAGE, 346
– smid BIJLAGE, 347
– Spet BIJLAGE, 343
– Speth BIJLAGE, 342
– Store BIJLAGE, 346
– Strabuch 54
– van Strijthagen, ridder 110 (7)
– Sturm schepen van ’s-Hertogenrade 146
– van Tomberg 116; 119
– van Velraet, rentmeester 179
– verwant van Udelo schout van Traben 39
– villicus BIJLAGE, 338
– Vircinpenninc BIJLAGE, 341
– Vireuei BIJLAGE, 340
– Virlinc BIJLAGE, 346; BIJLAGE, 347; BIJ-

LAGE, 349
– van Vlaanderen heer van Valkenburg,

echtgenoot van Filippa 171
– van Volmarstein 17
– voogd van Broich 55; 63
– wagenmaker BIJLAGE, 339
– wagenmaker van Enfelt BIJLAGE, 340
– Walo BIJLAGE, 343
– van Wancheim 167
– Weifirus BIJLAGE, 340; BIJLAGE, 350
– Wenke van Karne BIJLAGE, 337
– van Weterche BIJLAGE, 344
– van Wichterich, voogd 30
– ziekenbroeder 66
– zoon van Diederik van Weiler genaamd

Comes, broer van Lodewijk 42
– zoon van Ernst BIJLAGE, 342

– zoon van Geertrui BIJLAGE, 339
– zoon van Godfried III hertog van Lotha-

ringen en Margareta, broer van Adelbert
38; 43

– zoon van Hendrik III hertog van Limburg
50

– zoon van Hugo BIJLAGE, 341
– zoon van Reinhard 23
– zoon van Reinhard en Ludgard 19
– zoon van Rembold van Lüppenau 134
– zoon van Walram III graaf van Luxem-

burg en markgraaf van Aarlen 62; 65
Henechinus (abusievelijke variant van

H[…..]trus in noot) 54
Henegouwen (Hainou) graafschap 25
Henessbergh, Henessbergis, Henisberg (?)

zie Heinsberg
Hennensis zie Enna
Hennesberch zie Heinsberg
Henri-Chapelle (Capel, Capella Henrici)

België, Luik (NW Eupen) 111 (2)
Henry zie Hendrik
Hensberg, Henysberg zie Heinsberg
Herbach (Herebach) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (N ’s-Hertogenrade)
– 8
– hoeven te – 8; 13; 30
Herbert (Heribertus, Heribordus)
– kanunnik van St.-Marie te Aken 104
– Palma schepen van Aken 60; 104
– van Schaven, vader van M. 42
– zoon van heer Thomas, schepen van

Aken 60; 77
– zoon van Jonathan en Hildegonde 60
Herbrand (Heribrandus) van Florennes 19
Herburgis BIJLAGE, 345
Herderen (Herdene, Herdere) België, Lim-

burg (ZW Maastricht) 8; 13
Herdewinus zie Hardewijn
Herebach zie Herbach
Heremannus zie Herman
Herewigus zie Herwig
Heribertus, Heribordus zie Herbert
Heribrandus zie Herbrand
Herimannus, Herimanus, Herimmannus zie

Herman
Herk-de-Stad (Heerck, Wstherke) België,

Limburg (W Hasselt) 90
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Herle zie Heerlen
Herlogis dochter van Mathilde, zus van Ge-

rard en Elisabeth BIJLAGE, 343
Hermalle-sous-Huy (Harmala) België, Luik

(NO Amay) zie Reinhard
Herman (Heremannus, Herimannus, Heri-

manus, Herimmannus, Hermannus)
– 18
– 29
– BIJLAGE, 339
– BIJLAGE, 344
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 349
– BIJLAGE, 350
– abt van Altenberg 35
– abt van Floreffe 49
– van Bade 25
– bisschop van Enna 141
– bisschop van Konstanz 25
– broer van Arnold van Elsloo 50
– broer van Christiaan kanunnik van Bonn

en Winrik 38
– broer van Gerard BIJLAGE, 337 (2)
– van Bubenheim, echtgenoot van Geertrui

147 (2)
– Cleninc 138
– deken van St.-Lambert te Luik 28
– deken van St.-Marie te Aken 171
– Dvin BIJLAGE, 346; BIJLAGE, 347; BIJ-

LAGE, 348
– echtgenoot van Adelheid van Godesberg

93 (2)
– echtgenoot van Kunisa dochter van Her-

man van Reifferscheid 38; 43
– van Elsloo 68
– van Ertburg BIJLAGE, 343
– van Eygelshoven 65; 68
– frater 28
– Grif 147
– van Heinsberg, zoon van Goswijn en

Adelheid, broer van Godfried, Goswijn,
Filips I aartsbisschop van Keulen 35

– Iudeus 18
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– klokkenluider BIJLAGE, 348
– van Koblenz kanunnik van St.-Marie te

Aken 104

– van Lantershofen BIJLAGE, 345
– leerlooier BIJLAGE, 347; BIJLAGE, 349
– lekenbroeder van Schillingskapellen 70
– ministeriaal 18
– ministeriaal, voogd 3
– mit den huren 167
– Oreiz van Aldendorp 81
– pastoor van Steinfeld 62
– proost van St.-Apostelen te Keulen 18
– proost van St.-Gereon te Keulen 3
– proost van St.-Pieter te Keulen 34
– van Rade 109
– van Reifferscheid, vader van Kunisa 38; 43
– van Saffenberg, zoon van Adolf graaf van

Saffenberg, broer van Adolf 5; 6; 7; 9;
36; 42

– van Schleiden 34
– schout 55
– villicus 50
– villicus, zoon van Alverade de Turri,

broer van Gevehard en Paganus 42 (2)
– Waldunc, broer van Diederik BIJLAGE,

349 (2)
– van Wijlre 86
– zoon van Embrico, broer van Embrico

BIJLAGE, 344
– zoon van Nicolaas en vrouwe M. 122 (2)
– zoon van Rudolf de Turri en Waldrade,

broer van Paganus en Gevehard 5; 6; 9
Hernheym (Hernsheim) zie Jan de steyger

van –
Herpo zie Erpo
Hersel (Hersela, Hersele, Hersellensis, Her-

sil, Hersile, Hersille) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (NW Bonn)

– 18 (3); 40 (3); 91; 114
– kerk van St.-Cassius en St.-Florentius te

– 18 (3); 40 (2); 100 (2)
– – pastoor van – 100 (4) zie ook Willem;

Wolfram broeder
– zie ook Lambert van –
Herten (Hartis, Herta) Nederland, Limburg

(ZW Roermond) 12 (3)
des Herzogen Rade zie Kloosterrade
’s Hertogenrade (Raede, Rode, Rodensis)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (N Aken)
– 25 (2); 49; 66; 85 (2) (beide onzeker);

86 (onzeker); 146 (2); 173 (2)
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– burgers van – zie Adelheid; Gerard van
Keulen

– burggraaf van – zie Willem
– drost van – zie Simon
– huis van de hertog van Limburg te – 65
– munt van – 149
– rechter van – zie Willem van Anstel
– richter en schepenen van – 174
– schepenen van – zie Gerard brouwer; Ge-

rard van Jabeek; Hendrik; Jan Pagkhe;
Sturm; Widerik brouwer; Widerik
Lupus; Willem Hirte 

– schout van – zie Simon
– zegel van de stad – 146
– zie ook Becchenberch; Kettensief
Herwig (Herewigus, Herwigus) 35
Herzemut zie Hartmut
Herzogenrath zie ’s-Hertogenrade
Hesbaye zie Haspengouw
Hessinchouin ligging onbekend BIJLAGE, 344
Hesterbach zie Heisterbach
Hetzenrath (Euelzenrode, Euescenrode, Eue-

zenrode, Hetzenraede, Hetzenrode) Duits-
land, Noordrijn-Westfalen (ZW Erkelenz)

– 14
– hoeven te – 14
– land te – 13
– zie ook Rudolf van –
Heugem (Hoyn) Nederland, Limburg (thans

Maastricht) 25
Hèvremont (Heimersberch, Heimersberg)

België, Luik (O Verviers) 13
Heyden (Heiden, Heijden) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (W Kohlscheid)
– 174
– zie ook Godard van der –
Heydolfus zie Heidolf
Heylissem (Helecinensis, Helencinensis,

Helencines, Helencium, Heylechinensis)
België, Waals-Brabant (ZO Tienen)

– abdij 23; 24; 25
– – abt van – 23 (2) zie ook Gerard
– zie ook Opheylissem
Heylwidis zie Heilwich
Heymersheym zie Heimersheim
Heymsberch zie Heinsberg
Heynechin, Heynken, Heynrich, Heynricus

zie Hendrik

Heynsberch, Heynsberg, Heynsbergensis,
Heynsbergh zie Heinsberg

Heynse, Heyntze zie Hendrik
Heyst (Heist) ligging onbekend, zie Wi-

duwolt Nicolaas van –
Heysterbach zie Heisterbach
Hezeka (Hezche, Hezecha, Hizzecha) echt-

genote van Berwik 18 (2); 40 (2)
Hezelo (Hezzelo)
– van Altenahr 42
– frater, ministeriaal van de hertog van

Limburg 8; 13
– keldermeester van Kloosterrade 63
– pauper Christi 13
Hierges (Hirge) Frankrijk, Ardennes (ZW

Givet) 25
Hierusalem zie Jeruzalem
Hildebald (Hilboldus, Hildeboldus)
– Iuvenis, schepen van Aken 77
– rechter van Aken 60
Hildebrand (Hildebrandus)
– 54
– broeder, zoon van Anselm Rufus 13
Hildegonde (Hildegundis)
– BIJLAGE, 345
– echtgenote van Jonathan, moeder van

Herbert 60 (5)
Hille
– BIJLAGE, 341
– weduwe van Gerard van Adenbach 154
Hilleneseicke zie Hillensberg
Hillengouen, Hillenhouen zie Hillinhouen
Hillensberg (Hellenesecke, Hilleneseicke)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (ZO Sit-
tard) 35

Hillesheim (Hillesheym, Hillisheim) ligging
onbekend, zie Caldiis van –

Hillinhouen (Hillengouen, Hillenhouen, Hil-
linchouen) ligging onbekend (Duitsland,
Noordrijn-Westfalen, omgeving Setterich?)
8; 13

Hillisheim zie Hillesheim
Hilvarenbeek (Beika) Nederland, Noord-

Brabant (W Eindhoven)
– kapittel 25
Himberg zie Aegidienberg
Himmerod (Hemmenrode) Duitsland, Rijn-

land-Palts (NW Wittlich) (klooster)
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– abt van – 54 (2)
Hinricus zie Hendrik
Hirewardes zie Heerewaarden
Hirge zie Hierges
Hirte zie Willem
Hizzecha zie Hezeka
H[m] ligging onbekend, zie Jan van –
Hobush zie Hohenbusch
Hochstaden (Hohstade, Hohstaden) Duits-

land, Noordrijn-Westfalen (verdwenen,
bij Frimmersdorf)

– graaf van – zie Gerard
Hodonc, Hodonck, Hodounth, Hodunc,

Hodunch, Hodunth zie Hooidonk
Hoegaarden (Hugardis) België, Vlaams-

Brabant (ZW Tienen) 25
Hoei (Hoiensis, Hoium, Hoyum) België, Luik
– 25
– zie ook Arnulf van –; Hendrik van –;

Lambert van – 
Hoengen (Hoingen, Hoingin, Hoyngen,

Hungese, Huynghen, Uphoingin) Duits-
land, Noordrijn-Westfalen (O ’s-Herto-
genrade)

– 62 (2); 68 (3); BIJLAGE, 338 (2)
– allodium van de abdij Floreffe te – 29
Hoeselt (Husle) België, Limburg (N Tonge-

ren) 25
Hohenbusch (Hobush) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (NO Brunssum) 82
Hohstade, Hohstaden zie Hochstaden
Hoiensis zie Hoei
Hoin (Hoyn) zie Koenraad; Reinhard
Hoingen zie Hoengen; Hönningen
Hoingin zie Hoengen
Hoium zie Hoei
Holcegazze ligging onbekend (Duitsland,

Noordrijn-Westfalen, omgeving Born-
heim) BIJLAGE, 344

Holebach ligging onbekend, zie Werner van –
Holgrim (Holegrim) zie Diederik
Holingenhouen ligging onbekend BIJLAGE,

342
Holset (Holseit) Nederland, Limburg (W

Vaals) zie Willem van –
Holtcinwege ligging onbekend (Duitsland,

Noordrijn-Westfalen, omgeving Born-
heim) BIJLAGE, 344

Holtheim, Holtheym zie Houthem
Holzweiler (Holzwilre) Duitsland, Rijnland-

Palts (NW Bad Neuenahr-Ahrweiler) 42
Hommersom zie Hammerschen
Honen zie Steven
Honnechin zie Hendrik
Hönningen (Hoingen) Duitsland, Rijnland-

Palts (ZW Altenahr) zie Christina van –;
Ermbold van –

Honorius
– II paus 4 (2)
– III paus 69; 72 (2)
Honsdorf (Hundescop, Hundestrop) Duits-

land, Noordrijn-Westfalen (NO Geilenkir-
chen) 35

Honthoven (Honthoeven) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (veldnaam ’s-Hertogen-
rade) 174

Hooidonk (Hodonc, Hodonck, Hodounth,
Hodunc, Hodunch, Hodunth) Nederland,
Noord-Brabant (N Eindhoven)

– klooster 87 (2); 165
– – convent van – 87
– – kanunnik van – zie Koenraad Janszoon

van Rode
– – lekenbroeders van – zie Emond; Ge-

rard; Gilbert; Reinier; Walter
– – prior van – zie Diederik
– vrouwenklooster 135 (2); 145 (2); 168

(2); 170 (3)
– – priorin en convent van – 135; 168;

169; 170
– – zegel van – 145
Hordorf (Horendorp, Horgedorp, Horgen-

dorp, Horgindorp, Horindorp) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (thans Bornheim)

– 70; 91; 114; BIJLAGE, 342; BIJLAGE,
343; BIJLAGE, 344

– zie ook Pelgrim van –
– zie voorts Vlathe
Horen zie Borgharen
Horendorp, Horgedorp, Horgendorp, Hor-

gindorp zie Hordorf
Horinchouin ligging onbekend (Duitsland,

Rijnland-Palts, omgeving Bad Neuenahr-
Ahrweiler) BIJLAGE, 345; BIJLAGE, 348

Horindorp zie Hordorf
Horreum zie Trier, Ören
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Horsten (Host.) ligging onbekend
– St.-Marie (klooster)
– – broeders van – 35
– – deken van – zie Rutger
– zie ook Otto van – 
Hosprunc zie Winrik
Host. zie Horsten
Hotines zie Hottine
Hottine (Hotines, Hottinez) België, Luik (ZW

Hermalle-sous-Huy) 19
Houe, Houen zie Hoven
Houffalize (Hufalize) België, Luxemburg

(NO Bastenaken) zie Diederik van –
Houthem (Holtheim, Holtheym, Houtheym)

Nederland, Limburg (W Valkenburg)
– 8; 13; 62; 125
– St.-Gerlach (klooster) 62; 68
– – proost en convent van – 125
Hoven (Houe, Houen) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (thans Zülpich)
– 74
– zusters van het klooster te – 54
Hoven, Op den zie Vulenbach
Hoyn zie Heugem; Hoin
Hoyngen zie Hoengen
Hoyum zie Hoei
Hubach (Vbach) Duitsland, Rijnland-Palts

(W Bad Neuenahr-Ahrweiler)
– beek 5; 6; 9
– dal 9
– goederen te – 5; 6
– klooster 5; 6; 9
– – goederen van – zie Resene
– zie ook Marienthal; Ubach
Hubert (Hubertus) 
– 28
– van Bodenheim 42
– broeder van Kloosterrade 50
– broeder van Postel 87
– deken van St.-Lambert te Luik 19; 33
– van Eckelrade schepen van Gronsveld

179
– van Friesheim, broer van Diederik BIJ-

LAGE, 342
– vader van Pelgrim 42
– zie ook St.-Hubertus
Hubo zie Hugo
Hückelhoven (Hugillinhouin) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (W Erkelenz) zie
Sibert van –

Huemen ligging onbekend, zie Diederik van
–

Huewardes zie Heerewaarden
Hufalize zie Houffalize
Hugardis zie Hoegaarden
Hugillinhouin zie Hückelhoven
Hugo (Hubo, Hug[o], Hvgo)
– BIJLAGE, 337
– aartsdeken 42
– II bisschop van Luik 73
– III bisschop van Luik 130; 140 (2); 141
– broer van Diederik Holgrim 8; 13
– broer van Hendrik 63
– deken van St.-Pieter te Keulen 35; 43
– frater 28
– van Gillrath, schepen van de heer van

Heinsberg 109
– graaf van Dabo 25
– kardinaal-priester van St.-Sabina te Rome

en pauselijk legaat 106 (3)
– ministeriaal 42
– proost van Mariengraden te Keulen 34
– van St.-Castor te Koblenz, magister 54
– vader van Hendrik BIJLAGE, 341
Hülhoven (Hulhauen, Hulhouen) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (ZO Heinsberg) zie
Bertrand van –; Iwan van –

Hulsincshouin zie Hendrik van –
Hummershen zie Hammerschen
Hundescop, Hundestrop zie Honsdorf
Hungese zie Hoengen
Hunicho van Berg BIJLAGE, 343
Hunishouen zie Hünshoven
Hunkarus zie Hendrik
Hünshoven (Hunishouen, Hunshouen,

Hunshouen) Duitsland, Noordrijn-West-
falen (ZO Geilenkirchen)

– 62 (2)
– priester in – zie Goswijn
Hunthem ligging onbekend, zie Hendrik van

–
Huntovle ligging onbekend BIJLAGE, 340
Hürth (Hurten) Duitsland, Noordrijn-West-

falen (ZW Keulen) 35
Hurtus zie Gerwin
Husen ligging onbekend 35
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Husen (Huysen) ligging onbekend, zie Jan
van den –

Husle zie Hoeselt
Huswilre zie Hausweiler
Huwardes zie Heerewaarden
Huy zie Hoei
Huynghen zie Hoengen
Huysen zie Husen
Hvgo zie Hugo

I

I. zie Jan; Jutta
Iabeke zie Jabeek
Iace, Iacia zie Jauche
Iacobus zie Jacob
Iaira, Iaire zie Geer
Iame zie Jambes
Ida, vrouwe BIJLAGE, 344
Immendorf (Emmemdorp, Emmendorp,

Emnendorp) Duitsland, Noordrijn-West-
falen (ZO Geilenkirchen) zie Nicolaas van –

Immenrode Duitsland, Rijnland-Palts (lig-
ging onbekend, bij Bad Neuenahr-Ahr-
weiler) 1

Indensis zie Kornelimünster
Inda zie Kornelimünster
India 80
Inferior Mercene zie Merz
Inferior Sinneche, Inferius Singhe zie Sin-

nich
Ingilbertus zie Engelbert
Innocentius ([Innocentius])
– IV paus 92 (2); 99; 102; 106
– VI paus 169; 170
Insula zie Niederwerth; Rolandswerth
Io. zie Jonathan
Ioannis, Iohan, Iohannes zie Jan
Iohannes, Iohannis zie Jan; Johannes
Ionatas, Ionathas zie Jonathan
Iordanus zie Jordanus
Irmen BIJLAGE, 336
Irmendrudis zie Ermintrude
Irmengardis zie Irmgard
Irmentrudis zie Ermintrude
Irmgard (Ermengardis, Irmengardis,

Irme[ngardis])

– BIJLAGE, 349
– dochter van Elisabeth, weduwe van Die-

derik Scoenhals, burger van Maastricht
128 (2)

– gravin 25
– hertogin van Limburg en gravin van

Berg, moeder van Adolf en Walram 95
– van Mons BIJLAGE, 336
Irresheim (Eyrrissem, Yrincsheym, Yrins-

heim, Yrinsheym) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (NW Euskirchen) 42 (3); 81 (2)

Isabel zie Elisabeth
Isolde (Isalda) echtgenote van Diederik I

heer van Heinsberg 62
Italië (Italia, Italicus, Italien, Italya, Ytalia)
– 25; 30 (2)
– aartskanselier van – zie Arnold aartsbis-

schop van Keulen; Koenraad aartsbis-
schop van Keulen; Willem I van Gennep
aartsbisschop van Keulen

Iudea 54
Iudensim zie Hendrik – van Visé
Iudeus zie Herman
Iuliacensis, Iulicensis zie Gulik
Iustus Mons zie Justemont
Iutha, Iutta zie Jutta
Iuvenis zie Hildebald
Ivtta, Ivtta zie Jutta
Iwan (Iwanus, Ywanus)
– 55
– BIJLAGE, 339
– BIJLAGE, 342
– broeder van Postel, magister 87
– van Hülhoven 62
– miles 63
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119;

121
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– prior van St.-Marie te Heinsberg 62

J

Jabeek (Iabeke) Nederland, Limburg (NW

Brunssum) zie Gerard van –
Jacob (Iacobus)
– deken 54
– kanunnik van St.-Pieter te Kortessem 78
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– van Modena kanunnik te Kamerijk, kape-
laan van paus Johannes XXII, scholaster
van Toul, magister 155; 157; 158

– molenaar BIJLAGE, 340
– Parvus 54
– van Sinnich priester in het bisdom Luik

180; 181 (2); 182; 183; 184 (6)
– zie ook St.-Jacob
Jambes (Iame) België, Namen (Z Namen) 25
Jan (I., Ioannis, Iohan, Iohannes, [Iohannes],

Iohannis, Jean, Johan, Johanne, Johant)
– 19
– 29
– BIJLAGE, 341
– BIJLAGE, 345
– I aartsbisschop van Trier 54 (3)
– aartsdiaken en proost van Keulen 1 (2)
– abt van St.-Hubertus 19
– van Adenbach, schoonzoon van Gerard

van Adenbach en Hille 154
– van Andernach 54
– bediende van heer Garselis kanunnik van

Aken 147
– IV bisschop van Luik 126 (2); 130 (3);

131 (3); 132 (3); 134; 137 (2); 139; 140
– – zegel van – 137
– van Bornheim ministeriaal van St.-Pieter

te Keulen, zoon van Diederik en echtge-
noot van Elisabeth 17 (3)

– van Brandenburg zie Keulen, huis van –
– broeder van Kloosterrade 50
– broer van Bertram BIJLAGE, 340 (2)
– broer van Gerard van Laar 152
– van Broich, drost van Willem V hertog

van Gulik 175
– Busse BIJLAGE, 336
– de Cervo, geestelijke te Maastricht, vader

van Jan 179
– de Cervo, schildknaap 179
– Cloet 167
– custos van Kloosterrade 50
– deken van St.-Adelbert te Aken, magis-

ter 68
– van Doveren BIJLAGE, 338
– van Driel 167
– Frumont, kanunnik van St.-Bartholomeus

te Luik 96 (2)
– heer van Wittem 173 (2)

– van H[m] 185
– hertog van Brabant 127 (2)
– hertog van Brabant 167
– van den Husen 167
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van St.-Lambert te Luik 28
– kapelaan 54
– kapelaan van de heer van Schönberg 172

(2)
– Kaufstert van Gronsveld, schepen van

Gronsveld 179
– van Keel 167
– keldermeester van Kloosterrade 147
– Kint van Palmersheim 167
– van Kinzweiler kanunnik van Klooster-

rade 176; 178 (2)
– koning van Bohemen 155; 157
– – clericus van – zie Christiaan van Aken
– Lanckosen 121
– van Langendorf priester van het bisdom

Keulen 160 (2)
– van Linnich, echtgenoot van Engeltrudis,

vader van Bertram 30
– van Mondaule 127 (18)
– monnik en biechtvader van Benden 129
– Monnikszoon van Wijnandsrade, knaap

152 (7)
– van Othée, rentmeester 173
– Pagkhe schepen van ’s-Hertogenrade 146
– pastoor van Palenberg 109
– de Ponte kanunnik van Doornik 166
– priester en kanunnik 33
– proost van St.-Marie te Heinsberg 62
– proost van St.-Kunibert te Keulen 18
– de Rocca kanunnik van Napels en kape-

laan van paus Johannes XXII, magister
156

– van Rode kanunnik van Kloosterrade
176; 178 (2)

– van Ropen de jonge 167
– van Ropen de oude 167
– van Schönberg, broer van de heer van

Schönberg 172 (6)
– smid 61
– de smid van der Hairt 167
– van Stenishusen 172 (3)
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– de steyger van Hernheym 167
– van Stolberg, priester en kanunnik van

St.-Gereon te Keulen, broer van Willem
en Elisabeth 138 (2)

– van Süchteln 167
– van Susteren 167
– van Uytwijc 186 (5)
– vader van Koenraad Janszoon van Rode

165
– van Valkenburg heer van Born 167
– van Wambeke 173
– zoon van Adelbert van Scharn en Ellen-

burg 11
– zoon van Diederik graaf van Neuenahr

124 (3)
– zoon van Diederik van Schinnen, broer

van Godfried 66
– zoon van Frank van Scherwier, pastoor

van Spaubeek 94
– zoon van Jan de Cervo 179
– zoon van Reinhard Hoin en kanunnik van

St.-Marie te Aken 151
– zie ook Johannes; St.-Jan
Jauche (Iace, Iacia) België, Waals-Brabant

(NO Perwez) zie Hendrik van – 
Jean zie Jan
Jeruzalem (Hierusalem) Israël 80
Johan, Johanne zie Jan
Johannes ([Iohannes], Iohannis)
– de Doper
– – altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar in de noordbeuk
– de Evangelist
– – altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
– XXII paus 151; 153; 155; 156; 157;

158; 159; 160; 161; 163 (2)
– – kapelaan van – zie Gentil de Collealto;

Jacob van Modena; Jan de Rocca
– zie ook St.-Jan
Johants zie Jan
Jonathan (Io., Ionatas, Ionathas) echtgenoot

van Hildegonde, vader van Herbert 60 (6)
Jordanus (Iordanus)
– broeder van Kloosterrade 55
– van Schleiden 86
Joris zie St.-Joris
Jülich zie Gulik

Juliers zie Gulik
Justemont (Iustus Mons) Frankrijk, Moselle

(ZW Thionville) (klooster) 54
Jutta (I., Iutha, Iutta, Ivtta, Ivtta)
– BIJLAGE, 339
– BIJLAGE, 343
– BIJLAGE, 344
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 348 (2)
– echtgenote van Arnold voogd van Burt-

scheid 104
– echtgenote van hertog Walram IV van

Limburg 105 (2)
– hertogin van Limburg en kanunnikes van

Kloosterrade, echtgenote van Walram II,
moeder van Hendrik II, Beatrix, Gerard
21 (3); 29 (3); 53 (4)

– kleindochter van Alverade de Turri 42
– van Ruyff kanunnikes te Sinnich, ver-

wante van Theobald abt van Kloosterrade
149 (4)

– van Valkenburg dochter van Hendrik III
graaf van Limburg 50

– vrouwe BIJLAGE, 339
– zuster van Kloosterrade, moeder van

Margareta zuster van Kloosterrade 72
(3); 77 (3)

C en K

C. zie Koenraad
Caelru zie Aken
Kairls zie Karel
Caldiis van Hillesheim 167
Calixtus (Calixte, Kalixtus) II paus 2 (5)
Calmant, Calmont, Caluus Mons zie Chau-

mont
Cambrai zie Kamerijk
Cameracensis zie Kamerijk
Cameruorst bos, ligging onbekend 104 
Kamerijk (Cameracensis) Frankrijk, Nord
– bisdom 166
– geestelijken en leken uit stad en bisdom –

96
– kanunnik van – zie Jacob van Modena
Canteurine zie Rudolf van – 
Capel zie Henri-Chapelle
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Capella zie Schillingskapellen
Capella Henrici zie Henri-Chapelle
Karden (Kardonensis) Duitsland, Rijnland-

Palts (NO Cochem) (klooster) 54
Karel (Kairls, Karlis, Karls, Karols, Karolus)
– 29
– abt van St.-Agatha te Longuyon 54
– de Grote, koning en keizer van het Fran-

kische Rijk 25
– IV koning van Frankrijk en Navarra 156
– Rooms-Koning 167
Carisma moeder van Mathilde BIJLAGE, 341
Karken (Kerke) Duitsland, Noordrijn-West-

falen (NW Heinsberg) zie Matthias van –
Karlis, Karls zie Karel
Karne ligging onbekend, zie Hendrik Wenke

van –
Karols, Karolus zie Karel
Carpensis, Karpensis zie Kerpen
Carsilis, Carsilius zie Garselis
Cartils (Curthils, Curthils, Curtils) Neder-

land, Limburg (NO Gulpen) 112 (6)
Cassenic zie Kessenich
Cassius zie St.-Cassius
Kaster Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NW

Bedburg) (Caster) 185
Castor zie St.-Castor
Castrum mogelijk Duitsland, Noordrijn-

Westfalen, Kaster, zie Hendrik schout van
–

Castrum Sancte Marie super Mosellam zie
Marienburg

Caterdail (Coterdail, Coterdale, Kloiterdael,
Koiterdael, Koterdael, Koterdale, Kotter-
dale) Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NW

’s-Hertogenrade, thans zand- en steen-
groeve Nivelstein) 122 (7); BIJLAGE, 339

Catharina (Katharina, Katherina)
– van Brodesberg overste van Sinnich 179

(2)
– zie ook St.-Catharina
Katharina, Katherina zie Catharina; St.-Ca-

tharina
Kaufstert zie Jan
Cavel zie Gerard
Cecilia, vrouwe 60
Keel (Keyl, Kyel) ligging onbekend, zie Jan

van –

Kelberg (Kelreburg, Kelresburg) ligging
onbekend, zie Willem van – drost van
Gulik 

Kelese zie Kelz
Celles (Cella) België, Namen (ZO Dinant) 25
Kelreburg, Kelresburg zie Kelberg
Kelz (Kelese) Duitsland, Noordrijn-Westfa-

len (ZO Düren) 42
Cendechin zie Rutger
Kenned (Kruenden) ligging onbekend (ver-

moedelijk Duitsland, Noordrijn-Westfa-
len) zie Hendrik van –

Kenswijlre zie Kinzweiler
Kercrode zie Kerkrade
Kerda ligging onbekend, zie Godfried van –
Cerinke zie Zähringen
Kerke zie Karken
Kerkrade (Kercrode, Kirchrode, Kirch-

ro[de], Rode, Rodensis)
– 8 (3); 13 (3); 36; 85 (3); BIJLAGE, 341

(noot); BIJLAGE, 343 (noot)
– zie ook Hendrik van – keldermeester van

Kloosterrade
– zie voorts Berenbruch; Crombach; Ger-

brestbruch; Meinweide
Kerpen (Carpensis, Karpensis, Kerpene)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (ZW Keu-
len)

– kapittel van – 110 (3)
– zusterklooster bij – 54
Cervus zie Jan de Cervo
Kessenich
– (Cassenic, Kessenig) België, Limburg

(NO Maaseik) 25
– (Kessenig) mogelijk Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen, thans Bonn of N Euskir-
chen, zie ook Godfried van –

Kettensief (Kettensiphe, Kettensiphen, Ket-
zensif, Ketzinsifin) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (veldnaam ’s-Hertogenrade)

– 8; 13; 146
– zie ook ’s-Hertogenrade
Keulen (Coelne, Colloniensis, Collonni,

Colne, Cologne, Colonia, Colon[i]a,
Coloniensis, [Coloniensis]) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen

– 34; 72; 81; 84; 89; 106 (2); 124; 136;
137; 138; 150; 178
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– aartsbisschop van – 70; 83; 84
– – zie ook Arnold; Bruno; Engelbert;

Filips; Frederik; Koenraad; Reinold;
Siegfried; Willem I van Gennep

– aartsdiaken en proost van – zie Jan 
– bisdom 100; 107; 124; 131; 132 (2);

151; 153; 156
– – geestelijke van – zie Rembold zoon van

Diederik Bire van Koslar
– – priester van – zie Jan van Langendorf
– geestelijken en leken uit stad en bisdom

– 96
– Groß-St.-Martin (klooster)
– – 57 (4); 58 (5)
– – abt van – zie Adelhard; Bruno; God-

schalk
– – custos van – zie Ditlief
– – prior van – zie Adelbero
– – subprior van – zie Ezzo
– Mariengraden (kapittel) 150 (2)
– – kanunnik van – zie Adolf; Diederik;

Diederik van Ersdorf
– – proost van – zie Diederik; Hugo
– – scholaster van – zie Bernger
– – vicaris van het Heilig-Kruisaltaar in de

kerk van – 150 (2)
– munt van – 7 (3); 8 (2); 13 (2); 35 (3);

42; 45; 47; 52; 58; 62 (2); 81; 82; 85;
86; 87 (2); 101; 105; 110 (3); 111 (2);
115; 124; 131 (2); 132 (2); 136 (3); 137
(5); 138 (+ noot); 144 (2); BIJLAGE, 337;
BIJLAGE, 340 (4); BIJLAGE, 341; BIJLAGE,
342 (5); BIJLAGE, 343 (2); BIJLAGE, 345

– officiaal van – 132; 136
– – zegel van de – 132 (2); 136
– schepenen, raad en burgers van – 167
– St.-Andreas (kapittel)
– – deken van – zie Engelbert
– – proost van – zie Arnold; Jan van Bran-

denburg; Wessel
– St.-Apostelen (kapittel) 79 (2)
– – deken van – zie Diederik
– – kanunniken van – zie Gerard; Sibert;

Ulrik
– – proost van – zie Herman
– St.-Gereon (kapittel) 136 (2); 137; 143

(2)
– – deken van – zie Walter

– – deken en kapittel van – 132; 143
– – – zegel van – 132
– – kanunnik van – zie Jan van Stolberg
– – proost van – 90 zie ook Herman; Simon
– – proost, deken en kapittel van – 136 (2);

137 (2); 139; 140 (2)
– St.-Joris (kapittel)
– – deken van – 160
– – proost van – zie Bruno; Frederik
– St.-Kunibert (kapittel)
– – deken van – zie Siegfried
– – kanunnik van – zie Hendrik
– – proost van – 160 zie ook Bero; Jan
– – scholaster van – zie Adelbero
– St.-Pantaleon (klooster)
– – abt van – zie Wichman; Wolbero
– St.-Pieter (domkapittel) 8; 9 (2); 32 (3);

34 (3); 46; 58; 98; 124 (2) 
– – aartsdiaken en proost van – zie Arnold;

Bruno
– – deken van – zie Diederik van Buren;

Egbert; Hugo; Walter
– – deken van – en aartsdiaken zie Koen-

raad
– – goederen van – 18; 40
– – horige van – zie Werner Rufus van Nie-

dermerz
– – ministeriaal van – zie Hendrik van

Friesheim; Jan van Bornheim
– – kanunniken van – 31; 32; BIJLAGE, 344

zie ook Goswijn van Millen; Olivier
magister

– – kapittel van – 101
– – proost van – 153 zie ook Arnold; Bruno

aartsdiaken en –; Hendrik; Herman
– – scholaster van – zie Otbert
– – subdeken van – zie Widekind
– – zegel van – 124
– – zegel van het bisschoppelijk hof van

Keulen 119
– St.-Reinold (kapel) 79 (2)
– St.-Severinus (kapittel)
– – deken van – 160 zie ook Walter
– – proost van – zie Godfried; Koenraad;

Theobald
– voogd van – zie Gerard
– zie ook Frank van –; Gerard van –; Ge-

rard van – genaamd Niger; Sibert van –
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– zie voorts Aken, Keulse poort; Mechtern
Keyl zie Keel
Ch. zie Christina
Chauebay zie Cheualbay
Chaumont
– (Calmant) ligging onbekend, zie Udo van

– 
– (Calmont, Caluus Mons) België, Waals-

Brabant (thans Chaumont-Gistoux ZO

Waver)
– – 25
– – zie ook Erpo van –
Cheminon (Schimenun) Frankrijk, Marne

(N Saint-Dizier) (klooster)
– abt van – 54
Cheualbay (Chauebay, Chevabay) zie Rei-

nier
Chobo (Choben, Kobbe, Kobbo) zie Willem
Christiaan (Christianus, [Christianus],

Christioin, Cristianus, [Cristianus], Cris-
tioin)

– 19
– BIJLAGE, 344
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 348
– BIJLAGE, 350
– van Aken kanunnik van St.-Servaas te

Maastricht, clericus van koning Jan van
Bohemen 155 (9)

– broer van Gunther Gunthersz, Lambert,
Lodewijk en Simon 36

– van Büllesheim 137
– Conteglio, overleden echtgenoot van

Godesta begijn 137
– echtgenoot van Ermintrude BIJLAGE, 349
– van Grau-Rheindorf, ministeriaal van

Adolf graaf van Saffenberg 5; 6; 7; 9;
42 (2)

– kanunnik van Bonn, broer van Herman
en Winrik 38

– Lewe schepen van Aken 172 (2)
– van Meckenheim, echtgenoot van Wen-

delburg, vader van Willem en Theobald
42

– van Merz BIJLAGE, 339
– molenaar BIJLAGE, 341
– van Nideggen, schenker van Willem IV

graaf van Gulik 76

– van Ottenheim 98
– van Sceitwilre 147
– van Sechtem, echtgenoot van G. 9; 42 (2)
– van der Stege abt van Kloosterrade 176;

178 (3)
– zoon van Koenraad Appilman BIJLAGE,

344
– zoon van Reinhard Hoin en kanunnik van

St.-Adelbert te Aken 157; 159
Christina (Ch., Cristina)
– 42
– BIJLAGE, 345
– BIJLAGE, 349
– van Hönningen, echtgenote van Ermbold

42 (2)
– van Kettensief BIJLAGE, 340
– vrije 13 (2)
– weduwe van Gijsbert van Soers, moeder

van Elisabeth en Ermintrude nonnen van
Sinnich 103

– zus van Gunther en kleindochter van
Meinzo 13

Christioin zie Christiaan
Christofoor (Christoforus) 61
Chunradus zie Koenraad
Kineal zie Walter
Ciney (Cinnei, Ciunei) België, Namen (NO

Dinant) 25
Kinne zie Hendrik
Cinnei zie Ciney
Kint (Kynt) zie Jan – van Palmersheim; Tie-

leman
Kinzweiler (Kenswijlre, Kinzwilre) Duits-

land, Noordrijn-Westfalen (NW Eschweiler)
– BIJLAGE, 339
– zie ook Jan van –
Ciprianus 161
Kirchdaun (Dune) Duitsland, Rijnland-Palts

(NO Bad Neuenahr-Ahrweiler)
– wijngaard te – 8; 13 
Kirchrode zie Kerkrade
Cirewist zie Godfried
Kissil (Kissel, Kyssil) Duitsland, Rijnland-

Palts (onbekende wijngaard bij Ahrwei-
ler, thans Bad Neuenahr-Ahrweiler) 144;
BIJLAGE, 350

Cîteaux (Cisterciensis, Cistertiensis, Cys-
terciensis)
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– orde van – 107; 124; 129; 134; 141
– zie ook Heisterbach
Ciunei zie Ciney
Clais zie Nicolaas
Clakesburch zie Dabo
Clarebaldus 42
Clausa wijngaard, vermoedelijk Duitsland,

Noordrijn-Westfalen, omgeving Born-
heim 70

Clays zie Nicolaas
Kleef (Cleues, Clevensis, Cleves, Cliuensis,

Clivia) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
– graaf/gravin van – zie Diederik; Elisa-

beth; Elisabeth vrouwe van Sprimont
– zie ook Koenraad van –
Kleinbüllesheim zie Büllesheim
Kleine-Spouwen zie Spouwen
Cleiremunt, Cleirmunt zie Clermont-sous-

Huy
Clemens ([Clemens])
– V paus 148 (4); 163
– VI paus 165; 166
Cleninc zie Herman
Clermont-sous-Huy (Cleiremunt, Cleirmunt,

Clermunt) België, Luik (ZW Luik) 25
Kleve, Cleues zie Kleef
Cleuesadil (Cleuesadel) 167
Clevensis, Cleves, Cliuensis, Clivia zie

Kleef
Cloester-rode zie Kloosterrade
Cloet (Cloyt) zie Jan –
Cloister Roit zie Kloosterrade
Kloiterdael zie Caterdail
Kloosterrade (des Herzogen Rade, Cloester-

rode, Cloister Roit, Cloostenraedt, Mons
Sancta Maria, Mons Sancte Marie, Rade,
Radeducis, Radensis, Raed, Raede, Rae-
densis, Raide, Rode, Rode ducis, Rode-
ducis, Roden, Rodensis, Rodhe, Rodonsis
(?), Roede, Roedt, Rohdensis, [Roide],
Rolduc, Royde, Roydensis, Rudensis,
Sancta Maria, Sancta Maria Sanctusque
Gabriel, sHertzogen Roide) (klooster)

– 1 (4); 2 (2); 3 (2); 5 (4); 6 (3); 7 (7); 8
(2); 9; 11; 13 (7); 14 (5); 15; 16 (2); 17
(3); 20 (11); 21 (7); 25 (2); 29 (8); 30
(4); 38 (4); 41 (2); 42; 43 (3); 44 (3);
47; 48 (2); 50; 52; 53 (4); 54 (3); 55

(6); 61; 63; 65; 67; 71 (2); 72; 75 (2);
76 (2); 77 (2); 78 (3); 80; 84; 85; 86;
88; 89; 91; 94; 97; 98; 100 (2); 101;
107; 110; 112 (3); 116; 118; 119;
120; 127; 130 (3); 131; 132; 133 (4);
138; 143; 144 (3) + noot; 147; 148; 162
(2); 165; 166 (4); 178; 186; BIJLAGE,
343

– abt van – 5; 6 (3); 7; 9 (2); 11 (2); 20;
39 (2); 46; 88; 92 (2); 96; 99; 100 (2);
102 (2); 108; 110 (2); 117; 124; 135;
140; 141; 142 (2); 151; 153; 155; 156;
157; 158; 159; 161; 163; 168; 169;
170; 173; 177

– – kapelaan van – zie Koenraad
– – rechtsmacht van – 20
– – zie ook Anselm; Borno; Christiaan van

der Stege; Cuno; Cuno van Ruyff; Erpo;
Helmerik; Koenraad; Marsilius; Richer;
Rutger; Steven; Theobald; Tieleman;
Walram; Willem van Merzenhusen

– abt en convent van – 5; 6; 9; 20; 53; 69;
72; 77; 82; 83; 84; 86; 92; 97; 98; 100;
106; 118; 119; 125; 127; 130 (4); 132;
136; 137; 143; 146; 147; 148; 160;
164; 174; 175; 180; 181; 182; 183;
184; 185 (4)

– – zegels van – 137
– abt en kanunniken van – 2; 14
– altaar van St.-Lucia
– – kapelaan van – 174
– altaar van St.-Marie 66
– cantor van – zie Adolf; Godfried
– convent van – 89; 90; 103; 113; 114;

115; 118; 126; 129; 130; 131; 132;
134; 137 (2); 138; 139; 140; 144; 150

– custos van – 116; 118; 119 zie ook Hen-
drik; Jan; Marsilius; Willem

– goederen van –5; 6; 8 (2); 13; 119; 120
– kanunniken van – 3; 10 (3); 13 (2); 36;

44; 45; 100; 154; 176; BIJLAGE, 345 zie
ook Adam; Adelbero; Adelbert; Ambro-
sius; Anselm; Arnold; Boudewijn; Cor-
nelis prior van Scharn; Cuno; Diederik;
Diederik van Bonn; Diederik prior van
Marienthal; Diederik prior van Sinnich;
Elger; Erwin; Gerard; Gillis van Brus-
sel; Godfried; Godfried Senis; Gunther;
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Gijsbert; Hendrik; Hendrik van Rode;
Hendrik schrijver; Herman; Hubert;
Iwan; Jan; Jan van Kinzweiler; Jan van
Rode; Jordanus; Koenraad; Koenraad
van Aken; Lambert; Laurens; Leo;
Lodewijk; Macharius; Macharius kelder-
meester; Nantward; Olivier; Olivier zoon
van Simon van Remersdaal; Pieter; Pie-
ter van Dedekem; Randolf; Richold;
Rutger; Sander van Brughusen; Severi-
nus; Simon; Simon pastoor van Lom-
mersum; Thomas; Vortlief; Walewein;
Walter; Widerik; Willem; Willem kel-
dermeester; Willem van Merzenhusen;
Willem van Wijlre; Winrik

– keldermeester van – 116; 119 zie ook
Adelbert; Hendrik; Hendrik van Kerk-
rade; Hezelo; Jan; Koenraad; Macha-
rius; Olivier; Willem

– koster van – 113
– kosterij van – 113
– lekenbroeders van – zie Arnold; Ever-

hard; Winand
– overste van – zie Borno
– pachters van – 66
– priester van – zie Desiderius
– prior van – zie Daniël; Diederik; Gerard
– rechtsmacht van – 16
– subprior van – zie Randolf
– uithof van – zie Merberen
– vrouwenklooster 60
– – abt en convent van – 74
– – kanunnikessen/zusters van – 5; 6; 9;

77; 92 (3) zie ook Jutta; Jutta hertogin
van Limburg; Margareta

– zegel van – 82; 100
– zegel van het convent van – 122
Clum zie Hendrik
[Cl]umundale ligging onbekend (Duitsland,

Rijnland-Palts, omgeving Bad Neuenahr-
Ahrweiler) BIJLAGE, 350

Kluppilholz ligging onbekend BIJLAGE,
344

Clusenarius zie Willem
Cob ligging onbekend (Duitsland, Rijnland-

Palts, omgeving Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler) BIJLAGE, 350 (2)

Kobbe, Kobbo zie Chobo

Kobern (Gouerne) Duitsland, Rijnland-Palts
(ZW Koblenz) 25

Koblenz (Confluentia) Duitsland, Rijnland-
Palts

– pastoor van – zie Willem
– St.-Castor (kapittel) 54
– – zie ook Hugo van –
– St.-Florentius (kapittel) 54
– zie ook Herman van –
Kockerel ligging onbekend, zie Godfried

van –
Coelne zie Keulen
Koenraad (C., Chunradus, Cone, Conradus,

Conrandus, Conrard, Conrardus, Conta-
dus, Cunradus, Cunradus, Cunrandus,
Cuonradus, Cvnradus)

– 35
– BIJLAGE, 342
– BIJLAGE, 343
– BIJLAGE, 344
– BIJLAGE, 345
– BIJLAGE, 346
– aartsbisschop van Keulen en aartskanse-

lier van Italië 89; 98 (2); 100 (2); 101
– – zegel van – 100
– abt van Kloosterrade 103 (2); 104; 109;

111; 113; 114 (4); 115 (2); 116; 118
(2); 119 (2); 121; 178

– van Aken kanunnik van Kloosterrade
176; 178 (2)

– Appilman, vader van Christiaan BIJLAGE,
344

– bisschop van Porto en St.-Rufina, pause-
lijk legaat 71; 72; 74

– bisschop van Worms 25
– broeder 1
– broeder van Kloosterrade 55 (3); 63 (2);

70; 78
– cantor van St.-Marie te Aken 104
– custos van de Mariakerk te Aken 10
– van Dalhem 20; 21
– deken van St.-Pieter te Keulen en aarts-

diaken 57 (2); 58
– Facian 54
– graaf van Bonn 3
– heer BIJLAGE, 337
– Hoin kanunnik van St.-Marie te Aken

153
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– Janszoon van Rode, burger van Aken,
priester, kanunnik van Hooidonk 165 (2);
166 (6)

– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kapelaan van abt Helmerik van Klooster-

rade 62
– III keizer van het Duitse Rijk 12; 13; 14;

16; 17; 18; 19
– keldermeester van Kloosterrade 64; 65;

66
– van Kleef BIJLAGE, 339
– van Merum 5; 6; 7
– van Merum, zoon van Ludgard en broer

van Diederik en Rutger 12
– van Merzenich, edelman 42
– van Moselweiss 54
– Pas 104
– pastoor van Baelen 81
– proost van St.-Adelbert te Aken 64
– proost van St.-Severinus te Keulen 34
– Rufus 54
– van Schleiden 86
– van Wadenheim BIJLAGE, 345
– Wilde BIJLAGE, 344
– zwager van Godfried van Schwerfen 42
Coile zie Godfried Schere van Rode

genaamd –
Koisdorf (Consdorp) Duitsland, Rijnland-

Palts (ZO Remagen) 64 (4)
Koiterdael zie Caterdail
Colbe zie Willem
Coll zie Hendrik – van Rheinbach
Collealto ligging onbekend, zie Gentil de –
Colloniensis, Collonni zie Keulen
Kolmont Belgïe, Limburg (NW Tongeren) zie

Hendrik van –
Colne, Köln, Cologne, Colonia, Colonien-

sis zie Keulen
Kolvo (Coluo, Koluo) van Ahrweiler, rid-

der, vader van Hendrik 124 (2)
Comes zie Diederik van Weiler genaamd –
Commede, Commode zie Kumbd
Condeine België, Luik (ligging onbekend,

omgeving Baelen) 56 (3)
Cone zie Cuno; Koenraad
Koneuedere zie Sconeuedere
Conegundis zie Kunigonde
Confluentia zie Koblenz

Königsdorf (Kuningisdorf) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (thans Groß- en
Kleinkönigsdorf, W Keulen) (klooster) 54

Cono zie Cuno
Conradus, Conrandus, Conrard, Conrardus

zie Koenraad
Consdorp zie Koisdorf
Consenul zie Diederik
Constantiensis zie Konstanz
Constantijn (Constantinus) van Sevenich,

vader van Agnes 29
Konstanz (Constantiensis) Duitsland,

Baden-Württemberg
– bisschop van – zie Herman
Contadus zie Koenraad
Conteglio zie Christiaan
Konzo (Conzo, Cunzo) van Ahrweiler, rid-

der 124
Corneliensis, Corneliesis zie Cornillon
Kornelimünster (Sanctus Cornelius Inden-

sis, Sanctus Cornelius in Inda) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (ZO Aken)

– abt van – 151; 153; 156 zie ook Richold
Cornelis (Cornelius)
– prior van Scharn, kanunnik van Kloos-

terrade 78
– zie ook St.-Cornelis
Cornillon (Corneliensis, Corneliesis, Cor-

nelius Mons, [Cornelius Mons], Mons
Cornelius) zie Luik

Cornutus zie Hendrik
Kortessem (Curterce) België, Limburg (ZO

Hasselt)
– St.-Pieter (kapittel) 78 (3)
– – kanunniken van – zie Boudewijn;

Domitianus; Jacob
Koslar (Coslaer, Coslair, Coslar, Goslar,

Goyslar) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(W Gulik) zie Diederik Bire van –; Hen-
drik van –

Cotcebat Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(thans Aken) 60

Koterdael, Coterdail, Coterdale, Koterdale,
Kotterdale zie Caterdail

Kotzeneir zie Walter
Couvin (Couinum) België, Namen 25
Kraainem (Kraienheim) België, Vlaams-

Brabant (O Brussel) zie Arnold van –
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Creeckiin zie Matthias
Creiz zie Oreiz
Crettere (Krettere) ligging onbekend, zie

Sander van –
Krettere zie Crettere
Krik (Kucth) ligging onbekend, zie Reinier

van – 
Cristianus, Cristioin zie Christiaan
Cristina zie Christina
Crombach (Crumbac, Crumbach, Crumben-

bach) Nederland, Limburg (ZW Kerkrade)
1 (2); 8 (3); 10; 13 (2); 39; 69; 91 

Krowil BIJLAGE, 346; BIJLAGE, 347
Kruenden zie Kenned
Crumbac, Crumbach, Crumbenbach zie

Crombach
Kuchenheim (Cuchenheim) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (ZO Euskirchen) zie
Hendrik van –; Willem van –

Kucth zie Krik
Kumbd (Commede, Commode) Duitsland,

Rijnland-Palts (bij Klosterkumbd, ZO

Kastellaun)
– klooster 54
– – zusters van – 54
Cunegundis zie Kunigonde
Kunibert zie St.-Kunibert
Kunigonde (Conegundis, Cunegundis)
– 19
– echtgenote van Adolf graaf van Saffen-

berg 42
Kuningisdorf zie Königsdorf
Kunisa (Kuniza, Kuniza) dochter van Her-

man van Reifferscheid, echtgenote van
Herman 38; 43

Cuno (Cone, Cono, Cuno, Cuono, Cvno) 
– abt van Kloosterrade 131 (2); 132; 134;

137; 138; 139; 140; 144
– edelman 25
– van Hafkesdale 167
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119;

121
– klokkenluider BIJLAGE, 345
– van Ruyff abt van Kloosterrade 167 (2);

171; 172 (2)
– voogd 54
Cunradus, Cunradus, Cunrandus, Cuonradus

zie Koenraad

Cunzo zie Konzo
Curia zie Pieter in –
Curlo (Curla, Curle, Curle, Kurle) Duits-

land, Noordrijn-Westfalen (waarschijn-
lijk Kühlerhof, N Doveren) 13 (2); 14 (4);
69

Kursce vermoedelijk Duitsland, Noordrijn-
Westfalen, bij Bornheim BIJLAGE, 344

Curtendornen vermoedelijk Duitsland,
Noordrijn-Westfalen, omgeving Lommer-
sum, zie Hendrik van –

Curterce zie Kortessem
Curthils, Curthils, Curtils zie Cartils
Cvno zie Cuno
Cvnradus zie Koenraad
Kyel zie Keel
Kynt zie Kint
Kyrnewiuel zie Arnold
Kyssil zie Kissil
Cysterciensis zie Cîteaux
Cyuel, Cyvel zie Zievel

L

L. overste van Marienthal 79
Laar (Laer, Lare, Loire) Nederland, Lim-

burg (ZW Hoensbroek)
– 116
– hof van – 116 (2); 118 (3); 119 (3)
– vermeende burcht – te Valkenburg 119
– zie ook Gerard van –
Lahnstein (Logistein) Duitsland, Rijnland-

Palts (ZO Koblenz) zie Einmudus van –;
Godfried van –

Laken zie Gerard
Lamberstorp zie Lammersdorf
Lambert (Lambertus, Lambret, Lantbertus) 
– broeder 18
– 19
– 61
– 63
– [***] broeder van Heisterbach 73
– broer van Gunther Gunthersz, Christiaan,

Lodewijk en Simon 36
– drost 50
– graaf, vader van Godfried graaf 23
– van Hersel, ridder 124
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– van Hoei ministeriaal van St.-Lambert te
Luik, broer van Arnulf van Hoei 12; 13;
19; 23

– kanunnik van Bonn 42
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– van Lürken 21
– van Merz, echtgenoot van Engelrade BIJ-

LAGE, 343 (2)
– ministeriaal 18
– ministeriaal 18
– zoon van Widerik van der Weide, broer

van Diederik 19
– zie ook St.-Lambert
Lammersdorf (Lamberstorp) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (O Roetgen) 59
Lanaken (Lodenache) België, Limburg (NW

Maastricht) zie Gozemar; Willem
Lanaye zie Ternaaien
Lanckosen zie Jan
Landele, Landelle zie Langerlo
Langendorf mogelijk Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (N Eschweiler of ZW Zülpich)
zie Jan van –

Langerlo (Landele, Landelle) België, Lim-
burg (Z Genk) zie Hendrik

Langres (Lingonensis) Frankrijk, Haute-
Marne

– kanunnik van het domkapittel van – zie
Gentil de Collealto

Lanstershouen zie Lantershofen
Lantbertus zie Lambert
Lantershofen (Lanstershouen, Lantershobe,

Lantershouen, Lantershouin, Lantirs-
houin, Lantreshoue, Lanttershouin, Lyn-
tershovin) Duitsland, Rijnland-Palts (N

Bad Neuenahr-Ahrweiler)
– 1; 25; 42; 144; BIJLAGE, 348
– zie ook Herman van –
Lapis zie Albus Lapis
Lare zie Laar; Sieglar
Lateraan (Laterani) zie Rome
Laurens (Laurentius)
– broeder van Kloosterrade 70
– zie ook St.-Laurens
Leindinsheim ligging onbekend (Duitsland,

Noordrijn-Westfalen, omgeving ’s-Herto-
genrade) BIJLAGE, 338

Lembarch, Lemborch, Lemborgh, Lem-
bovrg, Lemburch, Lemburg, Lemburgen-
sis, Lemburgh zie Limburg

Lemiers (Lumirs, Lummirs, Lvmirs) Neder-
land, Limburg (NW Vaals) zie Gerard van
–; Winand van –

Lenaie zie Ternaaien
Lenceburch, Lencheburch zie Lenzburg
Lenneche, Lenneke zie Linnich
Lenzburg (Lenceburch, Lencheburch) Zwit-

serland, Aargau (O Aarau)
– graaf van zie Ulrik
Leo broeder van Kloosterrade 22; 26; 27
Leod, Leodicensis, Leodiensis, Leodioensis,

Leodium, Leodyensis zie Luik
Leonius 61
Lesch ligging onbekend 13
Leude, Leudo zie Luit
Leuven (Louain, Louaniensis, Louanium,

Lovanium) België, Vlaams-Brabant
– 92
– hertog(in) van – zie Godfried III hertog

van Lotharingen; Margareta
– St.-Geertrui (klooster) 135
– – proost en convent van – 135
Lewe zie Christiaan
Leyuendail (Lieuendail, Lieuendaile, Ly-

uendail) ligging onbekend, zie Schellart
van –

Liblar (Lublair, Lublar) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (ZW Brühl) zie Hendrik van
–

Lich (Liche, Like) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (verdwenen, O Gulik) 8; 13; 35
(2); BIJLAGE, 338

Liegarda zie Ludgard
Liège zie Luik
Lieuendail, Lieuendaile zie Leyuendail
Lieverade (Liueradis) 13
Liezelinus zie Lizelinus
Ligney (Lingei, Lingeii) België, Luik (ZW

Borgworm)
– 19
– zie ook Boudewijn van –; Reinsendis van

–; Widerik van – 
Lignum zie Gerard de Ligno
Like zie Lich
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Limborch zie Limburg
Limbourg (Limburch, Lymburg) België,

Luik (NO Verviers)
– 56; 172
– burggraaf van – zie Hendrik van Gronsveld
– zie ook Limburg
Limburg (Lembarch, Lemborch, Lemborgh,

Lembovrg, Lemburch, Lemburg, Lem-
burgensis, Lemburgh, Limborch, Lim-
bourg, Limburch, Limburch, Limburgc,
Limburgensis, Limburgensis, Linburch,
Linburg, Lyburgensis, Lymburg, Lijm-
burgensis, Lymburgensis)

– graaf/hertog(in) van – 62; 120 zie ook
Frederik; Gerard; Godfried hertog van
Lotharingen; Hendrik; Irmgard; Jutta;
Jutta van Valkenburg; Margareta;
Mathilde; Walram

– – drost van – zie Udo van Rode
– – huis van – zie ’s-Hertogenrade
– – maarschalk van – zie Alexander
– – ministerialen van – 44 zie ook Hezelo
– zie ook Gomprecht van –
Lincenich zie Linzenich
Lingei, Lingeii zie Ligney
Lingonensis zie Langres
Linne (Linna) Nederland, Limburg (ZW

Roermond) 12 (3)
Linnich (Lenneche, Lenneke, Linneche,

Lynneche) Duitsland, Noordrijn-Westfa-
len (NW Gulik)

– zie Arnold van –; Engeltrudis van –; Jan
van –; Rijklof van –

Linse ligging onbekend, zie Diederik van –
Linzenich (Lincenich) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (ZW Gulik of ZO Zülpich)
37 (2); BIJLAGE, 339

Liueradis zie Lieverade
Livtherus (?) zie Lotharius
Lizelinus (Liezelinus) kapelaan van de

aartsbisschop van Trier 1
Lobbes (Lobiensis, Lobies) België, Hene-

gouwen (ZW Charleroi)
– klooster 25
– – abt van – zie Frank
Lodenache zie Lanaken
Lodewijk (Lodewicus, Lodowicus, Lodui-

cus, Ludevicus, Ludewicus, Ludewicus,
Ludouuicus, Ludowicus)

– 55
– BIJLAGE, 345
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 348
– broer van Embrico 38
– broer van Gunther Gunthersz, Christiaan,

Lambert en Simon 36
– graaf van Loon 13; 19
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van St.-Marie te Aken 104
– van Sarne 42
– van Spiers 54
– villicus, broer van Rudolf BIJLAGE, 

340
– de Vrome, koning en keizer van het Fran-

kische Rijk 25
– zoon van Diederik graaf van Neuenahr

124 (3)
– zoon van Diederik van Weiler genaamd

Comes, broer van Hendrik 42
Loen zie Loon
Logescosseh (Logeschoz, Logescosse,

Logescoz, Logescoze) Duitsland, Rijn-
land-Palts (onbekend, heuvel in de omge-
ving van Dernau) 5; 6; 9; 48; BIJLAGE,
350

Logistein zie Lahnstein
Loire zie Laar
Loisbeche ligging onbekend BIJLAGE, 339
Lommersum (Lomenzheim, Lomershem,

Lomesheim, Lometzheim, Lommers-
heim, Lommershem, Lommersom, Lom-
merssum, Lommertzem, Lommusthem,
Lomonzheim, L[o]mundeshin, Lomun-
hem, Lomunsdesheim, Lomunsheim, Lo-
munshem, Lomuntheim, Lomuntsheim,
Lomuntzheim, Lomunzheim, Lomunz-
heym, Lomursheym, Lummunsheim)
Duitsland, Noordrijn-Westfalen (N Eus-
kirchen)

– 21 (5); 29 (5); 38 (3); 43 (3); 47; 53 (6);
69; 70; 77; 83; 84 (3); 98 (3); 120 (4);
BIJLAGE, 340; BIJLAGE, 341

– begijn uit – zie Adelheid
– familia van – 38
– kerk van – BIJLAGE, 340
– parochie 51
– pastoor van – zie Godfried; Simon
– schout van – zie Pieter
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– zie ook Diederik van –; Elger van –;
Goswijn –; Hendrik van –; Pieter van –;
Widerik van –

Longus zie Godfried; Hendrik
Longuyon Frankrijk, Meurthe-et-Moselle
– St.-Agatha (klooster)
– – abt van – zie Karel
Lonnig (Lunnecho, Lunnetho (?)) Duits-

land, Rijnland-Palts (ZW Koblenz)
– klooster 29
– – abt van – zie Folmer
– – broeders van – 13
– – zie ook Lvntuche
Loon (Loen, Los, Loze) België, Limburg

(graafschap genoemd naar Borgloon)
– graaf van – zie Arnold; Diederik; Lode-

wijk
Loraine, Lorraine zie Lotharingen
Los zie Loon
Lotharingen (Loraine, Lorraine, Lotaringia,

Lotharingia)
– hertog van – zie Godfried; Hendrik
Lotharius (Livtherus (?), Lutherus, Lvthe-

rus)
– graaf van Are 3; 8; 9
– koning en keizer van het Frankische Rijk

25
– proost van St.-Cassius en St.-Florentius

te Bonn en aartsdiaken van Bonn 40 (2);
43

Louain, Louaniensis, Louanium zie Leuven
Louenich, Louenig zie Lövenich
Louerche ligging onbekend BIJLAGE, 338
Lovanium zie Leuven
Lövenich (Louenich, Louenig, Lovenich,

Lovenig, Lovennich, Luvenig) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (Z Erkelenz) 45; 138
(6); BIJLAGE, 338

Loze zie Loon
Lubbert (Luibertus) kanunnik van Aken 1
Lublair, Lublar zie Liblar
Lucas
– abt van Cornillon 13; 14 (2); 16; 19; 23
– abt van Publémont te Luik 14 (2)
Lucemburgensis zie Luxemburg
Luchardis zie Ludgard
Lucia zie St.-Lucia
Ludelstorp zie Engelsdorf

Ludendorf (Ludindorp) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (O Euskirchen) BIJLAGE,
344

Ludevicus, Ludewicus, Ludewicus zie
Lodewijk

Ludfried (Lutfridus)
– 42
– voogd 42
Ludgard (Liegarda, Luchardis, [Luchardis])
– BIJLAGE, 349
– echtgenote van Reinhard en moeder van

Hendrik 19
– vrouwe van Merum, moeder van Diede-

rik, Koenraad en Rutger 12
Ludindorp zie Ludendorf
Ludolf (Ludolfus, Ludolphus, Ludol[phus],

Luidolphus, Lvdolf)
– BIJLAGE, 338
– BIJLAGE, 343
– van Bedburg 1; 8; 13
– ministeriaal 18
Ludouuicus, Ludowicus zie Lodewijk
Lugdunum zie Lyon
Luibertus zie Lubbert
Luidolphus zie Ludolf
Luik (Leod, Leodicensis, Leodiensis, [Leo-

die]nsis, [Leodiensis], Leodioensis, Leo-
dium, Leodyensis, Liege) België, Luik 

– 11; 96; 127; 137
– aartsdiaken van – zie Amelrik; Filips
– bisdom 25; 84; 90; 92; 97; 98; 99 (2);

100; 101; 102 (3); 106 (2); 107; 108; 116;
119; 124; 125 (2); 127; 128; 129; 131;
132; 134; 135 (2); 136; 137 (2); 138; 139;
140; 142 (2); 143; 144; 145; 146; 147;
148; 149; 150; 151 (2); 152; 153 (2); 155
(3); 156 (2); 157 (2); 158 (2); 159 (2);
160; 161 (2); 162 (3); 163 (2); 164; 165
(2); 166 (2); 171; 178; 179 (3); 184

– – geestelijke uit het – zie Matthias Hen-
drikszoon van Heerlen

– – priester van – zie Jacob van Sinnich;
Matthias Creeckiin

– bisschop van – 2; 12; 23; 29; 90; 92;
137; 138; 155; 170

– – zie ook Adelbero; Adolf; Alexander;
Frederik; Hendrik; Hugo; Jan; Otbert;
Robert
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– bisschop en kapittel van – 127
– burgers van – 137 zie ook Reinier Che-

ualbay
– Cornillon (abdij) 14 (2); 25
– – abt van – zie Lucas
– geestelijken en leken uit stad en bisdom –

96
– generale synode van – 19; 23
– Heilig-Kruis (kapittel)
– – deken van – 159; 163
– – proost van – zie Bruno; Rembold

proost van St.-Jan en het – te Luik
– herbergen van – 137
– kanunnik van – zie Bertrand van Hülho-

ven
– munt van – 56; 62; 110; 118; 125; 127;

BIJLAGE, 337; BIJLAGE, 345
– Notre-Dame-aux-Fonts (klooster)
– – abt van – zie Amelrik aartsdiaken van

Luik
– officiaal van – 127 (2)
– – zegel van – 127
– Publémont (klooster)
– – 14 (3); 25
– – abt van zie Azzo; Lucas
– St.-Bartholomeus (kapittel) 96
– – cantor van – 96
– – kanunnik van – zie Jan Frumont
– St.-Dionysius (kapittel)
– – proost van – zie Nicolaas
– St.-Jacob (klooster) 13 (3); 25
– – abt van – 140 (2) zie ook Steven
– – abt en broeders van – 20
– St.-Jan (kapittel)
– – proost van – zie Rembold
– St.-Lambert (domkapittel) 16; 19; 25 (5);

78
– – aartsdiaken van – zie Alexander; Bou-

dewijn; Dodo; Elbert; Reinier
– – aartsdiaken en proost van – zie Alexa-

nder
– – cantor van – zie Hendrik
– – deken van – zie Herman; Hubert; Rem-

bold
– – familia van – 24
– – – ministerialen van – zie Arnulf van

Hoei; Lambert van Hoei; Widerik van
der Weide

– – kanunnik van – zie Jan
– – kapittel van – 90
– St.-Laurens (klooster)
– – 25
– – abt van – zie Wazelinus
– St.-Paulus (kapittel) 54
– – aartsdiaken en proost van – zie Reinier
– – deken van – 184
– St.-Pieter (kapittel)
– – deken en kapittel van – 96 (2)
– zie ook Avroi; Hendrik van –
Luit (Leude, Leudo) abt van Malonne 19
Lumirs, Lummirs zie Lemiers
Lummunsheim zie Lommersum
Lüneburg (Lunenborch, Lunenburg, Lunne-

burg, Lunnenburg) Duitsland, Nedersak-
sen

– graaf van – zie Robert
Lunnecho zie Lonnig
Lunnenburg zie Lüneburg
Lunnetho (?) zie Lonnig
Lupelo (Lupele) pauper Christi 13
Lüppenau (Lupenowe) Duitsland, Rijnland-

Palts (Z Nideggen) zie Anton van –;
Rembold van –

Lupus zie Godfried; Widerik
Lürken (Lureche, Lureke) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (verdwenen, bij
Gulik) zie Lambert van –; Reinold van –

Lüssem (Lutsheim) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (O Zülpich) zie Eppo van – 

Lutcelenburg zie Luxemburg
Lutfridus zie Lutfried
Lutherus zie Lotharius
Lutra zie Fraulautern
Lutsheim zie Lüssem
Lutzelburgensis, Lutzelenburg, Lutzelen-

burgh zie Luxemburg
Luvenig zie Lövenich
Luxemburg (Lucemburgensis, Lutcelen-

burg, Lutzelburgensis, Lutzelenburg, Lut-
zelenburgh, Luxemborch)

– graaf van – zie Walram III hertog van
Limburg

– hertog en hertogin van – en Brabant 173
– St.-Marie (klooster) 56
Luzo
– burger van Aken 60
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– zie ook Goswijn
Lvdolf zie Ludolf
Lvmirs zie Lemiers
Lvntuche onbekend klooster, mogelijk

Duitsland, Rijnland-Palts, Lonnig ZW

Koblenz 54
Lvtherus zie Lotharius
Lyburgensis zie Limburg
Lymburg zie Limbourg; Limburg
Lijmburgensis, Lymburgensis zie Limburg
Lynneche zie Linnich
Lyntershovin zie Lantershofen
Lyon (Lugdunum) Frankrijk, Rhône 92; 99
Lyuendail zie Leyuendail

M

M. dochter van Herbert van Schaven 42
M. overste van Sinnich 103
M. pastoor van Merkstein 122
M. vrouwe, echtgenote van Nicolaas, moe-

der van Herman 122
M. zie ook Margareta; Marsilius
Maarten zie St.-Maarten
Maas (Mase, Mosa) rivier 61; 186
Maasbracht (Bracht) Nederland, Limburg

(N Echt) 55
Maastricht (Traiectensis, Traiectensis Supe-

rior, Traiectensis supra Mosam, Traiec-
tum) Nederland, Limburg

– 25; 28 (2)
– burgers van – zie Diederik Scoenhals;

Irmgard dochter van Elisabeth
– – zie ook Adelbert van –; Bertold Snabbo
– gardiaan van de minderbroeders van –

116
– inhoudsmaat van 128
– kapittels van – 124
– Markt (Forum) 61
– munt van – 61 (2)
– Onze-Lieve-Vrouwe (kapittel) 25; 90
– – deken van – 155; 162; 182; 184 (2) zie

ook Gerard Rost
– – kanunnik van – zie Hendrik
– – proost van – 90 zie ook Hendrik
– (refuge)huis van het klooster Sinnich 179
– schepen van – zie Godfried de Vinea

– St.-Amor 28 (3)
– St.-Marie (kapel) 61; 179
– St.-Servaas (kapittel) 67 (2); 73 (4); 116;

119
– – cantor van – zie Arnold; H[***]; Udo

van Chaumont
– – deken van – 46; 163; 184 zie ook Hen-

drik
– – deken en kapittel van – 90; 164
– – kanonikaat in – 155
– – kanunniken van – 73; BIJLAGE, 346;

BIJLAGE, 347 zie ook Arnold; Christiaan
van Aken; Frank van Keulen; God-
schalk; Macharius; Pieter [***] van
Erkelenz; Vastert; [***]hart

– – proost van – zie Otto
Mabelia (Mabilia)
– echtgenote van Simon van Remersdaal,

moeder van Willem van Holset, Gillis
van Treversdorp, Simon van Remersdaal
en Olivier 133

– moeder van Godinus BIJLAGE, 337
– vrouwe BIJLAGE, 337
– zuster van Munsterbilzen 28
Macharius
– BIJLAGE, 339
– kanunnik van St.-Servaas te Maastricht

73
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– keldermeester van Kloosterrade 91; 114
– van Mormasint 50
– van Paffendorf, broer van Sigbodo 63
– van Scherwier, ridder 116; 118 (2); 119

(2)
– wagenmaker BIJLAGE, 341
– vader van Gerard BIJLAGE, 343
– zoon van Hartlief, broer van Gerlach 63
Machliniensis zie Mechelen
Macuardus zie Markward
Mafie zie Meeffe
Magdalena zie Maria Magdalena
Mahtolfus zie Matolf
Mahus dienaar van Jan I aartsbisschop van

Trier 54
Malbodo BIJLAGE, 350
Maldersac zie Rikwijn
Malmédy (Malmordiensis, Malmundarien-

sis) België, Luik
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– klooster 124
Malonne (Malonia, Maloniensis) België,

Namen (ZW Namen)
– abdij 25
– – abt van – zie Luit
– hoeve te – 25
Malthildis zie Mathilde
Malzmolen zie Burtscheid
Manegoldus echtgenoot van Ave BIJLAGE,

336
Marbais (Marebais, Marenbais) België,

Waals-Brabant (N Charleroi)
– huis van Walter te – 25
– uithof te – 25
Marcwart zie Markward
Mardirdal zie Martental
Marebais zie Marbais
Maren (Marin) waarschijnlijk Duitsland,

Rijnland-Palts, omgeving Dernau 5; 6; 
9 

Marenbais zie Marbais
Margareta (M., Margarata, Margereta, Mar-

guerite)
– hertogin van Leuven, echtgenote van

Godfried III hertog van Lotharingen en
hertog van Leuven, moeder van Hendrik
en Adelbert, zus van Hendrik III van
Limburg 36; 38; 42; 43; 72

– van Valkenburg 171
– zuster van Kloosterrade, dochter van Jutta

zuster van Kloosterrade 72 (2); 77 (3)
– zie ook St.-Margareta
Maria ([Mari]e)
– van Gelre, hertogin van Gulik en Gelre,

gravin van Valkenburg en vrouwe van
Monschau

– zie ook St.-Marie
Maria Magdalena (Maria M[agdalen]a)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
Mariaweiler (Melcwilre, Melewilre, Milch-

wilre, Nieuwilre) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (NW Düren) 7; 8; 13

Marie zie Maria
Marienburg (Castrum Sancte Marie super

Mosellam) Duitsland, Rijnland-Palts (NW

Zell) (klooster)
– zusters van – 54

Mariengraden (Beata Maria ad Gradus,
Sancta Maria ad Gradus, Sancta Maria in
Gradibus) zie Keulen

Marienthal (Marienthall, Merriendaal,
Valiis Sancte Marie, Vallis Beate Marie,
Vallis Mariae, Vallis Marie, Vallis S.,
Vallis Sancte Marie, Vallis S. Mariae,
Vallis [S.] Mariae, Vallis Sanctae Mariae,
Vallis Sancte Mariae, Vallis Sanctπ
Mariπ) Duitsland, Rijnland-Palts (W Bad
Neuenahr-Ahrweiler) (klooster)

– 5 (3); 6 (4); 7; 9; 42 (3); 79 (2); 81; 93
(2); 101; 115; 131; BIJLAGE, 350

– – overste van – zie L.
– – prior en convent van – 101; 131 (2)
– – prior en provisor van – zie Thomas
– – zusters van – 17; 42; 131
– – zie ook Hubach
Marin zie Maren
Markward (Macuardus, Marcwart)
– 18
– abt van Fulda 25
Marmagen Duitsland, Noordrijn-Westfalen

(ZW Nettersheim) zie Arnold van –
Marne zie Meerssen
Marsilius (M., Marselius)
– 42
– BIJLAGE, 339
– abt van Kloosterrade 70 (3); 73; 79; 81;

87 (2); 89; 90; 91 (2); 93; 94; 111; 114
– broeder 48 (2)
– custos van Kloosterrade 53
Martental (Mardirdal) Duitsland, Rijnland-

Palts (NW Cochem) (klooster) 54
Marwiich (Marwiick) ligging onbekend, zie

Sieger van –
Mase zie Maas
Masliniensis zie Mechelen
Mathias zie Matthias
Mathilde (Malthildis, Mathildis, [Mathi]ldis,

Methildis) 
– BIJLAGE, 336
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 350
– dochter van Carisma BIJLAGE, 341
– dochter van Gijsbert Spigel van Altenahr 42
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– dochter van Hendrik III hertog van Lim-
burg 50

– echtgenote van Amelis BIJLAGE, 336
– echtgenote van Meinzo 13
– moeder van Gerard, Herlogis en Elisabeth

BIJLAGE, 343
– Snade BIJLAGE, 341
– weduwe BIJLAGE, 349
Matolf (Mahtolfus, Matholphus) van Rich-

terich 13
Mattheus zie St.-Mattheus
Matthias (Mathias, Thiis, Thys, Ticelinus,

Tijsgin, Tysgin)
– 54
– Creeckiin priester van het bisdom Luik

171
– Hendrikszoon van Heerlen, geestelijke uit

het bisdom Luik, notaris
– de jonge BIJLAGE, 337
– van Karken 186 (3)
– neef van de stomme 167
– de oude BIJLAGE, 337
Maurits zie St.-Maurits
Maurus (Moer) zie Willem
Mayschoß (Meinscozen, Meischoze, Menis-

cozen, Meynschozzin) Duitsland, Rijn-
land-Palts (ZW Bad Neuenahr-Ahrweiler)
1; 7; 9

Mechelen (Machliniensis, Maslines) België,
Antwerpen

– 25
– St.-Rombout (kapittel)
– – proost van – 166
Mechtern (Mehterne) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (thans Keulen) 34
Meckenheim (Mectenheim) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (Z Bonn) zie Chris-
tiaan van –

Medardus zie St.-Medardus
Meeffe (Mafie) België, Luik (O Éghezée) 25
Meere zie Merum
Meerssen (Marne) Nederland, Limburg (NO

Maastricht) 12
Megenerus zie Meiner
Megenzo zie Meinzo
Meggelingin ligging onbekend (Duitsland,

Noordrijn-Westfalen, omgeving Born-
heim) BIJLAGE, 344

Meginzo zie Meinzo
Meholthe ligging onbekend, zie Gerard van –
Mehterne zie Mechtern
Meine (Min, Myn, Mynne) van Euskirchen

167
Meiner (Megenerus, Meinerus, Menerus) 
– 63
– van Anstel 10
– broeder 18
– slager BIJLAGE, 340
– vader van Arnold 41
Meinewede, Meinewedeh, Meineweiden zie

Meinweide
Meinscozen zie Mayschoß
Meinweide (Meinewede, Meinewedeh,

Meineweiden, Menewede) Nederland,
Limburg (verdwenen bos, NW Klooster-
rade)

– 8; 13; BIJLAGE, 341
Meinzo (Megenzo, Meginzo, Mengenzo)
– echtgenoot van Mathilde 13
– grootvader van Gunther en Christina 13
– ministeriaal van Adolf graaf van Saffen-

berg, echtgenoot van Gepa 5; 6; 7; 8; 9;
13

Meire zie Mheer
Meischoze zie Mayschoß
Melcwilre zie Mariaweiler
Melen België, Luik (O Luik) zie Bonifatius

van –
Melewilre zie Mariaweiler
Melin zie Millen
Menerus zie Meiner
Menewede zie Meinweide
Mengenzo zie Meinzo
Meniscozen zie Mayschoß
Merberen (Merbergh, Merbure, Merbure,

Merburen, Merburen) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (Altmerberen en Neumer-
beren, NO ’s-Hertogenrade) 30; 47; 55;
63 (5); 69; 76 (2); 147 (3); BIJLAGE, 338

Mercene zie Merz
Mercstein zie Merkstein
Mere, Mereheim, Merehem, Mereheym,

Merheim zie Merum
Merkstein (Mercstein, Merkestein) Duits-

land, Noordrijn-Westfalen (NO ’s-Herto-
genrade)
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– BIJLAGE, 339
– pastoor van – zie M.
Merlemont (Merlemunt) België, Namen (ZO

Philippeville) 25
Merode (Meroede, Rode, Roide) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (W Düren) zie Gar-
selis van –

Merreche ligging onbekend (Duitsland,
Noordrijn-Westfalen, omgeving Brühl,
mogelijk Merten ZW Sechtem) zie Ame-
lungus van –

Merriendaal zie Marienthal
Mersene (Mersenne) mogelijk Nederland,

Limburg, Meerssen, zie Diederik voogd
van –

Mertzenhusen zie Merzenhusen
Merum (Meere, Mere, Mereheim, M[ere]hem,

[Mere]heym, Merheim) Nederland, Lim-
burg (ZW Roermond)

– 12 (2)
– heer/vrouwe van – zie Ludgard; Rutger
– zie ook Koenraad van –
Merz (Inferior Mercene, Mercene, Overmer-

zene) Duitsland, Noordrijn-Westfalen (Nie-
dermerz en Obermerz, ZW Aldenhoven)

– 29; BIJLAGE, 339
– zie ook Christiaan van –; Gerard van –;

Gerlach van –; Lambert van –; Werner
Rufus van –

Merzenhusen (Mertzenhusen) mogelijk
Duitsland, Noordrijn-Westfalen, Merzen-
hausen W Jülich, zie Willem van –

Merzenich Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(NO Düren) zie Koenraad van –

Methildis zie Mathilde
Mettet (Metin) België, Namen (ZO Charle-

roi) 25
Mettlach (Metlach) Duitsland, Saarland (NW

Merzig) (klooster) 54
Meus BIJLAGE, 347; BIJLAGE, 350
Meuse zie Maas
Meynschozzin zie Mayschoß
Mheer (Meire) Nederland, Limburg (O Eijs-

den) zie Diederik van –; Goswijn van 
–

Michaël (Mychael) BIJLAGE, 343
Milchwilre zie Mariaweiler
Milisuort zie Mülfort

Millen (Melin (?), Milne) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (N Sittard) of België,
Limburg (O Tongeren) zie Goswijn van
–; R. van –

Min zie Meine
Minnegolt ([Minnegot]) zie Arnold
Minuclerade ligging onbekend, zie Willem

van –
Modena (Mutina) Italië, Modena, zie Jacob

van –
Moelingen (Molonia) België, Limburg (Z

Eijsden) zie Rudolf van –
Moer zie Maurus
Moezel (Mosella) rivier 54 (2)
Molonia zie Moelingen
Monacus zie Monnik
Monasteriensis zie Münster
Mönchengladbach (Gladbach, Gladebac,

Gladebacensis, Gladebach) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen

– abt van – zie Robert
– zie ook Gerlach van – 
Mondaule ligging onbekend, zie Jan van 

–
Mondorf (Munnendorp) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (N Bonn) 42
Monnik (Monacus) zie Jan Monnikszoon

van Wijnandsrade
Monoculus zie Folbert Eenoog
Mons
– (Berge, Bergh, Bergis) België, Luik (O

Visé)
– – 91; 114; 127 (8); BIJLAGE, 335
– – zie ook Irmgard van –; Frank van –;

Rudolf van –; Werner van –
– ligging onbekend, zie Winrik in –
– ligging onbekend (Duitsland, Noordrijn-

Westfalen, bij Geilenkirchen) 105
– zie ook Altenberg; Berg; Chaumont; Jus-

temont; Luik, Publémont; Valkenburg
mons Becchenberch zie Becchenberch
Mons Cornelius zie Cornillon
mons Eymshardishart zie Eymshardishart
Mons Falchonis zie Valkenburg
mons Logescosseh zie Logescosseh
Mons Sancta Maria zie Kloosterrade
Mons Sanctae Walburgis zie Walberberg
Mons Sancte Marie zie Kloosterrade
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Mons Sancte Walburgis, Mons Sanctπ Wal-
burgis, Mons Sancte Walpurgis zie Wal-
berberg

Monschau (Monyoe, Monyoie) Duitsland,
Rijnland-Palts (ZO Eupen) 171

– heer/vrouwe van – zie Maria van Gelre;
Reinhard heer van Valkenburg; Willem
V hertog van Gulik; Willem VI hertog
van Gulik

Monyoe, Monyoie zie Monschau
Mormasint (Mormasnith, Mozmashit, Moz-

masnith) mogelijk België, Luik, Moresnet
ZW Aken, zie Macharius van –

Mormasium mogelijk België, Luik, Mores-
net ZW Aken, zie Gijsbert van –

Mormasnith zie Mormasint
Morsbach (Moresbrunno, Moresburne)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (Z ’s-
Hertogenrade) 1

Morseel zie Everhard
Mosa zie Maas
Mosel, Mosella zie Moezel
Moselweiss (Wisse) Duitsland, Rijnland-

Palts (thans Koblenz) zie Arnold van –;
Koenraad van –

Mouland zie Moelingen
Moustier (Sambra) België, Namen (W

Namen) (klooster) 25
Mozmashit, Mozmasnith zie Mormasint
Mühlental (Mulne) Duitsland, Rijnland-

Palts (klooster bij Ehrenbreitstein) 54
Mulesvort zie Mülfort
Mülfort (Milisuort, Mulesvort, Mulisuort,

Mulsfurt) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(ZO Mönchengladbach)

– zie Reinbert van –; Udo van – 
Mulne zie Mühlental
Mulsfurt zie Mülfort
Müncherath (Rode) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (ZW Geilenkirchen)
– 109 (2)
– zie ook Sode
Munnendorp zie Mondorf
Münster (Monasteriensis) onbekend kloos-

ter 54
Munsterbilzen (Belisiensis) België, Limburg

(ZO Genk)
– abdij 28

– – abdis van – zie Goda
– – deken van – zie Heilwich
– – zusters van – 28 zie ook Mabelia, Oda
Mushelte ([M]ushelte, [Mushelte]) Duits-

land, Rijnland-Palts (wijngaard bij
Ahrweiler, thans Bad Neuenahr-Ahr-
weiler) 93; BIJLAGE, 350; BIJLAGE, 
351

Mutina zie Modena
Mychael zie Michaël
Myn, Mynne zie Meine

N

Namen (Namucum, Namurcum) België,
Namen

– kapittel van St.-Marie te – 25
Nantward (Nantwardus) broeder van Kloos-

terrade 52
Napels (Neapolitanensis) Italië, Napels
– kanunnik van – zie Jan de Rocca
Navarra Spanje
– koning van – zie Karel IV koning van

Frankrijk en –
Neapolitanensis zie Napels
Neerrepen zie Repen
Nentrode (Nenterode, Nentrothe, Neurothe)

Duitsland, Rijnland-Palts (Wüstung bij
Ahrweiler) 1; 7; 9; 42

Neptunus vader van Ansfrid BIJLAGE, 342
Nereth (Nurot) België, Luik (NW Eupen)
– 59
– zie ook Hendrik van –
Neubourg (Nuenburc) Frankrijk, Bas-Rhin

(W Haguenau)
– klooster 54
– – abt van – 54
Neuenahr (Neunar, Nuenar, Nuenare,

Nuenare, Nuwenar, Nuwenare) Duits-
land, Rijnland-Palts (Z Bad Neuenahr-
Ahrweiler)

– burcht 124 (3)
– graafschap 124 (3)
– – graaf/gravin van – 124; 137 zie ook

Diederik; Hadewig weduwe van Diede-
rik graaf van Neuenahr

– – zie ook Jan zoon van Diederik graaf van
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Neuenahr; Lodewijk zoon van Diederik
graaf van Neuenahr; Sofie dochter van
Diederik graaf van Neuenahr; Willem
zoon van Diederik graaf van Neuenahr

Neumerberen zie Merberen
Neunahr zie Neuenahr
Neurothe zie Nentrode
Neyl (Nyel, Nyele) ligging onbekend, zie

Hendrik van –
Nicolaas (Clais, Clays, Nicolaus, Nicholaus,

Nycholaus, Nycolaus, Nykolaus) 
– van Abensdale priester en kapelaan van

het klooster Sinnich 179
– abt van Siegburg 18; 34
– van Alsdorf 121
– van Anstel 118; 119
– dienaar van Jan I aartsbisschop van Trier

54
– de donkere BIJLAGE, 343
– van Friesheim, zoon van Hendrik van

Friesheim ministeriaal van St.-Pieter te
Keulen 5; 6; 9; 42

– van Heer, ridder 73 (6)
– van Immendorf 64
– proost van St.-Dionysius te Luik 5; 6; 7; 11
– vader van Herman, echtgenoot van

vrouwe M. 122
– villicus van Gulpen 112
– zie ook Widuwolt – van Heyst
– zie voorts St.-Nicolaas
Nideggen (Nidechen) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (Z Düren) zie Christiaan van –
Niederwerth (Insula) Duitsland, Rijnland-

Palts (N Koblenz) zie Hendrik van –
Nieuwilre zie Mariaweiler
Niger zie Gerard van Keulen genaamd –
Niit van Eychtz 167
Ninive (Niniue) Irak
– aartsbisschop van – 80 (3)
Nivelle (Niuella) België, Luik (ZW Eijsden)

25
Nivelstein Duitsland, Noordrijn-Westfalen

(zand- en steengroeve NW ’s-Hertogen-
rade)

– 122; BIJLAGE, 339
– zie ook Caterdail; Wilanzcule
Nizo van Gerderath 8; 13
N.N. dame 134

Noach (Noπ) 80 (2)
Noorbeek (Nortbecce) Nederland, Limburg

(Z Margraten) BIJLAGE, 337
Norbert (Norbertus) kanunnik van St.-Gan-

golf te Heinsberg, magister 62
Norbertus zie Norbert
Nortbecce zie Noorbeek
Nörvenich (Noruenich) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (O Düren)
– graaf van – zie Adelbert; Adolf
Notheim ligging onbekend, zie Frank van –
Nuedorp, Nuedorpe zie Nurop
Nuelenden ligging onbekend BIJLAGE, 

341
Nuenar, Nuenare, Nuenare zie Neuenahr
Nuenburc zie Neubourg
Nuendorp zie Nurop
Nunhem (Nuynhem) Nederland, Limburg

(NW Roermond) zie Diederik van –; Gil-
lis van –

Nurop (Nuedorp, Nuedorpe, Nuendorp) Bel-
gië, Limburg (ZO Slenaken)

– 20; 91; 114; BIJLAGE, 336
– zie ook Winand van –
Nuroth zie Nereth
Nuth (Nutta, Nutte) Nederland, Limburg

(ZW Hoensbroek) zie Adam van –
Nuwenar, Nuwenare zie Neuenahr
Nuynhem zie Nunhem
Nycholaus, Nycolaus zie Nikolaas
Nyel, Nyele zie Neyl
Nykolaus zie Nicolaas

O

O. aartsdiaken 54
O. zie ook Odilia
Obbendorp ligging onbekend, zie Schellart

van –
Obertus zie Otbert
Oberwinter (Wintre) Duitsland, Rijnland-

Palts (N Remagen) 42
Obspringen (Opsprengen, Opsprenghen)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NW

Heinsberg) 35
Occidentalis zie West-Europa
Oda
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– van Heinsberg, moeder van Gerard en
Goswijn 35

– zuster van Munsterbilzen 28
Odilia (O.) echtgenote van Reinier van Visé

127 (9)
Odorp zie Uedorf
Oeuchen zie Euchen
Ogier (Oggir, Ogiir, Orgir, Otsgir (?),

Oxgir) zie Diederik – van Geilenkirchen
Oide zie Oule
Oipen zie Eupen
Olivier (Oliuerus, Oliuirus, Olyuerus)
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– keldermeester van Kloosterrade 121
– magister en kanunnik van St.-Pieter te

Keulen 58
– zoon van Simon van Remersdaal en

Mabelia, waarschijnlijk pastoor van Bae-
len en kanunnik van Kloosterrade, broer
van Willem van Holset, Gillis van Tre-
versdorp en Simon van Remersdaal 133
(2)

Olne (One) België, Luik (W Verviers) 108
(2)

Olyuerus zie Olivier
One zie Olne
Onulf (Onulfus, Onulphus) abt van Burt-

scheid 21
Onze-Lieve-Vrouwekerk zie Maastricht
Op den Hoven zie Vulenbach
Opheylissem (Helencines, Superior Helen-

cienes, Superior Helenencines) België,
Waals-Brabant (ZO Tienen)

– 23
– kerk van St.-Maarten te – 23 (2)
– zie ook Heylissem
Opladen (Vpladen) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (thans Leverkusen) 42
Opsinch zie Sinnich
Opsprengen, Opsprenghen zie Obspringen
Opsynnich zie Sinnich
Oreiz (Creiz (?)) zie Herman – van Alden-

dorp
Ören (Horreum) zie Trier
Orgir zie Ogier
Ortlief (Dreleuus, Ortleuus) bisschop van

Bazel 25
Ortwin (Ortuinus) proost van Floreffe 49

Orval (Aurea Vallis) België, Luxemburg (NW

Virton) (klooster) 54
Oswald zie St.-Oswald
Otbert (Obertus, Otbertus, Othbertus)
– 1
– bisschop van Luik 1 (4); 8; 13
– scholaster van St.-Pieter te Keulen 8; 9
Othée (Othey) België, Luik (NW Luik) zie Jan

van –
Oto zie Otto
Otsgir zie Ogier
Otte, Otten zie Otto
Ottenheim (Ottenhem) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (NO Euskirchen)
– 42; 51 (3); BIJLAGE, 341
– zie ook Christiaan van –
Otterberg (Ottirburc) Duitsland, Rijnland-

Palts (N Kaiserslautern) (klooster) 54
Ottho zie Otto
Ottirburc zie Otterberg
Otto (Oto, Otte, Otten, Ottho)
– 54
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 347
– van Driel, knaap 167 (7)
– graaf van Rheineck 18
– van Hammerschen 105
– van Horsten 35
– harsiarius BIJLAGE, 337
– II koning en keizer van het Duitse Rijk

25
– III koning en keizer van het Duitse Rijk

25
– IV keizer van het Duitse Rijk 60
– paltsgraaf 25
– pastoor van Büllesheim 147
– proost van St.-Marie te Aken 94
– proost van St.-Servaas te Maastricht 73
– van Tigle 109
Ouffet (Vfei) België, Luik (ZO Hoei) 25
Oukene zie Euchen
Oule (Oide (?)) ligging onbekend BIJLAGE,

340
Ouwa zie Burgau
Overmerzene zie Merz
Overrepen zie Repen
Owe mogelijk Duitsland, Noordrijn-Westfa-

len, Burgau, zie Amelis van – 
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Oxgir zie Ogier

P

Paffendorf (Paphendorph) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (NW Bergheim)

– parochie 15
– zie ook Macharius van –
Paganus
– zoon van Alverade de Turri, broer van

Gevehard en Herman villicus 42 (2)
– zoon van Rudolf de Turri en Waldrade,

broer van Gevehard en Herman 5; 6; 9
Pagkhe zie Jan
Painus ridder van Saffenberg BIJLAGE, 347
Palacium zie Adelbert de Palacio; Godfried

de Palacio
Palart (?) zie Thomas
Palcele zie Pfalzel
Palenberg (Palenbach) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (thans Übach-Palenberg,
Z Geilenkirchen)

– pastoor van – zie Jan
Palma (Palme) zie Herbert
Palmersheim Duitsland, Noordrijn-Westfa-

len (ZO Euskirchen) zie Jan Kint van –
Palus zie Godenola de Palude
Panlant België, Luik (ligging onbekend,

omgeving Baelen) 56
Pantaleon zie St.-Pantaleon
Pape zie Reinier; Wigger broer van Reinier

Pape
Paphendorph zie Paffendorf
Paruis ligging onbekend, zie Arnold van –
Parvus zie Gerard; Godfried; Jacob
Pas zie Koenraad
Paulus
– Ostienbecker, clericus 179
– zie ook St.-Paulus
Pedernach (Pedernache) Duitsland, Rijn-

land-Palts (bij Boppard) (klooster) 54
Pelgrim (Peregrinus)
– van Horingen BIJLAGE, 342
– zoon van Hubert 42
Pelzwerch (Pelzwerc) Duitsland, Rijnland-

Palts (wijngaard bij Ahrweiler, thans Bad
Neuenahr-Ahrweiler) 144

Pepijn (Pipinus) koning van het Frankische
rijk 25

Peregrinus zie Pelgrim
Perewis zie Perwez
Perugia (Perusia) Italië, Perugia 102
Perwez (Perewis, Piernetum (?)) België,

Waals-Brabant (NO Gembloers)
– 24
– zie ook Godfried van –
Peter zie Pieter
Petersthal zie Heisterbach
Petrus zie Pieter
Pfalzel (Palcele) Duitsland, Rijnland-Palts

(N Trier) (klooster) 54
Philippus, Phillippus, Phylippus zie Filips
Piernetum zie Perwez
Pieter (Peter, Petrus, Petr[..])
– BIJLAGE, 336
– in Curia, echtgenoot van Alverade 164
– van Dedekem kanunnik van Kloosterrade

176; 178 (3)
– [***] van Erkelenz, kanunnik van St.-

Servaas te Maastricht 73
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119;

121
– kardinaal-diaken van St.-Georgius ad

Velum Aureum en pauselijk legaat 96
(2); 97; 107

– van Lommersum, ridder 81
– ridder van Heer 73
– in Schleiden BIJLAGE, 340
– schout van Lommersum 147
– vicaris van Jan I aartsbisschop van Trier

54
– van Volmersheim 167
– zie ook St.-Pieter
Pingsdorf (Pinnestorp, Pinsdorp) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (Z Brühl), zie Adel-
bero van –

Pipinus zie Pepijn
Piramors zie Winand
Pissenheim Duitsland, Noordrijn-Westfalen

(thans Werthhoven, ZO Wachtberg) 42
Plangis (Planguz) vermoedelijk Duitsland,

Rijnland-Palts, omgeving Remagen
– hoeve te – 13 (2)
Platea Porcetensi zie Aken, Burtscheider-

straat
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Platea Sancti Adalberti zie Aken, St.-Adel-
bertstraat

Plenzere (Plencere, Plenzerin) Duitsland,
Rijnland-Palts (wijngaard bij Bachem)

– 144; 164
– zie ook Bachem 
Poels zie Puls
Poissac zie Hendrik
Pomerium zie Gerard de Pomerio
Ponte zie Jan de –
Porcetensis, Porcetum zie Burtscheid
Porta Coloniensis zie Aken, Keulse poort
Porta Porcetensis zie Aken, Burtscheider-

poort
Porto (Portuensis) zie Rome, Porto en St.-

Rufina
Porzheim ligging onbekend, zie Walter van –
Postel (Postula) België, Antwerpen (NW

Lommel)
– 87 (2)
– broeders van – zie Hubert; Iwan
Posterholt Nederland, Limburg (ZO Roer-

mond) 12 (2)
Postula zie Postel
Pouwe zie Gerard
Pratum zie Weide
Pratum Sanctae Mariae zie Benden
Prémontré (Premonstratensis) Frankrijk,

Aisne
– orde van – 62; 105; 109; 125
Prüm (Prum, Prumia, Prumiensis, Pruynen-

sis, Prvmia, Prvmiensis) Duitsland, Rijn-
land-Palts

– klooster 30 (2); 144 (5)
– – abt van – 144 (2); BIJLAGE, 347 zie ook

Hendrik; Reter
– – abt en convent van – 144 (2)
– – convent van – 143 (3); 144
Prux zie Eppo
Pruynensis, Prvmia, Prvmiensis zie Prüm
Publémont (Pubblicus Mons, Publicus

Mons) zie Luik
Puffendorf (Puffendorp) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (ZO Geilenkirchen) zie
Macharius van –

Puls (Poels) zie Willem
Purcetensis zie Burtscheid
Pyse ligging onbekend, zie Goitgin van –

Q

Qvirvus zie Sibert

R

R. van Millen 142
R. zie ook Reinier; Rutger
Raas (Razo) pastoor van Spaubeek 16
Rade
– ligging onbekend, zie Herman van –; Tie-

leman van –
– zie ook Kloosterrade
Radeducis zie Kloosterrade
Radensheim vermoedelijk Duitsland,

Noordrijn-Westfalen, omgeving Bad Neu-
enahr-Ahrweiler, zie Winand van –

Radensis zie Kloosterrade
Radewijn (Rantwinus) BIJLAGE, 337
Raed zie Kloosterrade
Raede zie ’s-Hertogenrade; Kloosterrade
Raedensis, Raide zie Kloosterrade
Rait zie Rode
Ramersbach (Ramersbag) Duitsland, Rijn-

land-Palts (Z Bad Neuenahr-Ahrweiler)
124

Randerath (Randenrode) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (NO Geilenkirchen) zie
Hartbern van –

Randolf (Randolfus, Randolphus)
– broeder van Kloosterrade 50; 55; 63 (2);

65
– subprior van Kloosterrade 53
Rantwinus zie Radewijn
Rath zie Hendrik
Raymbaldus zie Rembold
Raynardus zie Reinhard
Razo zie Raas
Rebodo zie Rembold
Rees (Berstenens, Resenensis, Ressensis)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (ZW

Emmerich)
– kapittel 101 (2); 124
– – deken van – zie Diederik
– – kapittel van – 101 (2)
– – proost van – zie Gerard; Widekind
– – scholaster van – zie Godschalk
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Regenboldus zie Rembold
Regenwidis, Reginwidis zie Reinwidis
Reibaldus zie Rembold
Reichenstein (Ricwinstein) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (ZW Monschau)
– abdij 60
Reifferscheid (Rifercsheit, Rifersceith, Ri-

ferscheit) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(Z Schleiden)

– 36
– zie ook Herman van –
Reimar (Reimarus, Reymar)
– broer van Arnold voogd van Burtscheid

104
– deken van het kapittel van Wissel 37 (2)
– van Riimsheim 167
Reimbertus zie Reinbert
Reimbodo zie Rembold
Reims Frankrijk, Marne
– klooster van St.-Remigius te – 12 (3)
– zie ook Riemst
Reinaldus zie Reinold
Reinardus zie Reinhard
Reinbaldus zie Rembold
Reinbern (Reinbernus) vader van Gerard

BIJLAGE, 343
Reinbert (Reimbertus, Reinbertus, Rember-

tus)
– van Mülfort 14 (4)
– Suzecespere 13 (2)
Reinboldus zie Rembold
Reinerus zie Reinier
Reinhard (Raynardus, Reinardus, Renardus,

Reynardus, Reynart)
– van Berg 86; 91; 114
– van Berg, ridder 167
– broer van Walthelm van Bunde 62
– drost 62
– echtgenoot van Ludgard en vader van

Hendrik 19
– heer van Valkenburg, Monschau en

Schönforst 167; 171 (2)
– van Hermalle-sous-Huy 23
– Hoin vader van Jan kanunnik van St.-

Marie te Aken en van Christiaan kanunnik
van St.-Adelbert te Aken 151; 157; 159

– van Rode 167
– van Sinnich 86

– vader van Hendrik 23
– van Vrizdorp, ridder 137
Reinier (R., Reinerus, Reinir, Renerus, Rey-

nardus, Reynart, Reynerus)
– BIJLAGE, 344
– aartsdiaken en proost van St.-Paulus te

Luik 17
– aartsdiaken van St.-Lambert te Luik 19
– van Beek, echtgenoot van Adelheid 16

(2); 41 (2)
– Cheualbay, burger van Luik, vader van

Reinier 127 (4); 137
– van Krik 35
– van Deutz 35
– drost van Heinsberg 73
– lekenbroeder van Hooidonk 87
– Pape, broer van Wigger 23 (2)
– ridder 77 (3)
– ridder van Heer 73
– van Vilerur 13
– de Vinea, schildknaap 179
– van Visé, ridder, echtgenoot van Odilia

127 (18)
– Vogil BIJLAGE, 347
– zoon van Gerlach van Schleiden 13
– zoon van Reinier Chevalbay 127 (3)
– zoon van Wilmar 44
Reinold (Reinaldus, Reinoldus, Renoldus)
– aartsbisschop van Keulen 34
– van Lürken 34; 50; 65
– vader van Robert 13; 17
– zie ook St.-Reinold
Reinsendis van Ligney 19
Reinwidis (Regenwidis, Reginwidis) echt-

genote van Adelbert 8; 13
Rembertus zie Reinbert
Rembold (Raymbaldus, Rebodo, Regenbol-

dus, Reibaldus, Reimbodo, Reinbaldus,
Reinboldus, Rembodo, Reymbaldo, Reym-
bodo, Reynbaldus, Reynboldus)

– broer van Godfried Rümeschuttele 137
– deken van Bonn 18
– deken van St.-Lambert te Luik 11; 13
– van Lüppenau, vader van Hendrik 134
– proost van St.-Jan en het Heilig-Kruis te

Luik 5; 6; 7
– zoon van Diederik Bire van Koslar, gees-

telijke van het bisdom Keulen 162 (3)
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– zoon van Goswijn Luzo 13
Remersdaal (Reijmersdale, Reymersdale)

België, Limburg (NO Aubel)
– 133 (2)
– zie ook Simon van –
Remigius zie St.-Remigius
Remist zie Riemst
Remy zie St.-Remy-Geest
Renardus zie Reinhard
Renerus zie Reinier
Rennepat Duitsland, ligging onbekend 13
Renoldus zie Reinold
Repen (Repes) België, Limburg (Neerrepen

en Overrepen, NW Tongeren) 25
Rer ligging onbekend
– graaf van – zie Arnold
Resene Duitsland, Rijnland-Palts (ligging

onbekend) 5; 6; 9
Reter (Reterus, Retherus)
– abt van Prüm 30; 42
– ministeriaal 42
– van Rödingen, vader van Gerard 17
Reth (Roth) Duitsland, Rijnland-Palts

(onbekend, goederen te Esch)
– 7
– zie ook Esch
Retherus zie Reter
Revogne (Reuonia) België, Namen (ZO

Beauraing) 25
Reymar zie Reimar
Reymbaldo, Reymbodo zie Rembold 
Reijmersdale, Reymersdale zie Remersdaal
Reynardus, Reynart zie Reinhard; Reinier
Reynbaldus, Reynboldus zie Rembold
Reynerus zie Reinier
Reys ligging onbekend, zie Willem van –
Rheinbach (Rheimbach) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (ZW Bonn) zie Hendrik
Coll van –; Tieleman van –

Rheineck (Rinekke) Duitsland, Rijnland-
Palts (ZO Bad Breisig)

– graaf van – zie Otto
Ribbe zie Gerard
Richer (Richerus)
– abt van Kloosterrade 2
– proost van St.-Adelbert te Aken en

kanunnik van St.-Marie te Aken 39
Richeza van Sinnich BIJLAGE, 336

Richold (Richoldus, Richolphus, Rycaldus)
– abt van Kornelimünster 171
– broeder van Kloosterrade 50
Richolphus zie Rijklof
Richterich (Rihterche, Riterche, Ritergen,

Riterka) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(N Aken)

– 39 (3)
– zie ook Matolf van – 
Ricwinstein zie Reichenstein
Ricwinus zie Rikwijn
Riemst (Reims, Remist, Rimest, Rimist,

Rimst) België, Limburg (ZW Maastricht) 8
(3); 13 (2); 20; 78 (3); 91; 114

Rifercsheit, Rifersceith, Riferscheit zie
Reifferscheid

Rihterche zie Richterich
Riimsheim (Riintzheim) ligging onbekend,

zie Reimar van –
Rikwijn (Ricwinus)
– lekenbroeder van Schillingskapellen, kel-

dermeester 70
– Maldersac BIJLAGE, 337
Rimest, Rimist, Rimst zie Riemst
Rincdorp, Rinchedorb, Rinchedorp, Rin-

dorp, Rinkedorp zie Grau-Rheindorf
Rinekke zie Rheineck
Rinkeuelt (Rineuelt) vermoedelijk Duits-

land, Noordrijn-Westfalen, omgeving ’s-
Hertogenrade, zie Diederik van –

Rinzendorp zie Grau-Rheindorf
Riterche, Ritergen, Riterka zie Richterich
Ritzerfeld (Rucelenvelt, Rucelfelt, Rucel-

uelt, Ruceluelt, Rucheluelt, Rutcelfelt,
Rutzelvelt, Rutzenfeld, Rutzenuelt, Rutze-
veld, Rutzevelt, Ruzeluelt Inferior, Supe-
rior Ruceluelt) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (O ’s-Hertogenrade) 8; 13; 75
(4); 174 (3); BIJLAGE, 340 (2)

Robert (Rubertus, Rubertus, Rvbertus) 
– 29
– abt van Mönchengladbach 34; 35
– abt van Waulsort 23
– I bisschop van Luik 88 (2)
– graaf van Lüneburg, echtgenoot van Bea-

trix, vader van Arnold 21; 29; 53
– magister 18
– zoon van Reinold 13; 17
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Robin (Robinus) de Foresto kanunnik van
St.-Marie te Aken 156

Rocca zie Jan de –
La Roche-en-Ardenne (Rupe, Rupes) Bel-

gië, Luxemburg, zie Walram III hertog
van Limburg

Rochefort België, Namen 25
Rode (Rait, Rodensis, Roede, Royde, Roijt)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen/Neder-
land, Limburg, ’s-Hertogenrade en omge-
ving

– 1; 16; 37; 41
– ’s-Hertogenrade of Kloosterrade 85 (2);

86
– inhoudsmaat van – 113; 174 (2)
– zie ook Godfried Schere van – genaamd

Coile; Folkwin van –; Hendrik van –;
Jan van –; Koenraad Janszoon van –;
Reinhard van –; Schevart van –; Udo van
–; Winrik van –

– zie voorts ’s-Hertogenrade; Kerkrade;
Kloosterrade; Merode; Müncherath;
Wijnandsrade

Rode ducis, Rodeducis zie Kloosterrade
Rodekin zie Theobald – van Sinnich
Roden zie Kloosterrade
Rodenkirchen (Rodinkirchen) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (ZO Keulen) zie
Winrik van –

Rodensis zie ’s-Hertogenrade; Kerkrade;
Kloosterrade; Rode

Rodhe zie Kloosterrade
Rödingen (Rudig, Rudinc, Rudinc) Duits-

land, Noordrijn-Westfalen (NO Gulik) zie
Reter van – 

Rodinkirchen zie Rodenkirchen
Rodolffus, Rodolfus zie Rudolf
Rodonsis zie Kloosterrade
Rodulfus zie Rudolf
Roede zie Kloosterrade; Rode
Roedt zie Kloosterrade
Roel ([Rule], R[u]le)
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 349
Roeland (Rulandus) zwager van Everwijn

48
Roemsch zie Rome
Rogerus zie Rutger

Rohdensis, Roide zie Kloosterrade
Roide zie Merode
Roinc ministeriaal 18
Rolandswerth (Insula) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (O Bad Honnef) (klooster)
– zusters van – 42
Rolduc zie Kloosterrade
Roma zie Rome
Romanus zie Duitse Rijk; Rome
Rombout zie St.-Rombout
Rome (Roemsch, Roma, Romanus,

Roymsch) Italië, Rome
– 18; 25
– Heilige Stoel 72
– inwoners van – 18
– Kerk van – 32; 72 (2); 101; 177; 178 
– – kardinaal-diaken en bibliothecaris van –

zie Grisogonus
– – curia van – 178
– – legaat van – zie Koenraad bisschop van

Porto en St.-Rufina
– Lateraan te – 2
– paus(en) van – 148; 163 zie ook Be-

nedictus; Bonifatius; Calixtus; Clemens;
Eugenius; Gregorius; Honorius; Inno-
centius; Johannes; Urbanus

– Porto en St.-Rufina (bisdom)
– – bisschop van – 32 zie ook Koenraad

bisschop van –
– St.-Georgius ad Velum Aureum
– – kardinaal-diaken van – zie Pieter
– St.-Pieter (kerk) 142
– St.-Sabina (kerk)
– – kardinaal-priester van – zie Hugo
– zie ook Engel
Rommersdorf (Rumirsdorf) Duitsland, Rijn-

land-Palts (NO Neuwied) (klooster) 54
Rommershecken zie Rumershecken
Ropen (Rypen) ligging onbekend, zie Jan

van –
Rost zie Gerard
Rot zie Hendrik
Roth zie Reth
Roulfus zie Rudolf
Royde zie Kloosterrade; Rode
Roydensis zie Kloosterrade
Roymsch zie Rome
Roijt zie Rode
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Ro[.]ellus BIJLAGE, 350
Rubertus, Rubertus zie Robert
Rucelenvelt, Rucelfelt, Ruceluelt, Rucel-

uelt, Rucheluelt zie Ritzerfeld
Rucherus, Rudegerus, Rudincgerus zie Rut-

ger
Rudensis zie Kloosterrade
Rudig, Rudinc, Rudinc zie Rödingen
Rudolf (Rodolffus, Rodolfus, Rodulfus,

Roulfus, Rudolfus, Rudolfus, Rudolphus)
– 61
– BIJLAGE, 342
– broer van Lodewijk villicus BIJLAGE, 340
– van Canteurine, zwager van Boso 19
– van Hetzenrath 8; 13
– van Geteroe 19
– kamerling 54
– van Moelingen 53
– van Mons BIJLAGE, 336
– schepen van de uithof van Euenheim 81
– Scillir BIJLAGE, 348
– de Turri, ministeriaal van Adolf graaf van

Saffenberg, echtgenote van Waldrade,
vader van Paganus, Gevehard en Herman
5 (3); 6 (3); 7; 9 (3)

– – goederen van – 7
– zoon van Amelrik BIJLAGE, 349
Rufina zie Rome, Porto en St.-Rufina
Rufus zie Anselm; Ar.; Facinus; Frederik;

Koenraad; Werner – van Niedermerz;
Winrik – van Geildorf

Rukerus, Rukerus zie Rutger
Rulandus zie Roeland
Rulant ligging onbekend, zie Alexander van

–
Rule, Rule zie Roel
Rumblo zie Hendrik
Rumershecken (Rommershecken, Rumers-

hekken) Duitsland, Rijnland-Palts (wijn-
gaard bij Ahrweiler, thans Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler) 144

Rümeschuttele (Rumeschutele, Rymeschu-
tele) zie Godfried

Rumirsdorf zie Rommersdorf
Rump zie Gerlach
Runge zie Hendrik
Rungin BIJLAGE, 340
Rupe, Rupes zie La Roche-en-Ardenne

Rusce zie Gerard
Rutcelfelt zie Ritzerfeld
Rutger (R., Rogerus, Rucherus, Rudegerus,

Rudincgerus, Rukerus, Rukerus, Rutche-
rus, Rutgerus, Ruthgerus)

– BIJLAGE, 336
– BIJLAGE, 341
– BIJLAGE, 343
– BIJLAGE, 347
– BIJLAGE, 349
– abt van Kloosterrade 20; 49; 50 (2); 51

(2); 52 (2); 53; 55 (4); 57 (2); 58; 59;
61 (3); 63 (6); BIJLAGE, 336

– van Alsdorf 50
– van Beggendorf, ridder 20; 63 (3); 65 (3)
– van Berg 86
– Berth junior 13
– van Bremen 12
– broeder 42
– broeder van Kloosterrade 65
– burger van Ahrweiler 52 (6)
– Cendechin BIJLAGE, 350
– deken van St.-Marie te Horsten 35
– heer van Merum 55 (2)
– van Merum, zoon van Ludgard en broer

van Diederik en Koenraad 12
– portier, vader van Gerbold 54
– schepen van de uithof van Euenheim 81
Rutzelvelt, Rutzenfeld, Rutzenuelt, Rutze-

veld, Rutzevelt zie Ritzerfeld
Ruyff (Ruue) België, Luik (NW Welkenraedt)

zie Jutta van –; Cuno van – abt van
Kloosterrade

Ruzeluelt Inferior zie Ritzerfeld
Ruzinlingus zie Buzinlingus
Rvbertus zie Robert
Rycaldus zie Richold
Rijklof (Ricolphus) van Linnich BIJLAGE,

343
Rymeschutele zie Rümeschuttele
Rijn rivier 186
Rypen zie Ropen

S

S. zie Sigbodo
S. Gereo zie Keulen, St.-Gereon
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S. Siege zie Heilige Stoel
Sabina zie Rome
Saffenberg (Saffenberch, Saffenborch,

Saffinberg, Saphemberch, Saphenberch,
Saphenberg, Saphenberge, Saphinberg)
Duitsland, Rijnland-Palts (heerlijkheid
bij Ahrweiler)

– graaf van – 5 zie ook Adelbert van –;
Adolf van –; Gepa; Herman; Kunigonde
echtgenote van Adolf van –; Siegfried

– – ministerialen van – zie Christiaan van
Grau-Rheindorf; Meinzo; Rudolf de Turri

– heer van zie Willem
– ridder van – zie Painus
Saksen (Saxonia) Duitsland
– hertog van – zie Hendrik
Saluinensis zie Salvino
Salvator zie St.-Salvator
Salvino (Saluinensis) ligging onbekend

(Griekenland)
– bisschop van – zie Thomas
Sambra zie Moustier
Sancta Agatha zie St.-Agatha
Sancta Aldegundis zie St.-Aldegonde
Sancta Barbara zie St.-Barbara
Sancta Crux zie Heilig-Kruis
Sancta Gertrudis zie St.-Geertrui
Sancta Katerina zie St.-Catharina
Sancta Margareta zie St.-Margareta
Sancta Maria zie St.-Marie
Sancta Maria ad Gradus, Sancta Maria in

Gradibus zie Keulen, Mariengraden
Sancta Maria Sanctusque Gabriel zie St.-

Marie en St.-Gabriël
Sancta Ruffina, Sancta Rufina zie St.-Rufina
Sancta Sabina zie St.-Sabina
Sancta Walburgis zie St.-Walburg
Sancti Apostoli zie Keulen, St.-Aposteln
Sanctus Adalbertus zie St.-Adelbert
Sanctus Agustinus zie St.-Augustinus
Sanctus Albertus zie St.-Adelbert
Sanctus Amor zie St.-Amor
Sanctus Andreas zie St.-Andreas
Sanctus Augustinus zie St.-Augustinus
Sanctus Bartholomeus zie St.-Bartholomeus
Sanctus Benedictus zie St.-Benedictus
Sanctus Casius, Sanctus Cassius zie St.-Cas-

sius; St.-Cassius en St.-Florentius

Sanctus Castor zie St.-Castor
Sanctus Cornelius Indensis, Sanctus Corne-

lius in Inda zie Kornelimünster
Sanctus Cunibertus zie St.-Kunibert
Sanctus Dionisius, Sanctus Dyonisius zie

St.-Dionysius
Sanctus Egidius zie St.-Gillis
Sanctus Eligius zie St.-Eligius
Sanctus Florentius zie St.-Cassius en St.-

Florentius
Sanctus Florinus zie St.-Florentius
Sanctus Foillanus zie St.-Foillanus
Sanctus Gangulphus, Sanctus Gengulphus

zie St.-Gangulphus
Sanctus Georgius zie St.-Joris
Sanctus Georgius ad Velum Aureum zie St.-

Georgius ad Velum Aureum
Sanctus Gereo zie Keulen, St.-Gereon
Sanctus Gerlacus zie Houthem, St.-Gerlach
Sanctus Hubertus, Sanctus Hugbertus zie

St.-Hubertus
Sanctus Iacobus zie Santiago de Compos-

tela; St.-Jacob
Sanctus Iohannis zie St.-Jan
Sanctus Kunibertus zie St.-Kunibert
Sanctus Lambertus, Sanctus Lantbertus zie

St.-Lambert
Sanctus Laurentius zie St.-Laurens
Sanctus Martinus zie St.-Maarten
Sanctus Mathias zie St.-Mattheus
Sanctus Mauricius zie St.-Maurits
Sanctus Medardus zie St.-Medardus
Sanctus Nicholaus zie St.-Nicolaas
Sanctus Oswaldus zie St.-Oswald
Sanctus Pantaleo zie St.-Pantaleon
Sanctus Paulinus, Sanctus Paulus zie St.-

Paulus
Sanctus Petrus zie St.-Pieter
Sanctus Reinoldus, Sanctus Renoldus zie

St.-Reinold
Sanctus Rumoldus zie St.-Rombout
Sanctus Saluator zie St.-Salvator
Sanctus Seruacius, Sanctus Seruatius, Sanctus

Servacius, Sanctus Servatius zie St.-Servaas
Sanctus Seuerinus, Sanctus Severinus zie

St.-Severinus
Sanctus Simeon zie St.-Simeon
Sanctus Spiritus zie Aken, Heilige Geest
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Sanctus Tomas zie St.-Thomas
Sanctus Trudo zie St.-Trudo
Sander (Sanders, Sanderus)
– van Aken 186
– van Brughusen kanunnik van Klooster-

rade 176; 178 (2)
– van Crettere 167
– van Eyle 167
San Giorgio in Velabro zie Rome, St.-Geor-

gius ad Velum Aureum
Santiago de Compostela (Sanctus Iacobus)

Spanje 80
Saphemberch, Saphenberch, Saphenberg,

Saphenberge, Saphinberg zie Saffenberg
Sara BIJLAGE, 348
Sarne ligging onbekend, zie Lodewijk van –
Sathane zie Udelinus
Sautour (Souture) België, Namen (ZO Phi-

lippeville) 25
Saxonia zie Saksen
Sayn (Seina, Seynensis) Duitsland, Rijn-

land-Palts (N Koblenz)
– graaf van – BIJLAGE, 347
– klooster 54
Scans zie Zussen
Scarne, Scarnen, Scarnensis, Scarnis zie

Scharn
Sceitwilr[e] ligging onbekend, zie Christi-

aan van –
Scerwiere zie Scherwier
Schafhausen (Schaphusen) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (ZO Heinsberg) 62
Schaldir zie Willem
Schaphusen zie Schafhausen
Scharn (Scarne, Scarnen, Scarnensis, Scar-

nis, Scharna, Scharne, Scharnen) Neder-
land, Limburg (thans Maastricht)

– 11 (3); 20; 88
– goederen te – 11; 20
– klooster 60; 61 (2); 91 (2); 114
– – zusters van – 20; 88; 92 (2)
– – prior van – zie Adolf; Arnold; Corne-

lis
– zie ook Adelbert van –; Ellenburg van – 
Schaven (Scheuene) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (NO Mechernich) zie Herbert
van –

Scheid (Scheit, Scheyt) Duitsland, Rijnland-

Palts, bij Eckendorf (NW Bad Neuenahr-
Ahrweiler)

– 124 (2)
– zie ook Greuelo
Schellart (Schelart)
– van Frelenberg 186
– van Leyuendail 167
– van Obbendorp 175
Schenne zie Schinnen
Scherbart van Helkerode BIJLAGE, 340
Schere zie Godfried – van Rode genaamd

Coile
Scherwier (Scerwiere, Scherringere, Scher-

wigen, Scherwire)
– familie van – 116 (3)
– – zie ook Agnes echtgenote van Gerard

van –; Frank van –; Gerard van –; Ge-
rard zoon van Gerard van –; Jan zoon
van Frank van –; Macharius van –

– – zie voorts Swier
Scherwiere zie Swier
Scherwigen zie Scherwier
Scherwire zie Scherwier; Swier
Scheuardus zie Schevart
Scheuene zie Scheven
Schevart (Scheuardus, Schevardus) van

Rode, ridder 137
Scheyt zie Scheid
Schiffenberg (Schifenburc) Duitsland, Hes-

sen (Giessen) (klooster) 54
Schikke zie Hendrik
Schilling (Schillinc, Scillinc) zie Willem
Schillingskapellen (Capella) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (bij Dünstekoven, W
Bonn)

– klooster 70 (2)
– – keldermeester van – zie Rikwijn leken-

broeder
– – lekenbroeders van – zie Arnold van

Wenau; Folkold; Herman; Rikwijn; Wil-
lem

– – prior van – zie Willem
Schimenun zie Cheminon
Schinnen (Schenne, Schinne) Nederland,

Limburg (ZO Geleen) zie Diederik van –;
Godfried van –

Schinnepeffer zie Schuempeffer
Schirick (Schirherke, Schiterke) Duitsland,
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Noordrijn-Westfalen (W Viersen) zie Wal-
ter van –

Schleibach (Scleiibach, Sleichbach, Sleid-
bach, Sl[ei]dbach, Sleidebach, Sleiidbach,
Sleydbach) Duitsland, Noordrijn-Westfa-
len (ZO ’s-Hertogenrade) 13; 175 (6);
185 (7)

Schleiden (Sleiden, Sleidin, Sleyden) Duits-
land, Noordrijn-Westfalen (O Alsdorf) 

– heer van – 172
– zie ook Gerlach van –; Herman van –;

Jordanus van –; Koenraad van –; Pieter
in –

Schneppenheim (Snepheim, Snephem)
Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NO Eus-
kirchen) 70 (2)

Schoinuorst zie Schönforst
Schönau (Schonowe) Duitsland, Rijnland-

Palts (ZO Nastätten) (klooster) 54
Schönberg (Schonenberch, Schonenberg)

België, Luik (O Sankt Vith)
– heer/vrouwe van – 172 (8) zie ook Elisa-

beth
– – kapelaan van – zie Jan
– zie ook Jan van –
Schönforst (Schoinuorst) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (thans Aken)
– heer van – zie Reinhard heer van Val-

kenburg
Schonowe zie Schönau
Schouemunt zie Aken
Schreige (Screge) zie Hendrik
Schuempeffer (Schinnepeffer, Schume-

peffer, Schynnepeffer) zie Hendrik
Schuren (Schuren, Scurin) ligging onbekend

131 (2); BIJLAGE, 339
Schwerfen (Sueruene) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (thans Zülpich) zie God-
fried van –

Schynepeffer zie Schuempeffer
Scillinc zie Schilling
Scillir zie Rudolf
Sclachwie zie Slagwie
Scleiibach zie Schleibach
Scoenhals zie Diederik
Scoenwedere zie Sconeuedere
Scolme zie Gijsbert
Sconeuedere (Koneuedere, Scoenwedere,

Sconewedere) zie Adelbero – van Sinzig
Sconowen ligging onbekend, zie Gerard van

–
Scoto (Scothen) zie Hendrik
Screge zie Schreige
Scurin zie Schuren
Scurnere zie Hendrik
Sebastiaan (Bastinus) van Visé BIJLAGE, 336
Sechtem (Sehteme, Setheme, Sethine,

Sethme) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(NW Bonn)

– 13; BIJLAGE, 344 (2)
– zie ook Christiaan van – 
Seger zie Sieger
Sehteme zie Sechtem
Seina zie Sayn
Seitterich zie Setterich
Selant België, Luik (ligging onbekend,

omgeving Baelen) 56 (3)
Semdorp ligging onbekend BIJLAGE, 337
Semplone, Semplonei, Semplouei zie Sim-

pelveld
Seneke zie Sinnich
Senis zie Godfried
Sennich zie Sinnich
Sent Lucien zie St.-Lucia
Seraing (Seran) België, Luik (ZW Luik) 25
Sersdorp, Serstorp, Serstrop zie Siersdorf
Servaas zie St.-Servaas
Setheme, Sethine, Sethme zie Sechtem
Setorph ligging onbekend, zie Berner van –
Setterich (Seitterich, Setterig, Settherich)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NO

Baesweiler) 8 (2); 13 (2); 83; 84 (3);
BIJLAGE, 338

Seueke zie Sinnich
Seuenich zie Sevenich
Seuerinus zie Severinus
Seumay (Seumays, Somania, Sumachia,

Sumania, Sumays) België, Waals-Bra-
bant (bij Perwez) 24 (5)

Sevenich (Seuenich) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (NO Gulik) zie Constantijn van
–

Severinus (Seuerinus, Siverinus)
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– ridder 39
– zie ook St.-Severinus
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Seynensis zie Sayn
sHertzogen Roide zie Kloosterrade
Sibert (Sibertus)
– van Gimmigen 42
– van Hückelhoven BIJLAGE, 338
– kanunnik van St.-Apostelen te Keulen,

zoon van Sibert en Einburg 47 (2)
– van Keulen 42
– Qvirvus 13
– vader van Sibert kanunnik van St.-Apos-

telen te Keulen 47
Sibodo zie Sigbodo
Siburg (Siburgis) BIJLAGE, 338
Sibbe zie Diederik
Sibergensis zie Siegburg
Siburgis zie Siburg
Siegburg (Sibergensis, Sigeberg) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (NO Bonn)
– abt van – zie Nicolaas
Sieger (Seger, Sigerus, Sygerus, Zegerus)
– van Marwiich 167
– van Waver 24 (2)
Siegfried (Sifridus, Sigefridus) 
– aartsbisschop van Keulen 124 (7)
– broer van Hendrik 54
– – moeder van – 54
– deken van St.-Kunibert te Keulen 34
– van Enkirch 54
– paltsgraaf 1
– proost van Xanten 34
– van Saffenberg 42
Sieglar (Lare) Duitsland, Noordrijn-Westfa-

len (N Bonn) zie Arnold van –
Siersdorf (Sersdorp, Serstorp, Serstrop, Siers-

torff, Sierstorp, Sirstorp) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (W Aldenhoven)

– 121 (2); 122 (3)
– Duitse Huis te – 121
– – broeders van het – 121 (2); 122 (3);

123
– zie ook Diederik van –
Sifridus zie Siegfried
Sigbodo (S., Sibodo, Sigebodo, Sybodo)
– 54
– broeder 18
– broer van Macharius van Puffendorf 63

(2)
– deken van St.-Marie te Aken 82; 104 (2)

– van Gustorf 18 (4); 40 (4)
– kanunnik van St.-Marie te Aken 58
– proost van St.-Adelbert te Aken 64 (2);

68; 104 (2)
– schepen van de uithof van Euenheim 

81
Sigeberg zie Siegburg
Sigebodo zie Sigbodo
Sigefridus zie Siegfried
Sigerus zie Sieger
Signies zie Sinnich
Silva Boltonis Duitsland, Noordrijn-West-

falen (onbekend bos, omgeving Geilen-
kirchen) 105

Simeon (Symeon)
– bisschop van Ani 80 (2)
– zie ook St.-Simeon
Simon (Sijmon, Symon)
– broer van Gunther Gunthersz, Christiaan,

Lambert en Lodewijk 36
– drost van ’s-Hertogenrade 105
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van St.-Marie te Aken 104
– pastoor van Lommersum 129; 134
– proost van St.-Gereon te Keulen 34; 35;

43
– van Remersdaal, ridder, echtgenoot van

Mabelia, vader van Willem van Holset,
Gillis van Treversdorp, Simon van
Remersdaal en Oliver 133

– van Remersdaal, ridder, zoon van Simon
van Remersdaal en Mabelia, broer van
Willem van Holset, Gillis van Trevers-
dorp en Olivier 133

– schout van ’s-Hertogenrade 105
– smid 121
Simpelveld (Semplone, Semplonei, Sem-

plouei) Nederland, Limburg (Z Heerlen)
25

Sinceke zie Sinzig
Sinnich (Inferior Sinneche, Inferius Singhe,

Opsinch, Opsynnich, Seneke, Sennich,
Seueke (?), Signies, Sinche, Singhe,
Sinik (?), Sinke, Sinnech, Sinneche, Sin-
nege, Sinniche, Superior Sinneche,
Syneke, Syngnum, Synich, Synneche,
Synneke, Synnich, S[ynnich], Synnicke,
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Upsinnege, Zinghe, Zinnich, Zynke, Zyn-
neke) België, Limburg (NO Aubel)

– 13 (3); 20 (2); 61; 86 (3); 88 (3); 91;
92; 114 (2); 133 (2); BIJLAGE, 336

– Fons Beate Marie (klooster) 20 (4); 88
(2); 91 (2); 92 (2); 103 (2); 106 (2); 114
(3); 141 (2)

– – altaar voor het koor (van God, het
Heilig-Kruis, de twaalf apostelen, St.-
Dyonisius, St.-Nicolaas, St.-Oswald,
St.-Maarten, St.-Medardus, Maria Mag-
dalena, St.-Agatha, St.-Barbara, St.-
Margaretha en de Elfduizend Maagden)
141 (2)

– – altaar in de noordbeuk (van Johannes
de Doper, St.-Augustinus, St.-Agnes en
St.-Catharina) 141

– – altaar van St.-Catharina 89
– – altaar in de zuidbeuk (van God, St.-Eli-

gius en St.-Agatha) 141 (2)
– – convent van – 103; 113; 127 (9); 128;

133 (3); 149
– – hoofdaltaar (van de Drie-eenheid, St.-

Marie en St.-Joris) 141
– – overste van – zie Alverade; Aurota;

Catharina van Brodesberg; M.
– – priester en kapelaan van – zie Nicolaas

van Abensdale
– – prior van – zie Diederik; Godfried can-

tor van Kloosterrade
– – prior en convent van – 114
– – prior, overste en convent van – 118
– – (refuge)huis van – zie Maastricht
– – zegel van – 119
– – nonnen/kanunnikessen van – 78; 92 zie

ook Elisabeth; Ermintrude; Jutta van
Ruyff

– kapel te – 13 (2)
– zie ook Elias van –; Jacob van –; Rein-

hard van –; Richeza van –; Theobald
Rodekin van –

St.-Adelbert (Beatus Albertus, Sanctus
Adalbertus, Sanctus Albertus) zie Aken

St.-Agatha (Agatha, Sancta Agatha)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaren in de zuidbeuk en voor het
koor

– zie ook Longuyon

St.-Agnes
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar in de noordbeuk
St.-Aldegonde (Sancta Aldegundis) zie

Aken
St.-Amor (Beatus Amor, Sanctus Amor) zie

Maastricht
St.-Andreas (Beatus Andreas, Sanctus An-

dreas)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
– zie ook Keulen
St.-Apostelen (Beati Apostoli, Sancti Apos-

toli) zie Keulen
St.-Augustinus (Beatus Augustinus, Sanctus

Agustinus, Sanctus Augustinus)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar in de noordbeuk
– orde van – 40; 84; 88; 90; 92; 97; 98;

102 (2); 106; 118; 124; 125; 127; 128;
137; 139; 140; 141; 144; 145; 146;
147; 148; 149; 152; 160; 162; 165;
166; 170; 178; 179; 183; 184

– – regel van – 21
– orde van de heremieten van – 163
St.-Barbara (Sancta Barbara)
– klooster (ligging onbekend) 54
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
St.-Bartholomeus (Sanctus Bartholomeus)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
– zie Aken; Luik
St.-Benedictus (Sanctus Benedictus)
– orde van – 143 (2)
St.-Dionysius (Sanctus Dionisius, Sanctus

Dyonisius)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
– zie ook Luik
St.-Eligius (Sanctus Eligius)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar in de zuidbeuk
St.-Florentius (Sanctus Florinus) zie Bonn,

St.-Cassius en –; Koblenz
St.-Foillanus (Sanctus Foillanus) zie Aken
St.-Gabriël (Beatus Gabriel) zie Klooster-

rade
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St.-Gangolf (Sanctus Gangulphus, Sanctus
Gengulphus) zie Heinsberg

St.-Geertrui (Sancta Gertrudis, Sancta G[er-
trudis], Sancta Ge[……..]) zie Leuven

St.-Georgius ad Velum Aureum (Sanctus
Georgius ad Velum Aureum) zie Rome

St.-Gérard (Bromium) België, Namen (ZW

Profondeville) (klooster) 25
St.-Gereon (S. Gereo, Sanctus Gereo) zie

Keulen
St.-Gerlach (Sanctus Gerlacus) zie Houthem
St.-Gillis (Sanctus Egidius) zie Aken; Luik,

Publémont
St.-Hubertus (Sanctus Hubertus, Sanctus

Hugbertus) België, Luxemburg (klooster)
– 25
– – abt van – zie Jan
St.-Jacob (Beatus Iacobus, Sanctus Iacobus)
– de Meerdere 
– – altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
– zie ook Aken; Luik; Santiago de Com-

postela
St.-Jan (Sanctus Iohannis)
– zie Aken, St.-Jan; Aken, Johannieters;

Luik
– zie ook Johannes de Doper; Johannes de

Evangelist
St.-Joris (Sanctus Georgius)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, hoofdaltaar
– zie ook Keulen; Rome, St.-Georgius ad

Velum Aureum
St.-Cassius (Sanctus Casius, Sanctus Cas-

sius) zie Bonn
St.-Cassius en St.-Florentius (Cassius et

Florentius) zie Bonn; Hersel 
St.-Castor (Sanctus Castor) zie Koblenz
St.-Catharina (Beata Katherina, Katerina,

Katherina, Sancta Katerina)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar in de noordbeuk
– zie ook Wenau
St.-Cornelius zie Kornelimünster
St.-Kunibert (Sanctus Cunibertus, Sanctus

Kunibertus) zie Keulen
St.-Lambert (Beatus Lambertus, Sanctus

Lambertus, Sanctus Lantbertus) zie Luik

St.-Laurens (Sanctus Laurentius) zie Luik
St.-Lucia (Sent Lucien) zie Kloosterrade,

altaar van – 
St.-Maarten (Beatus Martinus, Sanctus Mar-

tinus)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
– kerk van – 13 zie ook Opheylissem
– zie Keulen, Groß-St.-Martin; Trier
St.-Margareta (Sancta Margareta) zie Sin-

nich, Fons Beate Marie, altaar voor het
koor

St.-Marie (Beata Maria, BMV, B.M.V.,
Beata Virgo, Sancta Maria)

– altaar van – zie Ahrweiler, parochiekerk
van –; Sinnich, Fons Beate Marie, hoofd-
altaar

– orde van – zie Siersdorf, Duitse Huis
– zie ook Aken; Benden; Heinsberg; Hor-

sten; Keulen, Mariengraden; Klooster-
rade, altaar van –; Luik, Notre-Dame-
aux-Fonts; Luxemburg; Maastricht,
Onze-Lieve-Vrouwekerk; Maastricht,
St.-Marie; Mariaweiler; Marienburg;
Mariengraden; Marienthal; Namen; Nent-
rode; Rees; Schillingskapellen; Sinnich

– zie voorts Maria Magdalena
St.-Marie en St.-Gabriël zie Kloosterrade
St.-Marie en St.-Jan zie Hubach; Marien-

thal
St.-Marie en St.-Lambert zie Luik, St.-Lam-

bert
St.-Mattheus (Beatus Matheus, Sanctus

Mathias)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
St.-Maurits (Sanctus Mauricius) zie Aken
St.-Medardus (Sanctus Medardus)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
St.-Nicolaas (Beatus Nycolaus, Sanctus

Nicholaus)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
– kapel van – zie Eupen
St.-Oswald (Sanctus Oswaldus)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
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– zie ook Aken
St.-Pantaleon (Sanctus Pantaleo) zie Keulen
St.-Paulus (Sanctus Paulinus, Sanctus Pau-

lus)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
– klooster (ligging onbekend) 54
– zie ook Luik
St.-Pieter (Beatus Petrus, Sanctus Petrus)
– altaar van – zie Sinnich, Fons Beate

Marie, altaar voor het koor
– zie ook Aken; Heisterbach; Keulen; Kor-

tessem; Luik; Rome; Warsage
– zie voorts Gerard van – 
St.-Pieter (Sanctus Petrus) Nederland, Lim-

burg (Z Maastricht) 25
St.-Reinold (Sanctus Reinoldus, Sanctus

Renoldus) zie Keulen, St.-Reinoldskapel
St.-Remigius (Beatus Remigius, St. Remy)

zie Reims
St.-Remigius-Geest (Gest) België, Waals-

Brabant (ZO Tienen) zie Hendrik broer
van Thomas van –; Thomas van –

St. Remy zie St.-Remigius
St.-Remy-Geest zie St.-Remigius-Geest
St.-Rombout (Sanctus Rumoldus) zie

Mechelen
St.-Rufina (Sancta Ruffina, Sancta Rufina)

zie Rome, Porto en St.-Rufina
St.-Sabina (Sancta Sabina) zie Rome
St.-Salvator (Sanctus Saluator) zie Aken
St.-Servaas (Beatus Seruatius, Beatus Ser-

vatius, Sanctus Seruacius, Sanctus Ser-
uatius, Sanctus Servacius, Sanctus Serva-
tius) zie Maastricht

St.-Severinus (Sanctus Seuerinus, Sanctus
Severinus) zie Keulen

St.-Simeon (Sanctus Simeon) zie Trier
St.-Thomas (Sanctus Tomas) Duitsland,

Rijnland-Palts (NO Bitburg) (klooster)
– zusters van – 54
St.-Truiden (Sanctus Trudo) België, Lim-

burg
– abt van – zie Gerard
St.-Walburg (Sancta Walburgis)
– kerk van – BIJLAGE, 343
– zie ook Bugholtc; Walberberg
Sinzig (Sinceke, S[in]ceke, Synseke) Duits-

land, Rijnland-Palts (ZO Remagen)
– 64 (5)
– zie ook Adelbero Sconeuedere van –; Ge-

rard van –
Sirstorp zie Siersdorf
Siverinus zie Severinus
Slagwie (Sclachwie) vader van Tieleman

van Gisenhoven of Slagwie 164
Sleichbach zie Schleibach
Sleiche vermoedelijk Duitsland, Noordrijn-

Westfalen, bij Bornheim BIJLAGE, 344
Sleidbach, Sleidebach zie Schleibach
Sleiden zie Schleiden
Sleidin
– vermoedelijk Duitsland, Noordrijn-West-

falen, bij Bornheim BIJLAGE, 344
– zie ook Schleiden
Sleiidbach, Sleydbach, Sleyden zie Schlei-

bach
Snepheim, Snephem zie Scheppenheim
Snabbo zie Bertold
Snade zie Mathilde
Snegulhart (Sneylhart) Duitsland, Rijnland-

Palts (wijngaard bij Ahrweiler, thans Bad
Neuenahr-Ahrweiler) 144; BIJLAGE, 349

Sode onbekend, drassig land (Duitsland,
Noordrijn-Westfalen, bij Müncherath)
109

Soers (Sovrse) Duitsland, Noordrijn-West-
falen (N Aken) zie Gijsbert van –

Soest (Susatia, Susatium, Susazea, Susazia)
Duitsland, Noordrijn-Westfalen

– 17
– zie ook Tiemo van – 
Sofie (Sophia)
– BIJLAGE, 341
– dochter van Diederik graaf van Neuenahr

124 (3)
– echtgenote van Hendrik III van Limburg,

moeder van Hendrik en Walram 44
– van Sutenroth, burger van Ahrweiler, zus

van Beatrix 154
Somania zie Seumay
Someren (Soonerem, Summerin) Neder-

land, Noord-Brabant (ZO Eindhoven) 87
(2)

Soonerem zie Someren
Sophia zie Sofie
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Sosteren zie Susteren
Souture zie Sautour
Sovrse zie Soers
Spalbeche, Spalbeck, Spalbeke zie Spau-

beek
Spalden zie Spouwen
Spaubeek (Spalbeche, Spalbeck, Spalbeke,

Spaltbeche, Spaltbeke, Spaubeke) Neder-
land, Limburg (ZO Geleen)

– 16; 41
– goederen te – 41
– kerk van – 16 (2); 41
– – pastoor van zie Jan zoon van Frank van

Schwier; Raas
– – personaat van – 94
Spekholz (Specholtz, Specholz, Speckholtz,

Spekholt) Nederland, Limburg (W Kerk-
rade) 1 (3); 13; 50; 55 (3)

Spele zie Spiel
Spet zie Godfried; Hendrik
Speth zie Hendrik
Spiel (Spele) Duitsland, Noordrijn-Westfa-

len (NO Gulik) 132 (2)
Spiers (Spira) Duitsland, Rijnland-Palts (Z

Mannheim) zie Lodewijk van –
Spigel zie Gijsbert – van Altenahr
Spira zie Spiers
Spouwen (Spalden) België, Limburg (Grote-

Spouwen en Kleine-Spouwen, NO Tonge-
ren) zie Godfried van –

Sprimont (Sprimunth) België, Luik
– vrouwe van – zie Elisabeth
Stavelot (Stabulensis, Stabulo, Stauelo) Bel-

gië, Luik
– klooster 124
– – abt van – zie Wibold
Staylburg zie Stolberg
Stege (Stega) zie Christiaan van der –; Wil-

lem van den –
Steine ligging onbekend (Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen, omgeving Euskirchen)
BIJLAGE, 340; BIJLAGE, 341

Steinfeld (Steinueld, Steinueldensis, Stein-
veldensis, Steinvelt, Stinueldensis) Duits-
land, Rijnland-Palts (ZO Schleiden)

– klooster 54
– – broeders van – 13 (2)
– – proost van – zie Everwijn; Ulrik

– pastoor van – zie Herman
Steinstraßerhof (Steinstraze) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen, te Horbach (NW

Aken) 60
Steinueld, Steinueldensis, Steinveldensis,

Steinvelt zie Steinfeld
Stenishusen (Stenishuysen) ligging onbe-

kend, zie Jan van –
Steven (Stephanus, Sthephanus)
– abt van Kloosterrade 13 (2)
– abt van St.-Jacob te Luik 13; 14 (2); 16;

19; 21; 20
– deken van St.-Marie te Aken 39 (2)
– Honen BIJLAGE, 337
– Wambus kanunnik van St.-Marie te Aken

171
Stinueldensis zie Steinfeld
Stochem zie Stockem
Stockeide zie Stockheide
Stockem (Stochem) België, Luik (thans

Eupen) 59
Stockheide (Stockeide) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (N Aken) 60
Stolberg (Staylburg, […….]) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (O Aken) zie Jan van
–

Store zie Hendrik
Strabuch zie Hendrik
Streifelo zie Streiffeld
Streiffeld (Streifelo, Streiflo, Streiphelo,

Streyfloe) Duitsland, Noordrijn-Westfa-
len (NO ’s-Hertogenrade) 13; 69; BIJ-
LAGE, 340

Streiflo, Streiphelo, Streyfloe zie Streiffeld
Striethagen, Strithagen, Strithagin zie Strijt-

hagen
Stromberg (Strumberg) Duitsland, Rijnland-

Palts (bij Ahrweiler, thans Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler) 144

Strijthagen (Striethagen, Strithagen, Stritha-
gin) Nederland, Limburg (W Kerkrade)

– 110 (3)
– zie ook Hendrik van – 
Stuben (Stupa supra Mosellam) Duitsland,

Rijnland-Palts (ZW Cochem) (klooster) 54
Stupa supra Mosellam zie Stuben
Sturm zie Hendrik
Sualmbreth Duitsland, Noordrijn-Westfalen
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(ligging onbekend) zie Adelhard van –
Süchteln (Suchtelen) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (NW Viersen) zie Jan van –
Sueinart ligging onbekend (Duitsland, Rijn-

land-Palts, omgeving Bad Neuenahr-Ahr-
weiler) BIJLAGE, 346

Sueruene zie Schwerfen
Sueuus (Suevus) zie Gerard
Sumachia, Sumania, Sumays zie Seumay
Summerin zie Soomeren
Sundehagin Duitsland, Rijnland-Palts (lig-

ging onbekend, omgeving Bad Neuenahr-
Ahrweiler?) 9

Superior Bullingisheim zie Büllesheim
Superior Ruceluelt zie Ritzerfeld
Superior Sinneche zie Sinnich
Susatia, Susatium, Susazea, Susazia zie

Soest
Susteren (Sosteren, Susteren, Swestrensis)
– deken van – zie Walthelm
– zie ook Godfried van –; Jan van –
Sutenroth ligging onbekend, zie Beatrix van

–; Sofie van –
Suzecespere (Suzcespere) zie Reinbert
Swestrensis zie Susteren
Swier (Scherwiere, Scherwire) Nederland,

Limburg (ZW Hoensbroek)
– 116 (2)
– zie ook Scherwier
Sybodo zie Sigbodo
Sygerus zie Sieger
Symeon zie Simeon
Sijmon, Symon zie Simon
Syneke, Syngnum, Synich, Synneche, Syn-

neke, Synnich, Synnicke zie Sinnich
Synseke zie Sinzig

T

Tataren (Tartarus) 80
Tecklenburg (Tickelenborch, Tikkelenburg,

Tikkenlenburg, Titkelenburg, Tykkenlen-
burg) Duitsland, Noordrijn-Westfalen (ZW

Osnabrück)
– graaf van – zie Egbert
– zie ook Diederik zoon van Egbert graaf

van Tecklenburg

Teodericus, Teodricus zie Diederik
Ternaaien (Lenaie) België, Luik (W Eijsden)

25
Teutonicus zie Duitse Huis
Teylkin zie Tijl
Th.
– de Hel 114
– zie ook Diederik; Tieleman
Theobald (Theobaldus, Thibaldus, Thibol-

dus, Thiebaldus, Thiepaldus, Tiboldus,
Tieboldus, Tiepaldus, Tiepoldus, Tipal-
dus, Tipoldus) 

– 13
– aartsdiaken en proost van Xanten 16
– abt van Kloosterrade 145; 149; 150; 152
– edelman BIJLAGE, 336 (3)
– van Elsloo 5; 6; 7
– Grenechen BIJLAGE, 337
– heer van Valkenburg 13
– proost van St.-Severinus te Keulen 5; 6;

7; 8; 9; 17; 18
– Rodekin van Sinnich, vader van Theo-

bald 158
– smid BIJLAGE, 336
– vader van Gerard ridder 39
– zoon van Theobald Rodekin van Sinnich

158
– zoon van Christiaan van Meckenheim en

Wendelburg, broer van Willem 42
Theoderic, Theodericus, Theodicus, Theo-

doricus, Theodricus zie Diederik
Theuthonica zie Duitse Huis
Theux (Tois, Toiz) België, Luik (ZW Ver-

viers) 25
Thibaldus, Thiboldus, Thiebaldus, Thiepal-

dus zie Theobald
Thihange zie Tihange
Thiis zie Matthias
Thilemannus, Thilmannus zie Tieleman
Thomas (Th.)
– bisschop van Salvino 141
– bontwerker BIJLAGE, 336
– broeder van Kloosterrade 70
– heer, vader van Herbert 60; 77
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– Palart 138
– prior en provisor van Marienthal 91; 101;

114
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– van St.-Remigius-Geest, broer van Hen-
drik 24

– zie ook St.-Thomas
Thoringia zie Thüringen
Thorn (Turne) Nederland, Limburg (ZW

Roermond) (klooster) 25
Thuin (Tudinum, Tutinum) België, Hene-

gouwen (ZW Charleroi) 25
Thüringen (Thoringia) Duitsland 60
Thynes (Tienes) België, Namen (NO Dinant)

25
Thys zie Matthias
Tiboldus zie Theobald
Ticelinus zie Matthias
Tickelenborch zie Tecklenburg
Tieboldus zie Theobald
Tiedericus, Tiedricus zie Diederik
Tielchen zie Tijl
Tieleman (Th., Thilemannus, Thilmannus,

Tilmamus, Tilman, Tilmannus, Tilmanus,
Tylman)

– abt van Kloosterrade 165; 166
– Brunst BIJLAGE, 342
– van Gisenhoven of Slagwie, zoon van

Slagwie en burger van Ahrweiler 164 
(3)

– Kint 167
– van Rade 109
– van Rheinbach, echtgenoot van Adelheid

154
Tielghin zie Tijl
Tiemo van Soest 15
Tienes zie Thynes
Tiepaldus, Tiepoldus zie Theobald 
Tigle ligging onbekend, zie Otto van –
Tihange (Thihange) België, Luik (O Huy) 25
Tikkelenburg, Tikkenlenburg zie Tecklen-

burg
Tilchen zie Tijl
Tillier (Tilieres) België, Namen (NO Namen)
– hoeve van het klooster Flône te – 19
Tilmamus, Tilman, Tilmannus, Tilmanus zie

Tieleman
Tipaldus, Tipoldus zie Theobald
Tiricus zie Diederik
Titkelenburg zie Tecklenburg 
Tiza pauper 13
Tois, Toiz zie Theux

Tomberg (Toneburg, Tuemberg) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (Z Rheinbach)

– burcht – 120
– zie ook Hendrik van –
Toneburg zie Tomberg
Tongeren (Tungrensis, Tungris) België,

Limburg (ZW Maastricht)
– 25
– deken en kapittel van – 90
– deken en kerk van – 78
Tornacensis zie Doornik
Toul (Tullensis) Frankrijk, Meurthe-et-

Moselle
– scholaster van – zie Jacob van Modena
Tourinnes (Turnines) België, Waals-Bra-

bant (Tourinnes-la-Grosse ZO Leuven of
Tourinnes-Saint-Lambert W Perwez) 25

Tournai zie Doornik
Traben (Trabana) Duitsland, Rijnland-Palts

(thans Traben-Trarbach, NO Trier)
– schout van – zie Udelo
Traiectensis, Traiectensis Superior, Traiec-

tensis supra Mosam, Traiectum zie Maas-
tricht

Trente (Tridentinus) Italië, Trento 25
Treuenstorp zie Trippelsdorf
Treuerensis zie Trier
Treuersdorph zie Treversdorp
Treuerus zie Trier
Treuinstorp zie Trippelsdorf
Treverensis, Treveris zie Trier
Treversdorp (Treuersdorph) België, Luik

(bij Eupen) zie Gillis van –
Trevirensis, Trevirus zie Trier
Tridentinus zie Trente
Trier (Treuerensis, Treuerus, Treverensis,

Treveris, Trevirensis, Trevirus) Duits-
land, Rijnland-Palts

– aartsbisschop van – zie Bruno; Jan
– – dienaar van – zie Mahus; Nicolaas
– – kapelaans van – zie Lizelinus; Widerik
– – vicaris van – zie Pieter
– bisdom 143 (2); 144
– kerk van – 54
– Ören (klooster) 54
– St.-Maarten (klooster) 54
– St.-Simeon (klooster) 54
Tripce zie Trips
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Trippelsdorf (Treuenstorp, Treuinstorp)
Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NW

Bornheim)
– 13; BIJLAGE, 344
– zie ook Winrik van – 
Trips (Tripce) Duitsland, Noordrijn-West-

falen (NO Geilenkirchen) zie Filips van –
Trognée (Truingeie, Truingeies) België,

Luik (W Waremme) 25
Troisdorf (Trozdorp) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (Kleintroisdorf en Kirchtrois-
dorf, W Bedburg) BIJLAGE, 338

Trudo, Truiden zie St.-Truiden
Truingeie, Truingeies zie Trognée
Tudinum zie Thuin
Tuemberg zie Tomberg
Tuicensis zie Deutz
Tullensis zie Toul
Tungrensis, Tungris zie Tongeren
Turne zie Thorn
Turnines zie Tourinnes
Turris zie Alverade de Turri; Rudolf de

Turri
Tusce zie Gerlach
Tutinum zie Thuin
Tykkenlenburg zie Tecklenburg
Tijl (Teylkin, Tielchen, Tielghin, Tilchen)

van Blankenheim 167
Tylman zie Tieleman
Tijsgin, Tysgin zie Matthias

U

Ualindre zie Vallendar
Ubach (Hubach, Vbach, Vbach) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (thans Übach-
Palenberg, N ’s-Hertogenrade) zie Wil-
lem van –

Uda (Uda) echtgenote van Arnold Bolte 63
Udelinus (Vdelinus)
– abt van Villers 24
– Sathane BIJLAGE, 337
Udelo (Vdelo) schout van Traben, verwant

van Hendrik 39 (2)
Udo (Udo, V., Vdo, Vdo)
– van Bisheim BIJLAGE, 338
– broeder, zoon van Gijsbert van Morma-

sium 122
– broer van Willem Maurus 64
– van Chaumont cantor van St.-Servaas te

Maastricht en officialis foraneus 128
– van Mülfort 8 (2); 13
– van Mülfort junior, zoon van Udo van

Mülfort 8; 13
– van Rode, drost van hertog Hendrik IV

van Limburg 81; 86; 91 (2); 112; 114
(2)

– van Visé 33 (2)
– van Weidesheim 137
– zoon van Willem Maurus, broer van Die-

derik 68; 75
Uedorf (Odorp) Duitsland, Noordrijn-West-

falen (NW Bonn) 91; 114 
Uermem zie Worm
Ueronensis zie Bonn
Uingiz zie Vivegnis
Ulrik (V., Vdelricus, Vlricus)
– van Birkenfeld 54
– graaf van Altenahr 42
– graaf van Lenzburg 25
– kanunnik van St.-Apostelen te Keulen 58
– proost van Steinfeld 22; 26; 27; 31 (2);

32
Uphoingin zie Hoengen
Upsinnege zie Sinnich
Urbanus V paus 176; 177; 178; 179
Urolfsmare ligging onbekend BIJLAGE, 340
Uytwijc ligging onbekend, zie Jan van –

V

V. zie Udo; Ulrik
Vaals (Vals) zie Willem van –
Valckenburg zie Valkenburg
Val Dieu (Vallis Dei) België, Luik (ZW

Aubel)
– abt van – 141
– broeders van – BIJLAGE, 339
– prior van – zie Arnold
Valendra, Valindre zie Vallendar
Valinus BIJLAGE, 340
Valiis Sancte Marie zie Marienthal
Valkenburg (Falconis Mons, Falconmont,

Falkenberg, Falkenborg, Falkinburg,
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Mons Falchonis, Valckenburg, Valkem-
borch, Valkenberch, Valkenberg, Val-
kenborch, Valkenburch, Valkenburgh,
Valkinberg, Valkinburch, Valkinburg,
Valkinburgh)

– 119; 171
– graaf/gravin van – zie Maria van Gelre;

Wilelm V hertog van Gulik; Willem VI
hertog van Gulik

– heer/vrouwe van – zie Diederik; Filippa;
Goswijn; Hendrik van Vlaanderen; Jutta;
Reinhard; Theobald

– heerlijkheid – 125
– zie ook Jan van – heer van Born; Marga-

reta van –
Vallendar (Ualindre, Valendra, Valindre)

Duitsland, Rijnland-Palts (NO Koblenz)
– klooster 54; BIJLAGE, 338
– zie ook Gerard van –
Vallis zie Heisterbach; Orval; Val Dieu
Vallis Beate Marie zie Marienthal
Vallis Dei zie Val Dieu
Vallis Mariae, Vallis Marie, Vallis S., Val-

lis S. Mariae, Vallis Sanctae Mariae, Val-
lis Sancte Mariae, Vallis Sancte Marie,
Vallis Sanctπ Mariπ zie Marienthal

Vallis Sancti Petri zie Heisterbach
Vals zie Vaals
Varnigel zie Goswijn
Vastert (Fastradus) kanunnik van St.-Ser-

vaas te Maastricht 73
Vbach zie Hubach; Ubach
Vbach zie Ubach
Vdelinus zie Udelinus
Vdelo zie Udelo
Vdelricus zie Ulrik
Vdo, Vdo zie Udo
Velabro zie Rome, St.-Georgius ad Velum

Aureum
Veldene mogelijk Duitsland, Noordrijn-

Westfalen, Feld O Düren
– kerk van – BIJLAGE, 338
Velderade zie Berrelderot
Velderik (Beldericus, Veldericus) 35
Vele onbekend bos BIJLAGE, 342
Velraet ligging onbekend, zie Hendrik van 

–
Venlo (Venla) Nederland, Limburg 35

Verden (Verdensis) Duitsland, Niedersach-
sen

– bisschop van – zie Daniël
Veronensis zie Bonn
Verviers (Veruier) België, Luik 25
Vesthem zie Westum
Vesz zie Godfried
Vetschau (Vetzou) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (NW Aken) 60
Vettelhoven (Vettelhouen, Vettelho[ue]n)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NW Bad
Neuenahr-Ahrweiler) 5; 6; 9

Vetus Curtis ligging onbekend, zie Godfried
de Veteri Curte

Vetzou zie Vetschau
Vfei zie Ouffet
Vhenheym zie Euenheim
Via zie B. de –
Vienne (Viennensis) Frankrijk, Isère
– concilie van – 163
Vignis zie Vivegnis
Vileir, Viler zie Villers
Vilerur zie Reinier
Villeneuve-les-Avignon (Villanova) Frank-

rijk, Gard
– 165; 166
– zie ook Avignon
Villers (Vileir, Viler) België, Waals-Bra-

bant (O Nijvel)
– klooster 25
– – abt van – zie Udelinus
Villers-l’Orme (Wilre aput Metin) Frank-

rijk, Moselle (NO Metz) (klooster) 54
Vinea zie Godfried de –; Reinier de –
Vingiz zie Vivegnis
Vircinpenninc zie Hendrik
Vireuei zie Hendrik
Virlinc zie Hendrik
Vischenich, Vischennich zie Fischenich
Visé (Visetensis, Visetum) België, Luik (NO

Luik)
– 33
– abt van het kapittel te – 166
– markt van – BIJLAGE, 337
– zie ook Hendrik Iudensim van –; Reinier

van –; Sebastiaan van –; Udo van –;
Winrik van –

Visschenich zie Fischenich
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Vistersengasse zie Aken
Viterbo (Viterbium) Italië, Viterbo 84
Vivegnis (Uingiz, Vignis, Vingiz) België,

Luik (NO Luik) 19 (2); 23
Vlaanderen zie Hendrik van –
Vlagchen zie Vlathe
Vlathe (Vlagchen) onbekende wijngaard in

of bij Hordorf BIJLAGE, 342 (2)
Vlricus zie Ulrik
Vmegotte zie Adelbert
Vogil zie Reinier
Volckoldus, Volcoldus, Volkoldus zie Fol-

kold
Volcwinus zie Folkwin
Volkenrath (Volkenrode) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (Z Eschweiler) zie Adam
van –

Volmarstein (Volmundesteine, Wlmudes-
tein) Duitsland, Noordrijn-Westfalen (W

Hagen) zie Hendrik van – 
Volmersheim (Vulmersheym, Wolmerheim,

Wolmersheim) Duitsland, Noordrijn-
Westfalen (bij Alfter W Bonn) zie Pieter
van –

Volmundesteine zie Volmarstein
Vortlief (Vortliuius, Vortliuus, Vortlivus)
– BIJLAGE, 344 (2)
– broeder van Kloosterrade 70
– broer van Bruno abt van Groß-St.-Martin

te Keulen 58
Vpladen zie Opladen
Vredenaldenhouen zie Freialdenhoven
Vreidela zie Breill
Vrelenberg zie Frelenberg
Vrenche mogelijk Duitsland, Noordrijn-

Westfalen, Frenz Z Jülich, zie Willem van
–

Vrenzen zie Frenz
Vridenaldinhouin zie Freialdenhoven
Vrisheim zie Friesheim
Vritis molenaar BIJLAGE, 336
Vrizdorp ligging onbekend, zie Reinhard

van –
Vrtel zie Godfried
Vulenbach (Vulinbach) thans Op den

Hoven (Nederland, Limburg, ZO Ubach
over Worms)

– voogd van – zie Willem

– zie ook Blankaard
Vulinbach zie Vulenbach
Vulmersheym zie Volmersheim
Vulquinus zie Folkwin
Vus zie Goswijn

W

W. vader van Winrik Rufus van Geilsdorf 42
W. zie ook Walram; Walter; Willem
Wadegozingen zie Wadgassen
Wadenheim (Wadinheim, Wadinheym)

Duitsland, Rijnland-Palts (thans Bad
Neuenahr-Ahrweiler)

– 124; BIJLAGE, 348 (3)
– zie ook Koenraad van –
Wadgassen (Wadegozingen) Duitsland,

Saarland (W Saarbrücken) (klooster) 54
Wadinheim, Wadinheym zie Wadenheim
Walberberg (Mons Sanctae Walburgis,

Mons Sancte Walburgis, Mons Sanctπ
Walburgis, Mons Sancte

Walpurgis, Sancta Walburgis) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (Z Brühl)

– 129
– broeders van – zie Gozelo; Winrik
– kerk van 32
– – priester van – zie Frank
– wijngaard te – zie Dalewingart
– zusters van – 54
Walburg zie St.-Walburg
Walcedorensis zie Waulsort
Walcelinus zie Wazelinus
Waldenrath (Walderaide) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (ZW Heinsberg) 35 (2)
Walderche ligging onbekend BIJLAGE, 339
Waldorf (Waledorp)
– Duitsland, Noordrijn-Westfalen (W Born-

heim) BIJLAGE, 344
– Duitsland, Rijnland-Palts (Z Remagen) 13
Waldrade (Waldradis) echtgenote van

Rudolf de Turri, moeder van Gevehard,
Herman en Paganus 5; 6; 9

Wald[unc] zie Herman
Waledorp zie Waldorf
Waleramus, Walerammus, Waleramnus zie

Walram
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Walewein (Walewainus, Walewinus)
kanunnik van Kloosterrade 118; 119

Walleramus, Wallerannus, Wallerandus zie
Walram

Walo zie Hendrik
Walporzheim (Walpershem, Walprezhouin,

[Walprezhouin]) Duitsland, Rijnland-
Palts (ZW Bad Neuenahr-Ahrweiler) 150;
BIJLAGE, 346; BIJLAGE, 350

Walpreschsfort ligging onbekend (Duits-
land, Rijnland-Palts, waarschijnlijk
omgeving Esch) 7

Walprezhouin zie Walporzheim
Walram (Gualerammus, Gvalerammus, W.,

Waleramus, Walerammus, Waleramnus,
Walleramus, Wallerannus, Wallerandus,
Walramus, Walrauus)

– abt van Kloosterrade 123
– diaken van St.-Marie te Aken 39
– II hertog van Limburg, echtgenoot van

Jutta 8; 13 (2); 21; 29; 36; 42; 44; 50; 53
– III hertog van Limburg, graaf van

Luxemburg en La Roche-en-Ardenne en
markgraaf van Aarlen 44; 50; 53; 62;
65; 67; 68

– IV hertog van Limburg, echtgenoot van
Jutta, zoon van Irmgard hertogin van
Limburg 95; 105; 112 (2); 114; 118;
119 (2)

– junior, zoon van Walram III hertog van
Limburg, broer van Hendrik IV 67; 68;
75

Walter (W., Waltcherus, Walterus, Walthe-
rus, Wolterus)

– 25
– BIJLAGE, 340
– BIJLAGE, 341
– BIJLAGE, 346
– Bertout 533
– cantor van St.-Adelbert te Aken 64
– deken van St.-Gereon te Keulen 18
– deken van St.-Pieter te Keulen 8; 9; 18
– deken van St.-Severinus te Keulen 34
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– Kineal 127 (26)
– Kotzeneir bakker, schout van Gronsveld

179
– lekenbroeder van Hooidonk 87

– pastoor van Freialdenhoven 34 (3)
– van Porzheim 54
– proost van Wassenberg 8; 9
– van Schirick 34
– zie ook Marbais, huis van –
Walthelm (Walthelmus)
– 8; 13
– van Bunde, broer van Reinhard 62
– deken van Susteren 109
Waltherus zie Walter
Wambeke ligging onbekend, zie Jan van – 
Wambus zie Steven
Wammil (Wammyl, Wanmule, Wamule) zie

Diederik
Wancheim ligging onbekend, zie Hendrik

van –
Wanlo (Wanle, Waule) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (Z Mönchengladbach) 7;
8; 13; BIJLAGE, 338

Wanmule zie Wammil
Waremme zie Borgworm
Warnerus zie Werner
Warsage (Warsagium) België, Luik (O Visé)
– 25
– kerk van St.-Pieter te – 33
– – pastoor van – zie Hendrik van Dongel-

berg
Wassenberg (Wasfraberg, Wassemberge,

Wassenbergensis, Wassenbergh, Wassin-
berg) Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NO

Heinsberg)
– proost van – zie Frederik; Walter
– zie ook Gerard van –
Wauera zie Waver
Waule zie Wanlo
Waulsort (Walcedorensis) België, Namen

(ZW Dinant) zie Robert abt van –
Waver (Wauera, Wavera) België, Waals-

Brabant zie Sieger van –
Wazelinus (Walcelinus, Wazzelinus)
– abt van St.-Laurens te Luik 13; 14 (2);

16; 19
– ridder van Heer 73
Wazo 19
Wazzelinus zie Wazelinus
Wedekinus zie Widekind
Wedericus zie Widerik
Weide (Pratum) zie Widerik van der – 
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Weidesheim (Weydensheym) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (O Euskirchen) zie
Udo van –

Weifirus (Wei[fir]) zie Hendrik
Weiler (Wilere, Willere, Wilre) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (NW Keulen)
– 8; 13 (2)
– zie Diederik van – genaamd Comes
Weiler in der Ebene (Weilre, Wilre in

Plano) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(NO Zülpich) 134; BIJLAGE, 337

Weistheim zie Westum
Weisweiler (Wizwilre, Wrzwilre) Duits-

land, Noordrijn-Westfalen (NO Eschwei-
ler)

– BIJLAGE, 339
– zie ook Winrik van –
Welandus, Welantzkuile zie Wilanzcule
Welpesdal, Welsdael, Welsden zie Groot-

Welsden
Wenau (Winaugen, Winaugia, Winouwe,

Winowe) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(ZW Langerwehe)

– St.-Catharina (klooster) 54; 60
– zie ook Arnold van – lekenbroeder van

Schillingskapellen
Wendelburg (Wendelburgis)
– echtgenote van Christiaan van Mecken-

heim, moeder van Willem en Theobald 42
– zuster 8
Wenemar (Wenemarus, Winemarus)
– van Bredelo 109
– van Gelsdorf, ridder 124 (2)
Wenke zie Hendrik – van Karne
Wentresuke zie Witterschlick
Werenbert (Werenbertus)
– kanunnik van Aken 33
– magister van de school van St.-Marie te

Aken 39
Werner (Warnerus, Wernerus, Wernherus)
– 29
– van Hollbach 54
– van Mons BIJLAGE, 336
– Rufus van Niedermerz, horige van St.-

Pieter te Keulen 17
– scholaster 42
Werselden zie Würselen
Wessel (Wezelinus) proost van St.-Andreas

te Keulen 42
West-Europa (Occidentalis) 80
Westfalen (Westphelincks) 175
Westheim, Westheimb zie Westum
Westphelincks zie Westfalen
Westum (Vesthem, Weistheim, Westheim,

Westheimb) Duitsland, Rijnland-Palts (Z

Remagen) 64 (4)
Weterche ligging onbekend, zie Hendrik van

–
Wetershouen vermoedelijk Duitsland, Rijn-

land-Palts, omgeving Bad Neuenahr-Ahr-
weiler 42

Weydensheym zie Weidesheim
Weyenberg ligging onbekend, zie Winrik

van –
Wezelinus zie Wessel
Wibaldus zie Wibold
Wibert (Wibertus) broer van Arnulf 19
Wibold (Wibaldus, Wybaldus) abt van Sta-

velot 21; 20
Wichelmus zie Willem
Wichman (Wicmannus, Wigmannus)
– abt van St.-Pantaleon te Keulen 34
– schout BIJLAGE, 341
Wichterich (Withterche) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (NW Euskirchen) zie Hen-
drik van – 

Wickerus zie Wigger
Wicmannus zie Wichman
Widdig (Wideich) Duitsland, Noordrijn-

Westfalen (NO Bornheim) BIJLAGE, 344
Wideich zie Widdig
Widekind (Wedekinus, Widekindus, Wide-

kinus)
– proost van Rees 35
– subdeken van St.-Pieter te Keulen 34
Widerik (Wedericus, Widericus, Wiricus)
– brouwer, schepen van ’s-Hertogenrade 146
– junior 42
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kapelaan van de aartsbisschop van Trier

1
– van Ligney 19
– van Lommersum 42
– Lupus schepen van ’s-Hertogenrade 146
– priester 42
– schepen van de uithof van Euenheim 81
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– senior 42
– van der Weide ministeriaal van St.-Lam-

bert te Luik, vader van Lambert en Die-
derik 13; 19; 23; 24

Widuwolt (Wieduwolt) Nicolaas van Heyst
167

Wigger (Wickerus, Wigerus, Wikerus)
– BIJLAGE, 337
– BIJLAGE, 346
– broer van Reinier Pape 23 (2)
Wigmannus zie Wichman
Wiilre zie Wijlre
Wikerus zie Wigger
Wilandeshus zie Wildnis
Wilanzcule (fossa Welandi, Welantzkuile)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (steen-
groeve NW ’s-Hertogenrade, thans zand-
en steengroeve Nivelstein) 122 (4)

Wilde zie Koenraad
Wildnis (Wilandeshus) Duitsland, Noord-

rijn-Westfalen (NW ’s-Hertogenrade) 8;
13

Wilechen 13
Wilelmus zie Willem
Wilere zie Weiler 
Wilfried ([Wilfri]dus) husman BIJLAGE, 349
Wilhellmus, Wilhelm zie Willem
Wilhelmstein (Wilhelmsteyne, Willem-

steyne) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(thans Würselen)

– ambtluiden en schepenen van – 185
– land van – 175 (2)
Willem (Guilleaume, W., Wichelmus,

Wilelmus, Wilhellmus, Wilhelm, Wilhel-
mus, Wilhem, Willehelmus, Willelm,
Willelmus, Willmus)

– 55 (3)
– 61
– van Alsdorf 91; 114
– van Anstel rechter van ’s-Hertogenrade

146
– van Bessenich 42
– Bone, schepen van de heer van Heinsberg

109
– broeder 18
– broeder van Kloosterrade 70
– broer van Jan van Stolberg en Elisabeth

138

– burggraaf van ’s-Hertogenrade 53
– Chobo, broer van Arnold Bolte, Gijsbert

monnik en Hendrik Rath 63 (3)
– Clusenarius, schepen van Aken 77
– Colbe 55
– custos van Kloosterrade 66
– van Dalhem 1
– van Dongelberg, broer van Hendrik van

Jauche 19
– van Eckelrade schepen van Gronsveld

179
– met de Ezze BIJLAGE, 339
– van Geleen, edelman 16
– I van Gennep aartsbisschop van Keulen

en aartskanselier van Italië 167; 172
– IV graaf van Gulik 76 (2); 147
– heer van Saffenberg 81
– V hertog van Gulik, graaf van Valken-

burg en heer van Monschau 175 (2);
185

– VI hertog van Gulik en van Gelre, graaf
van Valkenburg en heer van Monschau
185

– Hirte schepen van ’s-Hertogenrade 146
– van Holset, ridder, zoon van Simon van

Remersdaal en Mabelia, broer van Gillis
van Treversdorp, Simon van Remersdaal
en Olivier 133

– kanunnik van Bonn 42 (2)
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119;

121
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– van Kelberg drost van Gulik 138 (2)
– keldermeester van Kloosterrade 78
– van Kuchenheim, ridder 81 (4)
– van Lanaken, zoon van Gozemar 13
– lekenbroeder van Schillingskapellen 70
– Maurus, broer van Udo 64; 68; 75
– van Merzenhusen kanunnik, later abt van

Kloosterrade 176; 178 (2); 186
– van Minuclerade 118; 119
– pastoor van Hersel 100
– pastoor van Koblenz 54
– prior van Schillingskapellen 70
– Puls, ministeriaal/ridder 65; 68; 75; 104

(2)
– van Reys 161
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– ridder BIJLAGE, 342 (2)
– Rooms-Koning 99; 102
– Schaldir burger van Aken 60
– schenker 50
– Schilling 42 (2)
– slotvoogd, schoonzoon van Arnold 50; 65
– van den Stege 186 (2)
– van Ubach, voogd 63 (2); 64 (6)
– van Vaals, ridder 104
– villicus van Eschweiler 86; 91; 105; 114
– voogd van Aken 104 (2)
– voogd van Vulenbach 63 (2)
– van Vrenche zwager van Arnold voogd

van Burtscheid 104
– van Wijlre 134
– van Wijlre 167
– zoon van Arnold voogd van Burtscheid,

ridder 104
– zoon van Diederik graaf van Neuenahr

124 (3)
– zoon van Christiaan van Meckenheim en

Wendelburg, broer van Theobald 42
Willemsteyne zie Wilhelmstein
Willere zie Weiler
Willmus zie Willem
Willoifdale ligging onbekend (Duitsland,

Rijnland-Palts, omgeving Bad Neuenahr-
Ahrweiler) BIJLAGE, 349

Wilmar (Wimmarus) vader van Reinier 44
Wilre
– Duitsland, Rijnland-Palts (bij Ahrweiler,

thans Bad Neuenahr-Ahrweiler) 144
– zie ook Weiler; Wijlre
Wilre in Plano zie Weiler in der Ebene
Wimmarus zie Wilmar
Winand (Winandus, Winant, Wynandus)
– 42
– BIJLAGE, 341
– BIJLAGE, 348
– van Gronsveld, broer van Filips 11; 14
– lekenbroeder van Kloosterrade 70
– van Lemiers, ministeriaal 50; 65
– van Nurop 103
– Piramors, broer van Hendrik Runge BIJ-

LAGE, 341 (2)
– van Radensheim 42
Winant zie Winand
Winaugen, Winaugia zie Wenau

Winemarus zie Wenemar
Winningen (Winnegen, Winnengen, Win-

nengin, Winninghen, Winnyggyn) Duits-
land, Rijnland-Palts (ZW Koblenz) 57 (2);
58 (6)

Winouwe, Winowe zie Wenau
Winrik (Winricus, Wiricus, Wynrich)
– BIJLAGE, 339
– BIJLAGE, 344 (2)
– BIJLAGE, 344
– BIJLAGE, 344
– van Bagheim, ridder 124
– broeder van Kloosterrade 50
– broeder van Walberberg 13
– broer van Christiaan kanunnik van Bonn

en Herman 38
– deken van St.-Marie te Aken 10
– [***] van Dieteren, edelman 73
– van Fischenich, ridder 124 (2)
– Hosprunc BIJLAGE, 348
– kanunnik van Kloosterrade 118; 119
– in Mons BIJLAGE, 337
– van Rode, zoon van Folkwin van Rode,

verwant van Adelheid 129 (4)
– van Rodenkirchen 136 (9)
– Rufus van Geildorf 42
– van Trippelsdorf 13
– van Visé 28
– van Weisweiler 44
– van Weyenberg, ridder 186
Winsbach (Wynsbag) Duitsland, Rijnland-

Palts (bij Ahrweiler, thans Bad Neu-
enahr-Ahrweiler) 144

Wintre zie Oberwinter
Wiricus zie Widerik; Winrik
Wirsirstich ligging onbekend (Duitsland,

Noordrijn-Westfalen, omgeving Born-
heim, mogelijk Witterschlick ZW Bonn)
BIJLAGE, 344

Wischeim zie Wüschheim
Wischelπ, Wischelen zie Wissel
Wisse zie Moselweiss
Wissel (Wischelπ, Wischelen) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (O Kleef)
– 37
– deken van het kapittel te – zie Reimar
Witham zie Wittem
Withterche zie Wichterich
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Wittem (Witham) Nederland, Limburg (O

Gulpen)
– zie Jan heer van –
Witterschlick (Wentresuke) Duitsland,

Noordrijn-Westfalen (ZW Bonn) 25
Wizheimeruelde zie Wüscheim
Wizwilre zie Weisweiler
W[.]mme zie Borgworm
Wlfirsburc zie Wülfersberg
Wlframmus zie Wolfram
Wlmudestein zie Volmarstein
Wolbero (W[ol]bero) 
– 52
– 54
– BIJLAGE, 346
– BIJLAGE, 349
– BIJLAGE, 349
– BIJLAGE, 350
– abt van St.-Pantaleon te Keulen 18
Wolf zie Bertram
Wolfram (Wlframmus, Wolframus, Wolf-

rammus)
– BIJLAGE, 341
– broeder 18; 40
Wolmerheim, Wolmersheim zie Volmers-

heim
Wolterus zie Walter
Woluenkrode vermoedelijk Duitsland,

Noordrijn-Westfalen, omgeving Heins-
berg 62

Worm (Worme, Wurm) Duitsland, Noord-
rijn-Westfalen (rivier) 146; BIJLAGE, 339;
BIJLAGE, 340

Worms (Wormaciensis) Duitsland, Rijn-
land-Palts

– bisschop van – zie Koenraad
Worselden zie Würselen
Worumme zie Borgworm
Wrisheim zie Friesheim
Wrselden zie Würselen
Worme zie Worm
Wrzwilre zie Weisweiler
Wstherke zie Herk-de-Stad
Wülfersberg (Wlfirsburc) Duitsland, Rijn-

land-Palts (Neuwied) (klooster) 54
Wurm zie Worm
Würselen (Werselden, Worselden, Wrsel-

den) Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NO

Aken) BIJLAGE, 339; BIJLAGE, 340
Wüschheim (Wischeim, Wizheimeruelde)

Duitsland, Noordrijn-Westfalen (NO Eus-
kirchen) 42; BIJLAGE, 341

Wybaldus zie Wibold
Wijlre (Wilre, Wiilre, Wylre) Nederland,

Limburg (ZO Valkenburg)
– zie Alexander van –; Herman van –; Wil-

lem van –
Wijnandsrade (Rode) Nederland, Limburg

(ZW Hoensbroek)
– 152
– zie ook Jan Monnikszoon van – 
Wynandus zie Winand
Wynrich zie Winrik

X

Xanten (Xanctensis, Xantensis) Duitsland,
Noordrijn-Westfalen (W Wesel)

– aartsdiaken en proost van – zie Theobald
– proost van – zie Siegfried

Y

Yrincsheym, Yrinsheim, Yrinsheym zie
Irresheim

Ytalia zie Italië

Z

Zähringen (Cerinke) Duitsland, Baden-
Württemberg (NO Freiburg im Breisgau)

– hertog van – zie Bertold
Zegerus zie Sieger
Zievel (Cyuel, Cyvel, Gyuel, Zeuel, Zeuele,

Zeuelen) Duitsland, Noordrijn-Westfalen
(ZW Euskirchen) zie Arnold van –; Gos-
wijn van –

Zinghe, Zinnich zie Sinnich
Zorn zie Diederik
Zussen (Scans) België, Limburg (ZW Maas-

tricht) 25
Zynke, Zynneke zie Sinnich
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[…]

[…]hart kanunnik van St.-Servaas te Maas-
tricht 73

[……..]houin BIJLAGE, 349
[…….]le BIJLAGE, 350
[.]ol[bod]us BIJLAGE, 349
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